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Dienraščio Laisvės bank i etas 
taipgi buvo didelis, Įspūdin
gas. jaukus i)' draugiškas.

Dienraščio sveikintojai, su- 
siuntusieji $2,500 dienraščiui 
paramos, dar kartą įrodė, 
kaip jiems rūpi laikraščio rei-

Su važia v i m u ose p a re i k stos 
dalyvių mintys, be abejojimo, 
bus rodyklė mūsų įstaigų vai
ruotojams.

Po suvažiavimų' tenka tiek 
pasakyti: darbuokimės, 
padarytieji nutarimai 
gyvenimai! įvykdyti.

būtu4

Kalbėjausi su visa eile su
važiavimų dalyvių, atvykusių 
iš kitų miestų.

Veik visur siautėja nedarbe 
šmėkla.

Jau nemažai ir lietuvių dar
bininkų tapo nedarbo paliesti. 
Kai kurie paleisti iš darbo tik 
laikinai, o kai kur yra nema
žai tokių, kurie paleisti-iš dar
bo visam, 
kams.

užsidarius jų fabri-

ekonomistai, visokie 
ekspertai skelbia, jog nedarbo 
banga, kuri šiuo metu mūsų 
kraštą palietė, yra tik laiki
nė.

Bet kas gali tais ekspertais 
tikėti, kuomet jie praeityje 
tiek daug žmonių suklaidino 
savo pasakomis apie gerbūvį?

Teisingesni būsime sau ir 
kitiems, jei šitaip dėl nedarbo 
pasisakysime: nedarbo banga 
dar nėra didelė ir ji per tūlą 
laiką veikiausiai labai didelė 
nebus, tačiau bedarbių turime 
ir turėsime.

Krachas, koks pasireiškė 
1929-1930 metais, gal būt bus 
nustumtas ilgesniam laikui. O 
Jis bus nustumtas vyriausiai 
bilijoninėmis sumomis, skiria
momis ginklavimuisi.

Bet tenka visko laukti.

• Visokie

Chicagiečiai Leonas Prūsei- 
ka ir Koste Abekienė pasiliko 
Brooklyne dar keletui dienų.

Trečiadienį, vasario 2 dieną, 
jiedu sakys kalbas, kurios 
Įvyks Kultūros Centre—Liber-

Brooklynieciai kviečiami 
prakalbose dalyvauti, nes Le
onas Prūseika žadČjo kalbėti 
apie šiandieninę padėtį Kini
joje — visiems rūpimą klau
simą .

K. Abekienės kalbos temos 
dar nežinau, bet žinau tiek, 

' kad ji taipgi pasakys įdomią 
kalbą..

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Vasario-Feb. 2, 1949
—»...-..—

Skubotai Gaminama Panaujintas Neamerikinis
Vis Smarkesnės
Atomų Bombos

Komitetas Slapčiau Veiks

Dienraščio XXXI.

$120,000,900 Eikvojama Naujiem Atominiam Įrengimam;
1,270 Fabrikų-Laboratorijų Gamina Atominius Ginklus

Washington. — Amerika 
dabar sparčiau gaminasi a- 
tomines bombas, negu bet 
kada, ir tos bombos žymiai 
smarkesnės, negu jų pirm- 
takūnės, — sako valdinė 
Atomų Jėgos Komisija pus
metiniame savo raporte 
Kongresui.

Komisijos pirmininkas 
David Lilienthal pranešė, 
jog dar už 120 milionų do
lerių statoma nauji atomi
niai . fabrikai ir didinama 
senieji. 'O jau yra 1,270 ato
minių dirbyklų ir laborato
rijų 41-je valstijoje, Mar- 
shallų salose ir Kanadoje. 
Viso į atominių ginklų ga
mybą įdėta 3 bilionai, 500 
milionų dolerių.

Atomų bombos dabar da-

romos taip, kad jas galėtų 
reguliarė kariuomenė var
toti mūšių lauke, džiaugėsi 
Atominės Komisijos galva 
Lilienthal.

Ta komisija turi ir tan
kų, patrankų ir lėktuvų, 
kaip jis pranešė. Supranta
ma, jog komisija bando pri
taikyt atominę jėgą pa
trankoms ir tankams.

Atomines daryklos dabar 
griežčiau, negu bet kada, 
apstatytos šnipais ir auto
matiškomis mokslinėmis ap
saugomis.

Daugiausia sprogstamo
sios atominės uraniumo me
džiagos gaunama iš Kana
dos ir Kongo, afrikinės 
belgų kolonijos.

Washington. — Panau- biauti su FBI slaptąja poli- 
jintas kongresmanų Neame- cija. Jo dauguma dabar su-1 
rikinės Veiklob Komitetas 
daugiau slaptai posėdžiaus, 
negu senasis.

Naujojo rąudonbaubiško 
Neamerikinio Komiteto pir
mininkas yra kongresmanas 
John S. Wood iš Georgijos 
valstijos.

Komitetas nutarė neįsilei
sti fotografistų, uždraudė 
radijo reporteriams rekor- 
duot kalbas - kvotimus ir 
užgynė daryt judamuosius 
paveikslus. Į komiteto posė
džius bus priimami tik šiaip 
korespondentai.

Neamerikinis Komitetas 
žada glaudžiau bendradar-

daryta iš demokratų.
Kongreso Atstovų Rūmas 

be svarstymų užgyrė J. 
Parhellį Thomasą, Richardą 
Nixbna ir du kitus repub- 
likonus kaip to komiteto na
rius.

■ Pirmiau buvęs Neameri- 
kinio Komiteto pirminin
kas, Parnell Thomas yra 
patrauktas teisman - kaip 
šalies iždo sukčius. Jis įkai
tintas ,kad iš valdžios trau
kė algų čekius nebuvėlėm 
savo “raštininkėm” ir pats 
pasisavino tas algas. Jisai 
naudojo tik vardus tų neva 
raštininkių, kaip sako kalti
nimas.

H. Wallace Ragina 
Trumaną Tuojaus 
Tartis su Stalinu

I_____________________________________

Sako, Stalino Pasiūlymas—Nauja Viltis; Smerkia Šiaur. 
Atlanto Bloką; Šaukia Susitart, kol dar ne per Vėlu

Šveicariški Laikrodėliai 
Nustelbia Amerikinius

Washington. — Demok
ratas kongresmanas John 
W. McCormack ragino ap
rėžti laikrodėlių įgabenimūs 
iš Šveicarijos į Jungtines 
Valstijas; sako, šveicariški 
laikrodėliai gali išmušt iš 
biznio garsiąsias ameriki
nes laikrodžių kompanijas, 
Elgin ir Waltham.

Waltham laikrodžių kom
panija jau vos nenubankrū- 
tavus. Sakoma, nuo bankrū- 
to išgelbėjo jos darbininkai, 
skolindami kompanijai pi
nigų.

Anglai Nuteisė Vokiečių 
Komunistu Vadą

Duesseldorff, Vokietija.- 
Karinis anglų teismas nu
teisė vokiečių komunistų 
vadą Maxą Reinmanną 3 
mėnesius kalėti. Jis bau
džiamas už tai, kad ragino 
savo tautiečius nepasitikėti 
tais vokiečiais, kurie tar
nauja anglam - ameriko
nam okupantam.

500 žmonių demonstravo,
Kanadoje lietuviškieji pro- smerkdami tą teismą. Poli- 

gresyvių judėjimo priešai lei
džia menkavertį laikraštuką, 
pavadintą “Naujoji Lietuva.”

“N. L.” iki šiol redagavo 
Rudinskas, o dabar redakto
rium pastatytas J. Kardelis, 
dipukas.

J. Kardelis kadaise buvo 
“Lietuvos žinių” redaktorius.

Kai Lietuvoje įsikūrė tary
binė santvarka, p. Kardelis 
veikė Vilniuje ar Kaune ir 
tuomet atrodė, kad jis susigy
vens su Lietuvos liaudimi. Bet 
karo metu ir jis paspruko į 
Vokietiją!

Dabar p. Kardelis jau Ka
nadoje ir ten mojasi sudary
ti “visų lietuvių politinę vie
nybę.”

cija žiauriai blaškė demon
strantus.

Peiping, Kinija. — Tūks
tančiai kinų studentų 
džiaugsmingai demonstra
vo, sveikindami įžengiančią 
į Pepingą komunistų-liaudi
ninkų armiją.

Naujieji Lėktuvai Skrisi? 
1,350 Mylių per Valandą

Cleveland, Ohio. — Val
džia užsakė Bell korporaci
jai, kadx statytų naujus, 
greičiausius rakietinius lėk
tuvus X-I-A. Korporacijos 
pirmininkas Lawrence Bell 
•tvirtina, kad tie lėktuvai 
galėsią skrist 1,350 mylių 
per valandą, tai būtų 500 
mylių greičiau už garsą. 
Toks lėktuvas lėšuoja $700,- 
000.

Iš anksto galiui pasakyti : 
iŠ tų šiaudų nebus grūdų. Jau 
dabar tūlas dipukas Kardeliui 
svilina pašones per South 
Bostono “Darbininką.”

Jei p. Kardelis klerikalams Garsas žemai lekia 
nenusilenks, jie jį plaks ir mylių per valandą, o aukš- 
plaks.

760

tai kiek mažiau.

Brukamos Taftines 
‘Pataisos’ Grąžinamain 
Wagnerio Įstatymui

Washington. — Republi- 
konai darbiniame Senato 
komitete stengiasi įsprausti 
kelioliką taftiniai - hartli- 
nių “pataisymų” unijiniam 
Wagnerio įstatymui pirma, 
negu jis bus sugrąžintas. 
Su republikonais eina tūli 
pietiniai demokratai sena
toriai. Vienas tų “pataisy
mų” reikalauja palaikyti 
indžionkšinus prieš strei
kus.

Trumano valdžia pasisakė 
prieš indžiorikšinus, bet ne
teikia Kongreso demokratus 
indžionkšinams atmesti.

Valdžia siūlo panaikint 
priešunijinį Tafto-Hartley’o 
įstatymą ir sykiu sugrąžint 
Wagnerio įstatymą, pada
rius jam tūlus “pagerini
mus.” Vadinami “pagerini
mai” apkapotų streiko teisę 
svarbiose pramonėse.

Tel Aviv. — Izraelio prem
jeras Ben-Gurion sake, kad 
jo valdžia bendradarbiaus 
ir su Sovietais ir $u vaka
rų valstybėmis.

Vadinama Akademinė Laisvė 
Užgina Komunistų Partiją

New York. — Reporte
riai klausinėjo čia atvykusį 
Washingtono Universiteto 
prezidentą ’ Raymondą B. 
Alleną: Kodėl universiteto 
valdyba pašalino 3 profeso
rius? Ar ji nesulaužė aka
deminės laisvės?

Alienas atsake, jog tie 
profesoriai pavaryti už tai, 
kad priklausė Komunistų 
Partijai; trys kiti profeso
riai, prisipažinę, jog pir
miau buvo tos partijos na
riai; palikti “pasitaisymui.”

Alienas pridūrė, kad uni
versitetas neužgina profeso-. 
riams būti “marksistais”, 
bet1 uždraudžia priklausyt 
Komunistų Partijai; todėl, 
girdi, “nevaržo akademinės 
laisvės...”

Partizanų Mušami M 
Graikijoj Sakosi Alsi

Athenai, Graikija. — Mo
narchist komanda pripaži
no, kad Graikų partizanai, 
užėmę Kai^penision miestą, 
vidurinėje Graikijoje, lai
mėjo ir kitas pozicijas toje 
apygardoje. Partizanai bus 
vo įsiveržę net į didį uosta
miestį Saloniką, kur pasiė
mė ginklų ir amunicijos. ,

Partizanai taip pat karto
tinai pliekė monarcho-faši- 
stus Karditsos ir Naussos 
srityje.

onarchistai Vidurinėj 
griebia Pietinėj

Fašistai aiškina savo pra- 
kišimus tuom, kad dauguma 
jų armijos permesta į Pelo-, 
ponnesą, pietinį Graikijos 
pussalį; ir, giriasi, kad Pe
loponnese jie per mėnesį už
mušę, sužeidę bei suėmę 1,- 
647 partizanus ir areštavę 
1,138 slaptus partizanų rė
mėjus. \

Anot monarchistų, pieti
nėje Graikijoje yra 10 kartų 
daugiau partizanų padėjė
jų, negu pačių partizanų.

Teisėjas Varžo Paroi 
Džiūrę Komunisty V

New York. — Vienuoli
kos teisiamųjų komunistų 
vadų advokatai ir negras 
profesorius Doxey Wilker
son įrodinėjo miesto dalių 
žemėlapiais ir skaitmeni
mis, iš kokių poniškų vietų 
ir kokie asmenys yra džįtn 
rimenų sąraše. Iš to sąrašo 
bus parenkami federalliai 
džiurimenai komunistams 
teisti.

Teisėjas Medina kartoti
nai stabdė ir varžė tokius 
parodymus. Jis priminė, kad

/
lymus Prieš Ponišką 
adams Teisti

i

jau praeitą savaitę uždrau
dė kvosti kandidatus į busi
mąją d žiūrę.

Prof., Wilkersonas, tarp 
kitko, padavė tu džiūrimenų 
sąrašo nuošimčius, būtent: 
- 46 nuošimčiai su viršum 
fabrikantai, bankininkai ir 
kitų stambių biznių vadai; 
apie 18 nuošimčių profesio
nalai, 31 nuošimtis ir treč
dalis — biznių agentai ir 
raštininkai, ir tik 5 nuo
šimčiai darbininkų.

Amerika Pripažinę 
Izraelį ir Abdullą

Įkalinti 24 Ispanijos 
Socialistų Vadai

Washington. — Jungtinės 
Valstijos jau pilnai pripa
žino Izraelio valstybę, bet 
kartu pripažino ir Trans- 
jordano karaliaus Abdullos 
valstybę, Anglijos įrankį.

Transjordano armija yra 
giliai įsiveržus į Palestiną.

Reikalaujama Dar 126 
Didžiausiu Bomberių

Washington. — Ameri
kos karinįų jėgų sekreto
rius James Forrestal reika
lavo pastatyti 126 bomba- 
nešius B-36, didžiausius pa
saulyje. Jie lėšuos 300 
lionų dolerių.

mi-

Nebraskos valstijoj 
daugiau prisnigo.

New York.— 
čia snigo ir lijo

dar

Pirmadienį

Madrid, Ispanija. — Ka
rinis Franko fašistų teis
mas nuteisė 24 socialistus 
vadus, kalėti 1 iki 9 metų. 
Jie atrasti kaltais dėl to, 
kad priklausė slaptajai So
cialistų Partijai.

jankiai Palaiko Karinius 
Janoiiijos Fabrikus

Tokio. — Dar beveik ne
kliudyti milžiniški kariniai 
Japonijos fabrikai, nors 11 
talkininkų buvo nutarę ati
duoti tų fabrikų mašineriją 
į karinius atpildus šalims, 
nukentėjusioms nuo japonų 
karo.

(Suprantama, jog ameri
konai ir anglai laiko kari
nius japonų fabrikus “at- 

Sovietų Są-sargai” 
jungą.)

prieš

New York.— Henry Wal
lace, Progresyvių Partijos 
vadas, sveikino Sovietų 
premjero Stalino sutikimą 
ramiomis derybomis išsprę
sti ginčijamus klausimus 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos. Wallace 
karštai ragino Trumano 
valdžią priimti Stalino pa
siūlymą .

Wallace pareiškė:
— Premjeras Stalinas jau 

trečią kartą per dvejus me
tus pasiūlė derybomis iš
spręsti nesutikimus su 
Jungtinėmis Valstijomis.

Prem. Stalinas, atsakyda
mas į mano laišką pernai 
gegužėje, pakartojo įsitiki
nimą, kad Jungtinės Valsti
jos ir Sovietų Sąjunga ga-

Kinijos Tautininkai 
Atsisako Areštuoti 
Čiarcgą ir Sėbrus

Nanking, Kinija. — Dik
tatoriaus Čiang Kai-šeko 
pavaduotojas tautininkų 
valdžioje, Li Tsung-jenas 
atsisakė suimti Čiangą ir jo 
sėbrus, aukštuosius valdi
ninkus, kaip karinius krimi
nalistus.

Kinu komunistai 
reikalavo visų pirm 
areštuoti Čiangą ir jo 
bičiulius, jeigu tautininkai 
iš tikrųjų nori, kad komu
nistai - liaudininkai eitų į 
taikos derybas su jais.

Pranešama, jog Čiangas 
dabar Kantone, kur subėgo 
jo ministrai iš sostinės Nan- 
kingo.

Komunistai telkia savo 
jėgas šiaurinėje Yangtze u- 
pės pakrantėje; antroje 
Yangtze pusėje yra Nan- 
kingas.

Pietinės Kvangtungo pro
vincijos gubernatorius Hs- 
ueh Yueh smarkauja, kad 
sumobilizuosiąs ketur i a s 
pietines provincijas “atmuš
ti” komunistus.

Džiova Jugoslavij'oje 
Išpjauna Daug Vaiką

lėtų taikiai sugyventi; jis 
sutikę tartis, darant nuo
laidas iš abiejų pusių.

Jo atsakymas pakėlė pa
saulio žmonių viltis dėl tai
kos. Bet Amerikos valdžia 
uždarė duris taikos dery
boms.

Dabar premjeras Stalinas 
vėl atidarė tas duris. Mes 
dabar turime progą derybo
mis užbaigti keleto pastarų
jų metų beprotystę — susi
taikyti be savižudiško bilio- 
nų dolerių eikvojimo gink
lams ir be tokių karinių su
tarčių, kaip šiaurinio At
lanto santarvė; o tai daly
kai, kurie veda linkui karo, 
kurio nieką^ negali laimėti.

Atkaklius ginčus dėl Vo
kietijos galima būtų grei
tai išspręsti, jei derybos bū
tų dabar pradėtos. Galėtu
mėm šiemet sutaupyti kelis 
bilionus dolerių amerikiečių 
taksų, jeigu būtų susitarta. 
Jeigu tie pinigai būtų pa
skirti statymui namų, mo
kyklų ir ligoninių, o ne tan
kams ir karo laivams, tatai 
pataisytų gyvenimą kiek
vienam amerikiečiui.

Jau laikas, kad Amerikos 
žmones prabiltų prieš kari
nę šiaurės Atlanto santar
vę; laikas jiems pareikalau
ti, kad Trumanas sueitų j 
derybas su Stalinu dabar, 
kol dar ne per vėlu.

Mes .negalime atidėlioti 
tokią sutartį iki po kito ka
ro, kada jau mažai liktų 
žmonių deryboms vesti.

Andrius Višinskis
Visai Nesirgo,

M'askva. — Sovietų' vy
riausybė užginčijo paskleis
tas užsienyje pasakas, būk 
sunkiai sirgęs Andrius Vi
šinskis, užsieninio ministro! 
pavaduotojas; būk j te gy
dęsis nuo “pavojingo nervų 
suirimo” Karlsbade, Čecho- 
slovakijoj.

— Višinskio sveikata pui
ki, — sako valdinis Sovietų 
pranešimas. — O į Čecho- 
slovakiją jis nuvyko tiktai 
pasilsėti. Tai jo atostogos.

Belgrad, Jugoslavija. — 
Siautėja džiova Jugoslavi
joj; džiova kasdien apsi- 
krečia 4,000 žmonių, dau
giausia Vaikų; nuo džiovos 
per dieną miršta 100 asme
nų, — sako dr. Paul Andre
sen, Danijos Raudonojo 
Kryžiaus vadas, veikiąs Ju
goslavijoje. :

Džiova plinta dėl maisto 
stokos. Dalykai pablogėjo y- 
pač po to, kai Jugoslavijos 
valdovas Tito išstojo prieš 
Kominformo šalių politiką.

Jungtinių Tautų Fondas 
Vaikams Šelpti pernai at
siuntė Jugoslavijon* 16,000,- 
000 svarų džiovinto pieno, 
2,000,000 svar. mėsos ir kie
kius lutų maisto produktų.

Geidaujama Vis Daugiau 
Kariniu Lėktuvą

Washington. — Oro jėgų 
sekretorius Stuartas Sy- 
mingtonas prašė Kongresą 
paskirti dar 800 milionų do
lerių • kariniams lėktuvams, 
apart 5 bilionų dolerių, ku
rių prez. Trumanas reika
lauja ginklavimuisi ore. Sy- 
mingtonas sakė, jog reikė
tų 702 daugiau karinių lėk
tuvų, negu prezidentas siū
lė.

Trumanas skyrė $800,- 
000,000 verstinam kariniam 
jaunų v/rų lavinimui. Sy- 
mingtonas gi prašo pridėti 
tuos pinigus oro jėgoms.

ORAS.—Būsiį nešalta.
z
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Taikos Bomba
Stalino atsakymas į International News Service kores

pondento Mr. Kingsbury klausimus šaltojo karo ritie- 
riams buvo tarsi bomba, kritusi iš namatomo bombone- 
y • 
£10.

Stalinas yra taikos šalininkas, — pastovios, ilgos tai- 
. kos šalininkas. Stalinas visuomet teigė, jog komunistinė 
ir kapitalistinė sistemos gali sugyventi taikoje. Šiuo me
tu, kada, Amerikai vadovaujant, pasaulis pradėtas uoliai 
ginkluoti, kada sudaromas Šiaurės Atlanto Gynimosi 
Paktas, kada Vakarų Vokietija bandoma padaryti baze, 
iš kurios būtų galima pulti T. Sąjunga, Stalino pareikš
tas žodis už taiką yra, aišku, labai nemalonus tiems, ku
rie trokšta naujo pasaulinio karo.

Ko Stalinas nori? Ką jis siūlo?
Jis sutiktų su prezidentu Trumanu susitikti pasitari

mams; T. Sąjunga sutiktų padaryti išvien su Amerika 
bendrą pareiškimą dėl taikos, ir Stalinas sutinka dėl pa
laipsnio abiejų kraštų nusiginklavimo. Stalinas mano, jog 
Berlyno krizė lengvai gdli būti išspręsta, jei Amerika ir 
jos šaltojo karo talkininkės sutiks neskaidyti Vokietijos, 
jei jos sutiks iš savo pusė nutraukti blokadą nuo Ber
lyno.

Stalinui klausimai ir jo pateikti atsakymai yra labai 
trumpi ir aiškūs.

Tikėkime, kad visa tai pasitarnaus taikai, kad visa tai 
eis naudon ne tik T. Sąjungai ir Amerikai, bet ir visam 
pasauliui, — trokštančiajam taikos pasauliui.

Po Suvažiavimo
Mūsų dienraščio Laisvės bendrovės akcininkų suvažia

vimas buvo vienas didžiausių ir pasekmingiausių. Tai 
visiškai natūralu, kadangi šiemet sukanka 30 metų, kai 
Laisvė pradėjo išeidinėti dienraščiu.

Vyriausis suvažiavimo šūkis buvo: pasekmingai, plačiai 
atžymėti Laisvės jubilieją. Jubiliejaus atžymėjimas pra
sideda su šiuo suvažiavimu ir tęsis iki metų pabaigos.

Šio didžiulio įvykio atžymėjimas siekiamasi pravesti 
. visose lietuvių kolonijose Amerikoje — didelėse ir mažo- į

se.
Dėl jubiliejaus atžymėjimo, aišku, naujai išrinktoji 

bendrovės direktorių taryba, suvažiavimo įpareigota, iš
dirbs smulkesnius nurodymus ir juos savo laiku pateiks ką
mūsų visuomenei.

Suvažiavimo proga, gerieji mūsų laisviečiai susiuntė | 
daug sveikinimų, o su jais ir dienraščiui paramos apie i 
pustrečio tūkstančio dolerių. Visa tai rodo, kaip mūsų i 
pažangioji visuomenė įvertina savo dienraštį, kaip jis jai 
arti stovi prie širdies ir mintyse.

Suvažiavimas pasibaigė. Dabar visi stokime uolesniu j 
darban! ii

| KANADOS MENŠEVIKAI 
SKAUDŽIAI APKIRTĘ 
KATALIKUS -

Apie peštynes tarpe Ka
nados menševikų ir klerika
lų surandame daugiau da
vinių Chicagos kunigų 
Draugo korespondencijoj iš 
Montrealio. Kaip jau mūsų 
skaitytojams žinoma, iš ta- 
rybininkų leidžiamos “Ne
priklausomos Lietuvos” re
daktoriaus vietos pašalintas 
Rudinskas ir pastatytas at- 
bėgėlis Kardelis. Minėtoje 
korespondencijoje “Montre- 
alietis” rašo^ ’

Nevienam Kanados lietuviui, 
gyvenančiam atokiau nuo šio 
“pasikeitimų” centro, kils 
Įvairių spėliojimų ir klausi
mų: iš kur toks staigus ir ne
tikėtas pasikeitimas “Nepr.- 
Lietuvos” redakcijoje; dėl 
kurių priežasčių pasitraukia 
redaktorius Pr. Rudinskas; 
kas per nauji vėjai papūs, 
perimant redagavimo darbą 
•J. Kardeliui, kuris žada prie 
bepartyvio “Nepr. Lietuvos” 
savaitraščio sudaryti “visas 
sroves atstovaujančią redak
cinę kolegiją”; kodėl staiga, 
nei iš šio nei iš to, net dviem j 
mėnesiams, ryšium su pasi
keitimais . redakcijoje, atide-

. damas visuotinas Kanados lie
tuvių suvažiavimas Montrea- 
iyje?
Toliau korespondentas 

rašo, kad jis viską vadins 
“tikraisiais vardais” ir iš
vers aikštėn daug “skau
džių faktų.” Tai pasiklausy
kime :

Pavadinant 
jųjų vardais, 
“pasikeitimas 
tenka laikyti 
rnokratų partinės grupės Ka
nadoje “puču.” Kanados lie
tuvių laikraštis * 
nusistatyta leisti grynai ne
partiniais principais, ko buvo 
ir praktikoje’ griežčiausiai lai

■ L laikėsi objektyvumo ir "autojai turi įrodyti lojalis- 
prideramo ° 
Bet Kanados 
tams tai atrodo 
dešinę”. . . Jie ] 
slapčia, šūki, ka 
visai nereikalingas savas

kad Kanadą gali a p-į 
Chicagoje 

dienraštis . . 
Montrealio 
valdyba

. ■ tampąs ,su aiškia kitų Tarybos 
skyrių valia ir demokratiniais 
principais. Artimiausiu laiku 
reikalinga sušaukti visuotinas 
Tarybos skyrių . suvažiavimą, 
kurs opius klausimus teisin
gu, kultūringu ir demokrati
niu kėliu išspręstų.

(D.; sausio 27 d.)
Viską sudėjus į daiktą, 

atrodo aišku, jog Kanados 
menševikai pasirodė gud- 
resnias ir suktesniais. Jie 
nušluostė nosį ir Rudins- 
kui, ir Daukšai ir visiems 
kitiems “smarkuoliams” iš 
“krikščionių demok ratų 
partijos”. Labai galimas 
daiktas, kad jie tokiais pat 
pasirodytų ir “visuotiname 
Tarybos skyrių suvažiavi
me”. Tai būtų dar skaudes
nis smūgis. Tuo būdu gal 
būtų daug išmintingiau mū
sų broliams katalikams su
glaudus ausis tylėti ir klau
syti kardelinių komandos. 
Juk berods jie nežada nei 
Rudinską, nei kitus jau taip 
iš visur išstumti. Jei ne
klystame, jie žada Rudins- 
kui duoti “gaspadoriaus” 
duoną prie “Nepriklauso
mos Lietuvos”, o Daukšą ir 
dar gal vieną kitą įsileisti į 
“redakcinę komisiją”. Mums 
atrodo, kad kardeliniai bro
liai \ienori visiškai nuo sa
vęs atstumti katalikus, nes 
kas gi juos finansuotų?

v

Laisvės Redakcijos Žodis 
Akcininkui Suvažiavimui

dalykus tikrais 
šis nekaltas 

redakcijoje” 
mažos socialde-

N. L.” buvo

KIEKVIENAS LENDA 
SU SAVO “LOJALIš- 
KUMU”

Visus stebina .Detroito 
miesto policijos komisijo- 
nieriaus Harry S. Toy na- 
chališkumas. Jis patvarkė, 
kad visi laikraščių reporte
riai, kurie nori gauti polici
jos kortą, turi padaryti lo- 
jališkumo priesaiką. Mat, 
jeigu prezidentas Trumanas 
patvarkė, kad valdžios tar-

(Iš redaktoriaus Rojaus 
Mizaros pranešimo, padary
to Laisvės b-vės akcininkų 
suvažiavimui, įvykusiam š. 
m. sausio mėn. 30 d. Liber
ty Auditorijoje, Richmond 
Hill, N. Y?)

Po vienerių metų mes ir 
vėl suvykome apsvarstyti 
mūsų dienraščio reikalus,
— suvykome į mūsų bend
rovės akcininku suvažiavi
mą.

Šiemet mūsų suvažiavi
mas įvyksta ženklyvų laiku
— šiemet sukanka lygiai 
30 metų, kai ' Laisvė eina 
dienraščiu.

Galiu pasididžiuoti, beje, 
kad šiemet sukaks 30 metų, 
kai aš pradėjau Laisvėje 
dirbti.

Atmenu 1919 metus, ka
da buvo iškeltas klausimas 
dėl Laisvės padarymo dien
raščiu, — iš du syk savai
tinio laikraščio dienraščiu. 
Atmenu, buvo tuomet skep
tikų, kurie manė, būk mes 
negalėsime dienraštį ilgai 
išlaikyti, jei Laisvę ir pada
rysime juo. Atmenu, buvo 
tokių, kurie sakė, jog mūsų 
medžiaginiai resursai dien
raščiui išlaikyti yra perma- 
ži, jog mes neturime už
tenkamai ne tik medžiagi
nių pajėgų dienraščiui leis
ti, •— neturime nei žmonių, 
kurie dienraštį užpildytų 
raštais.

Tačiau 
dienraščio 
gūsių, kad 
galėsime
Laisvę būtinai 
dienraščiu padaryti.

Dauguma laimėjo. Laisvė 
buvo paversta dienraščiu, 
iš karto, tiesa, menku, tik 
keturių puslapių dienraščiu,

dauguma buvo 
entuziastų,. etei-_ 

mes .dienraštį 
išleisti, kad mes 

privalome

Isavo dienraščio ’būtų labai su mūsų Laisve. 
I sunku gyventi, neįmanoma 
kultūriškiau gyventi.

Atsirado ir rašytojų, — gyvuoti. ___ v ___
rašytojų iš tų pačių darbi- kaip žinote, reakcijos, 
ninku tarpo. Laikraščiui 
niekad neteko išeiti nuo
gais, tuščiai puslapiais bei 
skiltimis.

Kiekvieneriais metais 
Laisvės turinys vis gerėjo, 
darydamasis įdomesniu, to
bulesniu. Tai rodė, kad su 
Laisvės, tobulėjimu, auga ir 
tobulėja mūsų bendradar
biai, mūsų veikėjai, — au
ga, tvirtėja progresyvė lie
tuvių visuomenė, tiek kultū
riškai, tiek politiškai.

30 metų visatos atžvilgiu 
nėra ilgas laikotarpis, ta
čiau, palyginti su visos lie- 
tūvių laikraštijos gyvavi
mu, jis nėra jau toks trum
pas. . '

Atsiminkime, tik prieš 
100 metų Karaliaučiuje bu
vo pradėtas leisti pirmas 
pastovesnis, pasauliškas, 
lietuviškas laikraštis “Ke
leivis” kuris, tiesa,' buvo 
remiamas kaizerinės val
džios finansais Prūsų lietu
viams ištautinti, bet vis tik 
buvo lietuviškas laikraštis.

Prieš 70 metų Ameriko
je pasirodė pirmas lietuviš
kas laikraštis “Gazieta Lie
tuviška,” kuri buvo netobu
la,. mažytė ir jos tikslai 
keišti, neaiškūs, o tačiau 
visgi tai buvo pirmas lie
tuviškas laikraštis Ameri-

Rinkimai Izraelyje
Š. m. sausio 25 d. Izraelyje įvyko rinkimai atstovų į1 

steigiamąjį to krašto seimą.
Tai pirmą kartą Palestinos istorijoje įvyko platūs rin- 

- kimai, — pirmą kartą žydų valstybėje įvyko rinkimai.
Šis seimas, kurį sudarys 121 atstovas, sudarys vyriau

sybę ir išdirbs, pateik kraštui konstituciją, pagrindus, 
sulyg kuriais Izraelis valdysis. •

Ką gi šitie rinkimai parodo?
Ligi šiol pas daugelį amerikiečių buvo tokia nuomonė į 

įsivyravusi: žydai esą turį komunistinius palinkimus; į 
žydai, jei ne komunistai, tai radikalai, ir t.t.

Mes visuomet sakėme, jog taip nėra. Tarp žydų klasi-I 
nis pasidalinimas nėra nei kiek.mažesnis, kaip tarp kitų 
tautų; pas juos ideologiški skirtumai nei kiek nėra ma
žesni, kaip tarp lietuvių, rusų, amerikiečių, anglų ar bent 
kurios kitos tautos žmonių.

Štai, Izraelio rinkimuose dalyvavo visa eilė partijų. Di
džiausia partija — Mapai, dešiniųjų soęialistų, tokių, ko
kiais yra Anglijos Bevinas ir jo artimieji!

Nepaisant to, kad Anglijos darbiečių valdžia su Bevį- 
nu priešakyje visaip Izraelį terorizavo ir dar ruošiasi 
terorizuoti, pulti, kišti jam koją visuose svarbesniuose 
reikaluose; nepaisant to, kad Bevinas ginkluoja arabiš- 

' kas valstybes, ruošdamasis karui prieš Izraelį, Bevino 
ideologijos partija, dešiniųjų socialistų partija išrinko 44 
atstovus, daugiau, negu kuri kita partija! Ji gavo 152,- 
972 balsus — 35.88 nuoš. visų balsų, paduotų dalyvavu
siųjų balsavime. ’

Opozicijos partija, Mapam, kairiųjų socialistų partija, 
kuri stoja už artimų, glaudžių ryšių palaikymą su Tary- 
bų Sąjunga, teišrinko tik 18 atstovų.

Heruth, fašistų partija, kuri stoja už užkariavimą vi
sos Palestinos ir jos prijungimą prie Izraelio, išrinko 14 
atstovų.

Religinių partijų - grupių blokas, kuriam rūpi grąžinti 
Izraelį į praeitį (ideologiškai),.kuriam rūpi sujungti val
stybę su tikyba, kaip buvo prieš 2,000 metų, išrinko 17 
atstovų. '

Izraelio komunistų partija, nedidukę,* aišku, partija, 
teišrinko tik 4 ar penkis atstovus — šiuos žodžius rašant, 
iš balsavimų galutini daviniai dar nėra gauti. •

objektyvumo 
virapartiškumo. 
soči aid emokra-

• “perdaug i 
paleidžia pa
id Kanadoje 1‘1, 

lai- jam ištikimi ir jd klausytų.
To jau per daug “Detroit 

išeinąs Free Press” leidėjams. Jie 
Nese- sukilo prieš tokį komisijo- 

centro“'

e

Šiuo metu ypačiai sun
ku progresyviam laikraščiui 

Mes gyvename, 
, aš

traus raudonbaubizmo me
tą. Praėjusieji metai ypač 
pasižymėjo r e a k c ininkų 
siautėjimu: persekiojimais, 
areštais, puolimais, žemini
mais, iš darbų šalinimais 
tų, kurie laikė iškėlę lais
vės vėliavą, kurie gynė pa
grindiniu^ mūsų krašto 
konstitucijos dėsnius, Tei
siu Biliu. Ne-Amerikinis 
Komitetas su FBI ėjo lenk
tynių, kuris geriau pasižy
mės raganų gaudyme, pro
gresyvių žmonių medžioji
me.

To pasėka yra tokia, kad 
š i a n d ien Aukščiausiame 
Teisme yra eilė bylų, pateik- 

' tų tų žmonįų, kurie žemes
nių teismų yra nusmerkti 
kalėti, — kalėti už tai, kad 
jie turėjo drąsos kovoti už 
amerikines tradicijas, už 
laisvę, už civilines žmonių 
teises, už žmoniškesnį liau
džiai gyvenimą, prieš ke
liantį galvą fašizmą.

To pasėka yra tokia, kad 
šiuo metu federaliniame 
teisme New Yorko mieste 
tęsiasi 11 komunistų vadų 
byla, kuri, mums atrodo, 
yra ne tik prieš tuos vie
nuolika, bet ir prieš visų 
Amerikos žmonių teisę lais
vai, nevaržomai politiškai 
organizuotis ir veikti. Atsi
minkim, jog ir hitlerinis fa
šizmas Vokietijoje, siekda
masis sutramdyti pilietines 
liaudies teises, pasmaugti 
demokratiją, p i r miausiai 
puolė komunistus, — puo
lė provokaciniais “žygiais,*’ 
reichstago p'adegimu ir ki
tokiais.

Visas šis reakcinis suju
dimas mums primena 1798-

Taigi, 
30 metu 
ėjimas yra didelis žingsnis 
pirmyn lietuviškoje laikraš
tijoje. O už poros metų — 
1951 metais—minėsime 
metinį. Laisvės gimimo 
biliejų.

__________ c___ o__  . — Minėdamas savo 30 metų 
cas Paukštys ir Leonas Pru-|sukaktį, mūsų .dienraštis 
seika.___________ ________ | negali pasigirti, kad jis yra g metus, kada John Adam-

Dienrastis gimė neleng- jau issprendęs visus me- hnvn
vose sąlygose. Atsimename, džiaginius ir kitokius trū- 
siautėjo reakcija, Palmerio kumus, kad jo gyvavimas 
medžioklės, darbininkų or- yra šimtu nuošimčių užtik- 
ganizacijų puolimas ir jų rintas.
apgriovimas; areštai, sye- liaudiškas 
turgimių deportavimai. \riam rūpi 

Tuojau, kai dienraštis' ~ 
pradėjo eiti, prasiplėtė ne
darbas, krizė — darbininkų

palyginti su tuo, 
Laisvės dienraščiu

40 
JU-

kurną, tai kodėl to paties I bet/>.8 tik dienraščiu. Tuo- 
neturi teisės reikalauti jį-1 met dieniastį i edagavo Vin-

į reporterių Detroito polici- [ 
jos komisijonierius? Jis no- 

kad reporteriai būtų

k rastis, 
tarnauti 
vienas 
niai gi 
Tarybos 
dama šiuo momentu “centre” 
esama socialistų “persvara,” 
pasikvietę .savo idėjos dar

daugiau šalininkų, neįeinančių 
net Į valdybą, “nutaria 
šalinti senąjį “Nepr. 
vos” redaktorių Pr. 
ką ir “visų Kanados 
vardu” pasikviečia 
rium J. Kardelį.

> bis geriau pavyktų, toji 
tro” valdyba i
savo atstovą viską “sutvarky-

. ti” Toronte... Bet tas rei
kalų tvarkymas ir padėties; 
“legalizavimas” tevyko uždą-!
raine ir siaurame vien Toron-Į
to :
tarpe ir vien ten buvo gautas mano politiką ii' - kad toji 

Toronto Lietuvių Ta-i politika dabar yra labai aš- 
visapusiškas pritari-1 tgi, tačiau pilno pasitikėji-

J. Kardelio pakvieti-j mo negali suteikti. Visa tai 
visokių

nieriaus patvarkymą. Jie
pasinaudo- policijos komisi

jonierius neturi teisės pasa
kyti, kas gali, o kas negali 
būti atstovu bei reporteriu 
to ir to laikraščio. Leidėjai 
patys turi tą išspręsti.

Neužilgo gal susilauksime 
tokios gadynės, kada kiek
vienas valdininkas reikalaus 
iš kiekvieno žmogaus jam 
lojališkumo (ištikimybės)

pra-
Lietu-

Rudins- 
lietuviu

redakto-
Kad suokal-

.. i “cen7j 
pasiunčia vieną priesaikos.

' DAR PILNAI
NEPASITIKI

Nors Keleivis džiaugiasi, 
kad Dean Acheson prižądė-

socialdemokratų ' lyderių jo pilnai pravesti tik Tru- į

“visos
•rybos
m as”
mui redaktoriaus pareigams. gerai, bet, girdi, 
Klerikalai žada dėl šito Vinsono aferų dar galime

pamatyti, o Kinijos likimas 
vis dar tebėra neapsispren
dimo svarstyklėse...” (K., 
sausio 19 d.)

Keleivis nebus patenkin
tas niekuo kitu, kaip karo 
paskelbimu Tarybų Sąjun
gai.

“pučo” netylėti. Korespon
dentas. sako:

Baigiant ir darant iš visa 
to išvadas, tenka neabejojant 
pasakyti, kad pravestas “pu
čas” 'ryšium su. J. Kardelio 
“pakvietimu” redaguoti “N. 
L.” yra neteisėtas, kaip nešu-

— ——.—.. ... .................
Komunistų partija, kaip- matome; Izraelyje yra maža. 

O ji maža dėl to, kad'sunkios jai buvo sąlygos bręsti, 
plėstis. Tik neseniai ši partija apsivienijo, apimdama sa
vo eilėsna ne tik žydus, bet ir arabus. Ir šios partijos są
rašu tapo išrinkti seimąn du arabai. Tai nėra mažos 
reikšmės dalykas visam Izraeliui.

Kas dabar seks?
Mapai partija, kuriai vadovauja Izraelio premjeras' 

David Ben-Gurion, aišku, pati viena -nesudarys seime
Mačome, koks apsidalinimas! Matome, kas skirįa Iz- daugumos. Jai teks susitarti su Mapan arba religinių gru- 

raelio gyventojus. Ar gi ten nėra tas pats, kas yra kitųo- ; pių bloku. Spėjama, kad ji susitars su Mapan ir /su ja su
se buržuaziniuose kraštuose? , 1 darvs koalicine vvriausvbe.1 darys koalicinę vyriausybę.

Darb i ninkiškas, 
dienraštis, ku- 
kova už darbo

sui -prezidentaujant, buvo 
iškėlusi savo juodą gajvą 
reakcija, kada buvo išleisti 
negarbingi‘ Alien ir Sedi
tion įstatymai, kada daugy
bė žmonių buvo sukišta į 
kalėjimus, o daugybė išde-

žmonių reikalus, kapitalis-, portuota, kada Thomas Jef- 
tineje sistemoje^ niekad nė- Į fersonaš vadovavo progre- 

syvei visuomenei prieš re
akciją.

Pasimokę iš praeities, 
mes esame įsitikinę, jog ir 
šiuo metu reakcijos moji-

ra ir negali būti užtikrin-\ 
tas savo skaisčia ateitim! 
Jam buvo ir tebebus lemta 
nuolat ir nuolat kreiptis į 
dirbančiąją visuomenę, pra
šant medžiaginės paramos. nelaimės, jog laimės 
Taip buvo ir yra su visais į iiaudiS, laimės progresas 
darbininkiškais laikraščiais į prješ regresą.

(Daugiau bus)

O tačiau, nepaisant visų 
tu sunkumu, mes dienrašti V J V
išlaikėme. Ji išlaikėme, nes v t 7
darbo žmonės stovėjo su 
Laisve, ją rėmė, kuo galė
dami, — ją rėpiė eidami 
didžiu įsitikinimu, jog be Amerikoje, taip yra ir bus į
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. _ Šis Federated Press braižinys, pagamintas prezidento Trumano pasiūlytame budžete 
paduotomis skaitlinėmis, parodo, iš kur taksai ateina ir kur jūsų ir mano taksų 
doleris eina. Iš jo matomo, kad tam garsiai paskelbtam Fair Deal—tai yra liaudies 
gerovės reikalams—eina tiktai 8 centai. Viskas kita Šaltojo Karo ar buvusiojo karo 

rcik& lams.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęst Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

Vyrai Irgi Šeimininkauja!.
Jie dažniau šeimininkau

ja iš pasirinkimo, negu iš 
reikalo. Jeigu kuris šeimi
ninkauja iš reikalo, mūsų 
simpatija jamj lygiai tokia 
pat, kaip ir mūsų draugėms 
moterims, kurioms ta laimė 
ar nelaimė (priklausant 
nuo to, kas kaip į tai žiū
ri) dažniausia tenka iš prie
vartos.

Vyras nuo pat užgimimo 
juk skaitomas gimusiu kam 
nors svarbesniam, ne virtu
vei.

• Mergaitei — nuo užgimi
mo žaisliuku skiriama lėlė, 
bliūdelis ar kokis kitas vir
tuvės ar kito namų darbo 
įrankis.

Dar neteko girdėti, kad 
teismas leistų moteriškei 
divorsuoti vyrą dėl to, kad 
jis atsisako šeimininkauti, 
atsisako virti valgius šei
mai.

Labai dažnai girdisi duo
dant vyrams divorsus dėl 
to, kad moteriškė atsisako 
šeimininkauti.

Vargiai kuri moteris iš
drįstų išbarti vyrą už tai, 
kad jis jai nepagamina val
gių, ar neprižiūri buto, 
taip, kaip ji nori. Vyrui tas 
pritiktų (einant 
laikų 
kle), 
daro, 
savo
dėl to, kad jų mintys pri
klauso naujesnei gadynei ir 
ateičiai, o kiti dėl to, kad 
nėra užtikrinti; kaip ilgai 
jie turėtų klausytoją. Vie
naip ar kitaip, šie abieji vy
rai yra gudresni už tuos, 
kurie bara. Tačiau —

Jeigu moteris šeiminin
kauja iš savo pasirinkimo, 
dėl to neina dirbti svetur 
iš savo noro, nėra priežas
ties, dėl ko jinai neturėtų' 
pareinantį iš darbo vyrą 
pasitikti su geriausia vaka-

rn ūsiški u 
tebėgai jojančia taisy- 

nors ne visi, vyrai tai 
Vieni tos tradicinės 

teisės nepraktikuoja

riene, kokią tiktai jos ištek
lius leidžia.

Daleistina, jog kas dieną 
dirbti tą patį ir tą patį dar
bą moteriškei yra labai įky
ru, tačiau ir vyras eina į tą 
patį darbą šapo j e ar ofise 
taip pat kas dieną. Liekasi 
vienas skirtumas — jis tu
ri vieną dieną, o daugelis 
turi ir dvi dienas pamai
nos kas savaitė, kuomet 
didžiuma moterų - šeimi-- 
ninkių neturi tos pamainos 
nei dienos per mėnesį, o tū
los tą pamainą gauna tik 
numirusios.

Tas “mažas skirtumėlis” 
akyse tų, kurie to darbo .ne
dirba, yra tuo skirtumėliu, 
kuris daugelį moterų išva
ro iš proto. Tas “mažas\ 
skirtumėlis” negavimo nei 
dienos pamainos dalinai yra 
tuo skirtumėliu, kuris pri
verčia jaunas motinas nu
žudyti mažus kūdikius. Vie
nok jis tebėra tuo skirtumė
liu, į kurį mūsų šalies šių 
dienų visuomenė tebežiūri 
pro pirštus, kurio dar pil
nai neįžiūri net pačios mo
terys.

Tai dėl to vis dar netu
rime visuomeniškų valgy- 
dinimo įstaigų. Neturime 
tos taip , reikalingos kūdi
kiams ir paaugliams • prie
žiūros nei globos jaunimui.

Norisi nukrypti nuo te
mos ir nors prabėgomis 
priminti, kad Amerikos 
Moterų Kongresas savo pir
mame mąnifeste prieš tre
jetą metų jau nurodė rei
kalingumą visuomeniškų 
tos rūšies įstaigų. Taigi, 
yra moterų, kurios reikalą 
mato ir organizuotai siekia- 
si dirbti už jo išsprendimą 
pažangiai ir moderniškai.

Nebuvimas visuomeniškų 
mitybos įstaigų priverčia 

'šeimininkauti ir tuos vyrus, 
kurių žmonos neteko svei
katos ar kantrybės tam 
darbui, arba neištenka lai- 

z į

ko dėl dvigubų darbininkės 
ir šeimininkės pareigų. Ne
sutikdamas gyventi (ar gal 
ir nebegyventi) dėl nebuvi
mo susiedijoje tinkamo val- 
gydinimo įstaigos, neištek
damas laiko ar pinigų — o 
dažniausia abiejų — nu
vykti1 į valgyklą miesto cen- 

. tre, žmogus užsikabina 
žiurstą, imasi peilio ir kitų 
įrankių, atranda, jog deg
tukai padaryti ne vien pyp
ke) įdegti. Kitais žodžiais 
— tampa šeimininke.

Tikriausia tuos visus vy
rus matysime pirmame pa
rade už visuomenišką val- 
gydinimą. O kada nors 
Amerikos Moterų Kongre
sas ar jo 
dą surengs, 
sys nuo to, 
•terims įkyrės tą jungą vilk
ti —. iš prievartos šeiminin
kauti. Z.

j
Mėsos, kaip ir kitų prekių nebespėjant išparduoti, nes 
dėl aukštų kainu biednuomenė neturi ištekliaus jų 
pirktis, tūlas bučeris vilioja šeimininkes pas save duo

damas nemokamus sandvičius.

Darželyje ir Vazonfe

iniai tokį para- 
\Kada? Priklau- 
'Kaip greit mo

> Ar žinai, kad žydintieji- 
krūmokšniai vieni išleis at-1 
žalas iš šaknų, kiti iš šake
lių, jeigu 'atpjautą šaknies 
ar stiebelio gabalą pamerk
si vandenyj ar apkasi drėg
nose, švariose smiltyse, v

Daugelis atgimstančių iš 
šakelių krūmokšnių leidžia 
šakas lig pat žemės, kaip 
kad papartis leidžia siūlus, 
kurie pasiekę žemę išdaili
na naują daigą. Tačiau tas 
nėra taisyklė.

i Iš šakų leidžiantiems 
naujus daigus norint pa
dauginti nėra reikalo lauk
ti, kol šakos pasieks žemę. 
Įpjauk nužiūrėtą šakelę, 
įrišk tą vietą ryšulėlyje 
švaraus smėlio ar žemių, 
paliekant viršuje spragą 
prasikalti daigui. Palaikyk 
drėgną, bet ne per šlapią.

Esant šakoms pakanka
mai ilgoms prilenkti lig že
mės, geriau šaką ties pjū- 
veliu Kokiu dvišakiu pri- 
smeįgti prie žemės, įpjautą 
vietą apkasti švaria žeme. 
Prilenktą prie žemės leng
viau išsaugoti nuo perdžiū
vimo. t

Tame būde, tačiau,' yra 
rizika — per pjūvelį gali 
įeiti bakterijų, krūmokšnį 
užkrėsti. Jeigu krūmokšnis 
brangus, arba jeigu jis ne
pavaduojamas b e n dram e 
augmenų vaizde, reikia ap
svarstyti pavojų tokios ope
racijos.

Ties Mano Langu
Mano Kaimyno Steikas
Atrodo dalinai paika ir 

kalbėti apie steiką, kuomet 
mūsiškiai ne dažnai kas jo 
valgo. Juo labiau netiktų 
kalbėti dėl to, jog kalba ei
nasi ir apie kaimyno kati
ną. x

Iš šaknų dauginamiems 
šaknies dalį atkerta — to
kia jau žiauri gamtos tai
syklė visiems gimti skaus
me. Galima ją palikti jos 
vietoje, tik paženklinti tą 
vieta, .kad nenuimtum dai- V J
gą, jeigu jo sulauksi.

Nesulaūkimas daigo ne 
visuomet reikš, kad tas 
krūmokšnis n ep r i gydom as 
tuo būdu. Ir už vis goriau
siems augmenų gimdytojam 
pasitaiko tūlas nuošimtis 
pralaimėjimų, o nepraktiš
kiems' — daugiau. Dėl to 
nėra ko nusiminti. Augme
nų mėgėjas ir pralaimėji
muose randa šiokių tokių 
ir laimėjimų, ko nors iš
moksta.

* ★ ★
Mėgintojams n a u j ovių 

daržininkystėje dar verta 
prisiminti ir tas, jog vieno 
augmens nupjautos atžalos 
ar šakos lazdą įsmeigus į 
žemę ne už ilgo taps medžiu 
ar žolynu,, o prie kitos veis
lės augalo reikia daug ži
nojimo »ir darbo.

Pas šių žodžių rašėją iš
augo naujas “snake plant” 
daigas iš atskiro, vėjo nu
laužto to augmens vieno la
po, palaikyto įsmeigtu puo
delyje žvyro.

Kartą sudygo išmestos 
patvoriu nulaužtos jeroni- 
mų šakos tose vietose, ku
rios siekė žemės.

Visokiems norimiems pri-

Ties luano langu, netęli- 
mo namo stogu lėtai, atsar
giai žingsniavo margas ka-. 
tinas. Apsidairo, kožno bils
telėjimo prisiklauso ir trau
kia tiesiai link kito namo. 
Priėjęs stogo kraštą, visą 
jį kartkartėmis išegzamina- 
vo.

— Gal tarpnamin turi 
įvijęs karvelį ar žiurkę? — 
pamaniau. Suįdomino ste
bėti, kas bus toliau.

Kelis kartus apėjęs kraš
tą, ties viduriu, katinas at- 
mieravo cielių ir striktelė
jo skersai platų tarpnamį 
prie sekamo namo palangės 
prikalton bedangtėn dėžėn, 
pasikapstę joje tūlą laiką 
ir iš ten sugrįžo su dideliu 
rausvu gabalu dantyse.

Sugrįžęs, margasis ilgai 
triūsėsi, kol sudorojo grobį, 
kožnam iš to laimės krašto 
ateinančiam garsui ištirti 
pertraukdamas puotą. Ma
tėsi, jog jis supranta su
naudojęs tą, ką kitas tarėsi 
pasidėjęs sau.

Mano galvon skverbėsi 
visokios daleistinos padėtys. 
Nenorėčiau dabar būti tuo
se namuose tarnu, svečiu, 
burdingieriu, ar net kaimy
nu. Palangėje nei virš lan
go nėra laiptų. Nuo greti
mo stogo . žmogaus ranka 
net su vidutinio ilgio lazda 
nepasiektų dėžės. Ką jūs 
manote, toji šeimininkė pa
skaitys to steiko surijimo 
kaltininku?

Kas man daryti? Eiti 
įskųsti katiną? Gal būti, 
jog ta šeima yra viena iš tų 
keliasdešimt devinto nuo
šimčio amerikiečių, kurie 
sutinka, kad katės ir visi 
kiti gyvūnai, nieko nepaga
minantieji, suėstų steikus. 
Juk jeigu katinas būtų įkri
tęs tarpnamin, tikriausia 
ASPCA agentai dirbtų, die
ną ir naktį jį iš ten ištrauk
ti. A

Kokiu paikšu pasirody- 
čiau įskundus katiną tik dėl 
steiko! ’ •'

Kas kita, jeigu ten prie

palangės dabar būtų buvęs 
alkanas žmogus. Kas tai 
matė — alkanam žmogui 
norėti steiko! Gal būt, kad 
mes patys pašauktume poli
ciją, kuri jį nušautų, kaipo 
plėšiką, į

Platus, apsnūdęs iš persi- 
rijimo katinas, tingiai, bet 
vis dar atsargiai apsižvelg
damas, nukiūtino prie kito 
krašto stogo, nušoko ant že
mesnio namo, nuo to ant ki
to, trečio. Kartą jau savo 
kieme, susirangė kūdikio 
vežimėlyje ir gal būt sal
džiai sapnavo apie steiką ir 
apie tai, kokie paiki tie 
žmonės, kurie pasigaminę 
tokį skanų steiką jį atiduo
da jam ir kitiems tokiems 
dykinėtojams. Ina.

Toronto, Canada
LLD 162 Kuopa Gerai Veikia

Įvyko metinis. Lietuvių Lite
ratūros Draugijos 162 kuopos 
susirinkimas, kuris nebuvo už
tektinai skaitlingas, bet labai 
pavyzdingas.

Is valdybos narių raportų 
paaiškėjo, kad kuopa atliko 
daug gerų darbų, nors buvo 
galima atlikti daug daugiau. 
Kuopos sekretorius J. Žukaus
kas pažymėjo sunkias sąly
gas, kurios trukdė sėkmingam 
veikimui. Nežiūrint to, kuo
pa turėjo visą eilę parengimų, 
porą svarbių paminėjimų i) 
paskaitų.

Susirinkimas raportus užgy- 
rė ir ragino valdybą tęsti dar
bą toliau. Renkant naują val
dybą, buvo pasiūlyta, kad se
noji valdyba, padariusi gerą 
pradžią kultūriniame veikime, 
pasiliktų ant kitų metų. Ma
tydama didelį narių pageida
vimą, valdyba pasiliko sena. 
Ją sudaro pirmininkas J. Va
laitis, sekretorius J. Žukaus
kas, finansų sekretorius A“. 
Karosas ir iždininkas A. 
M a k š t elė. Kiti pareigūnai 
taipgi paliko seni.

Kuopa narių skaičiumi ne
paaugo, bet vistiek yra dar 
viena iš didžiausių kuopų 
Kanadoje. Ji turi virš 150 
narių. Finansiniai taipgi sto
vi daug geriau. Nutarė pa
sveikinti Laisvės šėrininku su
važiavimą su $20.00 ir pa
remti Jūrininkų Apsigynimo 
Komitetą su $20.

Reporteris.

ŠEIMININKĖMS
Šį Skyrių Veda E. V. } 

ANANASAS SU SAL- 
DžIOSIOMIS BULVĖMIS

Svaras ir pusė saldžių* 
bulvių*

2 puodukai kenuoto (tar
kuoto) ananaso (pineap- t 
ple)

2 šaukštai lemono sunkos
2 šaukštai ištirpyto svies

to.
I

Nuplovus bulves, nulupk, 
pavirink kelias minutes su 
biškiu vadnens. Supjaustyk 
riekelėmis išilgai, suklok į 
kepamą blėtą, aplaistyk iš7 
tirpytu sviestu ir pakepk 
pečiuje apie 5 ar daugiau 
minutes. Sumaišyk anana
są su lemono sunka, apdės- 
tyk ant viršaus bulvių ir 
dar biskį pakepink. Duok 
valgyti karštas.

★s ★ ★
DARŽOVIŲ SU “PEANUT 
BUTTER” MIŠINYS

3 smulkiai supjaustytus 
celery stiebus, uždėjus drus
kos, patrinkite iki randasi 
syvų. Pageidautina, kad 
celery būtų žalieji, žaliuo
se daugiau sulčių.

pusė galvutes salotos 
(jeigu neapardyta) .

2 šaukštai “pynatų” 
sviesto

1 artipilnis šaukštas olive 
oil ar salad oil

2 ar 3 skiltys arba pusės 
grūšės iš keno. Naudokite 
tam tikrą dalį ir syvų.

’ 'Šis mišinio kiekis — vie
nam asmeniui.

j K. Depsas.
★ * ★

Virš paduotasis receptas 
rodo, jog ir vyrai rūpinasi 
šeimininkyste, bet nenori 
jai praleisti visą gyvenimą. 
Draugo Depso receptu ei
nant galima būtų apsieiti 
net be pečiaus. Daleistina, 
kad receptas moterims la
bai patiks. Dar sunku spręs
ti, ką pasakys vyrai.

Primintina, jog jo recep
tų dar liko ir sekamai šio 
skyriaus laidai. '

Today’s Pattern

gydyti daigams smėlis ar 
liesa žemė — geriau. Nu-
pjauta šaka ar šaknis, kaip 
kad ir operuotas žmogus 
yra ligonis, kuri'am neduo
dame lašinių, kol jis neat
sipeikėją iš po operacijos.

G-a

Mildred Gillars, žinomoji kai
po Axis Sally, dabar teisiama 
Washingtone. Gintųsi Port
land, Maine, jsropacė Gillars 
skleidė nacių propagandą. Ji
nai turinti įvairiuojantį balsą, 
kuri dramatiškai pavartoda
vusi vienu kartu pavaizduoti 
ilgesingą amerikiečio meiluže, 
kitą—kare jau užmušto moti
ną. Šiomis \dieųomiš teisme
buvo grotas rekordas vienos iš 
daugelio jos y tokių programų, 
kurioje ji agitavo amerikie
čius prieš isiveržimą Vokieti
jon. Ta jos programa buvo 
adresuota laukiantiems D-Dąy 
amerikiečiams. Ji toje rolėje 
spiegė, raudojo kaipo sūnaus 
netekusi motina, kurios sūnus 
prigėręs bandyme persikelti 
per kanalą. Ji sakė, kad 70 
iki 90 nuošimčių tų, kurie 
bandytų išsikelti per kanalą 
Francijon, būtų užmušti 

visai sužaloti.

BRANGI BRIEDIENA
Lankydamasiš pas savo 

nerį Pleasant Valley, N. 
brooklynietis jaunuolis Joseph 
Cofaro nušovęs 2.00 svarų 
briedį jau pasibaigus medžio
klės sezonui. Jį pagavo, 
briedį atėmė, o už nušovimą 
uždėjo pabaudos $200 ir $7.5 
teismo lėšoms padengti.

se-

arba

Aštuoniolika tūkstančių as
menų išstovėjo valandas eilėje 
prie Motor Vehicle Bureau, 
80 Centre St., New Yorke.

Mergaite
Neįtikėtina,
Kad šitos mažos rankos, 
Ir ta gera mergaitės šypsena 
Subrendo ten, kur griaudėjo patrankos, 
Kur sėjo mirtį kiekviena diena.

Ten ligoninėj, vėl atgiję, kėlės
Kariai,
Atakoj kulkos paliesti.
Jos mielos akys, tarsi rugiagėlės, 
Paguoda švietė, meile ir viltim.

Kas tokį jausmą žodžiais išsakytų: 
Draugų skausme nepaisyti savęs, 
Ir pamatyt, kai sveikstantis nušvito, 
Jog vėl pakils

| Su pergalės srove.

Baltu Rūbu
f

Toli paliko laisvės žygių dienos.
Kariai sugrįžo sėt gimtus laukus.
Spartuoliais tapo •
Fabrikuos ne vienas.
Naujai gyventi atėjai ir tu.
Baltam rūbe gal ir nedaug kaš mato, 
Kai nuo pat ryto bitele pluši,— 
Tiktai širdis karščiau .mylėt suskato 
Brangiuosius žmones, 
Kaip tada — mūšy.
Ir kas šią meilę žodžiais išsakytų:—
Taip dieną-naktį negailėt savęs,
Ir laimę jaust, kai sveikstantis nušvito,
Kurs ryt pakils
Su penkmečio srove.

Vladas Grybas

Mokymasis Pagelbėjo
Entuziastiška New Yor- 

ko Park Avenue poniulė pa
sakojo kitoms ponioms, kaip 
jai pasitaikė panaudoti pir
mosios pagalbos klasėse įgy
tą žinybą teikimui pirmo
sios pagalbos:

“Puikiai pasitaikė,” sakė 
ji. “Mano laimė, kad aš tam 
išsilavinau. Ėjau skersai 
Fifth Avenue prie 57th St. 
ir išgirdau trenksmą užpa
kalyje manęs. Atsisukau ir 
pamačiau vargšą žmogelį, 
užgautą taksiko. Jo koja 
buvo sulaužyta, kraujas 
baisiai plūdo, buvo be są
monės, ir atrodė, kad jam 
permušta galva.

“Tuomet aš atsiminiau 
apie mano išmoktą pirmąją 
pagalbą; aš čia pat pritū
piau ir įkišau savo galvą 
savo tarpkelin, kad išsilai-

9020
SIZES 
12—20 
30-42

Užsakymą su 25 centais ir 
pažj^nčjimu formos numerio 
ir dydžio siuskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street,

kyčiau neapalpusir ... Brooklyn 6, N. Y.
■ ■■ ■■■ ■ 1
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Levas Tolstojus KAZOKAI
Kaukazo Apysaka

\*

Lietuvių kalbon 
vertė

V. Jocaitis
Pasižiūrėjus Naujosios

Lenki jos Laikraščių
—ii— 1-21-49

a JONAS KAŠKAITIS

f

(Tąsa)
Ramybės angelas nuskrido šalin. Ka

zokai subruzdo, sušneko. Du nuėjo pa
kirsti šakų palapinei. Kiti pasuko į kor
doną. Luką su Nazarka nubėgo ruoštis 
į stanicą. •

Pusvalandžiui praslinkus, pro tuščią 
mišką, kurs skyrė Tereką nuo stanieos, 
Lukaška su Nazarka beveik tekini sku
bėjo namo, nesiliaudami kalbėję.

— Tu nesakyk jai, kad aš siunčiau; 
o eik ir pažiūrėk, ar vyras namie/ su
pranti? — griežtu balsu kalbėjo Lukaš
ka.

— O aš užsuksiu pas Jamką. Paūšim, 
ką? — klausė nuolankusis Nazaras.

— Jau kada ir beūžti,'jeigu ne šian
die, — atsakė Luką.

Parėję stanicon, kazokai išgėrė ir dar 
prieš vakarą atsigulė.

Į trečią dieną po apsakyto įvykio dvi 
Kaukazo pėstininkų pulko kuopos atvy
ko į Novomlino stanicą. Iškinkytoji kuo
pos gurguolė jau stovėjo aikštėje. Virė
jai, išsikasę duobę ir prisitempę iš įvai
rių kiemų blogai saugomų pliauskų, jau 

- virė košę. Viršilos mokėjo savo dali
niams pinigus. Arklininkai kalė mietus 

~ arkliams pririšti. Butininkai, lyg savi 
žmonės, zujo gatvėmis ir gatvelėmis, nu
rodinėdami butus karininkams ir karei
viams. Vienur stovėjo eilėje surikiuotos 
žalios dėžės. Kitur artelės vežimai ir ar
kliai. Ten stovėjo katilai, kuriuose virė 
košė. Čia buvo ir kapitonas, ir poruci- 
kas, ir viršila Onisimas Michailovičius. 
Ir buvo jie visi toje pačioje stanicoje, 
kur, kaip girdėt, įsakyta stovėti kuo
poms; vadinasi, kuopos buvo namie. Ko
dėl stovėti čia! Kas tokie tie kazokai? 
Ar jiems patinka, kad stovės pas juos? 
Sentikiai jie ar ne? Tatai niekam nerū
pi. Gavę algas, išvargę ir dulkėti, karei
viai triukmingai ir netvarkingai, kaip 
tūpiąs bičių spiečius, pasklinda gatvėse 
ir aikštėse; visiškai nepastebėdami ka
zokų nepasitenkinimo, po du, po tris, 
linksmai šnekėdami ir dangindami šau
tuvais, eina į trobas, kabina ten savo 
amuniciją, atsiraišioja savo krepšius ir 
pokštauja su moterimis. Prie mėgiamos 
kareivių vietos, prie košės, susirenka 
didelis būrys, ir,. įsikandę dantyse pyp
kes, kareivėliai žvalgydamiesi čia į dū
mus, nepastebimai kylančius karšton pa
dangėn ir tirštėjančius aukštumoje, lyg 
baltas debesėlis, čia į laužo liepsną, lyg 
ištirpęs stiklas virpančią tyrame ore, 
juokauja ir šaiposi iš kazokų ir kazo- 
kaičių dėl to, kad jie gyvena visai ne 
taip, kaip rusai. Visuose kiemuose ma
tyt kareivių ir girdėt jų skardus juokas, 
•girdėti aršūs ir spiegiami šūksniai ka
zokių, ginančių savo namus, neduodan
čių vandens ir indų. Vaikiščiai ir mer
giūkštės, glausdamies prie motinų sijo
nų ir vienas prie kito, išgąstingai stebė
damies, seka kiekvieną judesį dar jiems 
nematytų karių ir pagarbiam atstume bė
gioja paskui juos. Seniai kazokai išeina 
iš trobų, sėdasi ant priemūrių ir niū
riai žiūri tylėdami į triūsančius kareivius, 
tarytum į v.iską numoję ranka ir nesu
prasdami, kas iš to gali išeiti.

Oleninui, kurs jau trys mėnesiai tar
navo junkeriu Kaukazo pulke, buvo pa
rinktas butas geriausiuose stanieos na
muose pas konrnetą Ilją Vasiljevičių, 
t. y. pas bobulę Ulitą.

— Kas čia ir bus, Dmitrijau Andrie- 
jevičiau? — pareiškė suplukęs. Vaniuša 
Oleninui,. kurs raitas, su čerkeska, ant 
pirkto Groznoje kabardino, linksmas po 
penkių žygiuotės valandų, įjoję į pa
skirto jam buto kiemą.

— O kas yra, Ivanai Vasiljevičiau? 
— paklausė jis, audrindamas žirgą ir 
linksmai žiūrėdamas į sukaitusį, išdri
kusiais plaukais ir nusiminusiu veidu 
Vaniušą, kurs atvažiavo su gurguolė ir 
tvarkė daiktus.

Oleninas iš pažiūros atrodė visai ki
tas žrrtogus. Skustų žandų vietoje jis žel
dino jaunus ūsus ir barzdelę. Naktinio 
gyvenimo nuvalkiotas ir išgeltęs veidas 
skruostuose, kaktoje, paausiuose pasi
keitė sveiku, įdegusiu raudonumu. Šva
rų, naują, juodą fraką pakeitė balta, 
nešvari, su plačiomis klostėmis čerkes
ka ir ginklai. Naujas krakmolintas apy
kakles pakeitė raudona kanaūsinio beš
meto apykaklė, apjuosusi jo įdegusį 
sprandą. Jis rengėsi čerkesiškai, bet

blogai; kiekvienas pažintų, jog tai ru
sas, o ne džigitas. Viskas buvo taip, bet 
ir ne taip. Ir Vis dėlto iš viso jo dvelkė 
sveikata, linksmumas ir savim pasiten
kinimas.

— Va, jums vis juokai, — tarė j Va-( 
niuša, — bet pamėginkite pats pasikal
bėti su.tais žmonėmis: neleidžia žmogui 
nė pasisukti, ir tiek, žodžio ir to neiš- 
gausi.-Vaniuša piktai sviedė paslenkstėn 
geležinį kibirą. — Ne rusai kažkokie.

— O tu stanieos viršininką paklaus
tom.

— Bet aš gi nežinau, kur jo būstinė, 
—įsižeidęs atsakė Vaniuša.

— Kas gi tave taip skriaudžia? — pa
klausė Oleninas, dairydamasis aplinkui.

—Velniai juos žino! Tfu! Tikro šei
mininko nėra, sako j kažkokią krygą 
(Kryga — prie upes tvorele atitverta 
vieta žuviai gaudyti) išėjęs. O senė — 
tokia ragana, kad apsaugok viešpatie,— 
atsakė Vaniuša, nusitverdamas už gal
vos. — Kaip čia reikės gyventi, aš jau 
neišmanau. Piktesni už totorius, dievaži. 
Be reikalo tik krikščionimis vadinasi.' 
Jau koks totorius blogas žmogus, o ir 
jis daug padoresnis. “Į krygą išėjo!” 
Kokią dar jie krygą prasimanė, nė ne
suprasti! — pabaigė Vaniuša ir nusisu
ko.

— Ką, ne taip, kaip pas mus namie? 
— tarė Oleninas, pasišaipydamas ir ne
lipdamas nuo arklio.

— Arklį malonėkit, — tarė Vaniuša, 
matyt, nustebintas tos naujos tvarkos ir 
nusilenkdamas savo likimui.

— Tai totorius padoresnis? a, Vaniu
ša? — pakartojo Oleninas, lipdamas nuo 
arklio ir, plekšendamas per balną.

— Taigi, jūs čia juokaujate! Jums 
juokinga! — pratarė piktu balsu Va
niuša.

— Palauk, nerūstauk, Ivanai Vasil
jevičiau, — atsakė Oleninas, vis dar šyp
sodamasis. — Štai, pamatysi, aš nuei
siu pas šeimininkus ir viską sutvarky
siu. Dar ir kaip puikiai sugyvensim! 
Tik tu nesijaudink.

Vaniuša neatsakė, tiktai, primerkęs 
akis, niekinamai pasižiūrėjo įkandin po
no ir palingavo galva. Vaniuša žiūrėjo 
į Oleniną tik kaip į poną. Oleninas žiū
rėjo į Vaniušą tik kaip į tarną. Ir jiedu 
abu labai stebėtųsi, jeigu kas jiems pa
sakytų, kad jiedu yra draugai. O jiedu 
buvo draugai, patys to nežinodami. Va
niuša buvo paimtas į namus vienuolikos 
metų berniukas,- kai Oleninui buvo tiek 
pat. Kai Oleninas buvo penkiolikos me
tų, kurį laiką jis Vaniušą mokė ir iš
mokė skaityti prancūziškai, kuo Vaniu
ša labai didžiavosi. Ir dabar. Vaniuša, 
būdamas, geram ūpe, mėgsta vartotj 
prancūziškus žodžius ir ta proga visuo
met kvailai juokiasi. -

Oleninas tekinas užbėgo trobos prie
bučio laipteliais ir stumtelėjo duris prie
menėm Marjanka, vienais rausvais mar
škiniais, kokiais paprastai namie dėvi 
kazokaitės, išsigandusi atšoko nuo durų 
ir, sprukusį pasienin, plačia totoriškų 
marškinių rankove užsidengė'veidą. At
vėręs plačiau duris, Oleninas apytamsėj 
troboj pamatė visą aukštą ir grakščią 
jaunos kazokaitės figūrą. Staiga, metęs 
godų ir smalsų jaunuolišką žvilgsnį, jis 
nejučiomis pastebėjo tvirtas mergiškas 
formas, pyškėjusias pro plonus kartūno 
marškinius, ir nuostabias juodas akis, 
kupinas vaikiško išgąsčio ir laukinio 
smalsumo, įsmeigtas į jį. “Štai kur ji!” 
pamanė jis. “Ir dar daug tokių bus,” 
tuojau pat atėjo jam į galvą, ir jis ati
darė kitas trobos duris. Senė bobulė 
Ulitka, taip pat vienais marškiniais, su
silenkusi,,užpakaliu į jį, Jslavė aslą.

— Sveika, močiut! Štai aš atėjau dėl 
buto ... — pradėjo jis. Kazokė neatsi
tiesdama pasuko į jį griežtą,' bet dar 
dailų veidą.

—Ko atėjai? Pasijuokti nori? A? Aš 
tau pasijuoksiu! Kad tave juodasis ma
ras kur! — sušuko ji, iš po surauktų an
takių šnairomis žvelgdama į ateivį.

Oleninas iš sykio manė, kad išvargusi, 
narsi Kaukazo kariauna, kurios narys 
jis buvo, bus visų, ypač kazokų, karo 
draugų, džiaugsmingai sutikta, todėl 
toks sutikimas jį suglumino. Tačiauz jiss 
nesumišo ir norėjo paaiškinti, jog už bu
tą ketina mokėtį, bet senė neleido jam 
toliau kalbėti.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)

Kiti Laikraščiai

Tai ir visa muzika. Vis dėl
to laikraštis, kaipo kuniginis, 
gana švarus ir išlaiko savo vie
tą. Dar du šmikstūs žurnaliu
ko numeriai: “Jestem,” — 
“Esu” (Esu gatavas patarnaut, 
ar taika ar karas). Tai Lenki
jos raudonojo kryžiaus mėnesi
nis smagus žurnaliukas. Tokio 
dydžio, kaip mūsiškė LLD 
“Šviesa,”' tik pilnas puikių nuo
traukų ir labai išmoningai 
tvarkomas.

štai spalių mėn (1948) lai
dos “Jestem.” Ant .viršelio pui
ki skaptybinė statula. Vaizduo- 
ja kamietę lenkaitę, Kuri iškė
lusi abiem rankom laiko kvie
čių pluoštą. Spalvota nuotrau
ka kaimo aplinkoj. Simbolizuo
ja kelią į gerbūvį.

Kitam viršelio
liai iš Lenkijos R. 
tės.
Apie Intelektualą

Pats pirmutinis 
ryškiai pavaizduoja 
žurnalo kryptį: 
vilties žodžiai.”

žius — įstaiga, kurios vienas 
pagrindinis tikslas ir uždavinys 
yra kova už taiką ir humanita
rinių polinkių platinimas —• 
persiunčia pasauliniam intelek
tualų kongresui Vroclavio mies
te linkėjimus sėkmingų tarimų 
taikai sutvirtipti ir pilno busi
mųjų gentkarčių- 
sąlygoms ^ukurti.”

Šito, kongreso 
plačiai raportavo

išsilavinimo

šone vaizde
le. darbuo-

Kongresą 
straipsnis 
pažangią 

'“Teisybės ir
Traškus, sklan

dus, entuziazmo ir kooperavimo 
dvasios kupinas aprašymas, 
kaip vyko anas garsusis pa
saulinis rašytojų ir intelektua
lų kongresas Vroclavio mieste. 

Straipsnio prieraštis: Lenki
jos raudonojo kryžiaus vyriau
sioji valdyba pasiuntė savo de
legatus j Vroclavio kongresą su 
sveikinimais ir darbuotės užmo
jais. “Lenkijos raudonasis kiy-

įvykius jau 
visų šalių 

spauda,, išskyrus tik dalį ame
rikietiškos atžangiosios (atgal- 
eiviškos) spaudos, kuri stengė
si sumažinti ir sudarkyti tų pa
sitarimų ir nutarimų prasmę, 
šiaip, visas pažangusis pasau
lis, visa demokratinių polinkių 
pasaulinė spauda pabrėžė šitą 
kongresą, kaipo prakilniausią 
tarptautinės reikšmės veiksnį.

Visų šalių, kraštų ir tautybių 
delegatai savo kalbose mušė į 
vieną bendrą tašką: prieš im- 
perijalistinių grobuonių kari
nes užmačias, už pasaulinę tai
ką ir išsilaisvinimą iš bet ko
kios priespaudos ir išnaudoji
mo. Daugybė gyvų, gražių nuo
traukų. -
Atgautųjų Kraštų Atstatymas

Kitas įkvėpimo ir kūrybinio 
pajėgumo sklidinas straipsnis: 
“Pastangy galybė.” Tai įspū
džiai ir atgautųjų lenkiškų 
kraštų parodos pavaizdavimas. 
Irgi gausiai ^ryškiomis nuo
traukomis padabintas. Tik tre
jeto metų kūrybinės pastangos 
ir planingas pasibrežimas pa
darė stebuklus. Iš pasibaisėti-

DETROITO ŽINIOS
Atsargiau su Gaunamais ' 
Atsišaukimais D. P.
Per “Lietuvišką Konsulatą”

Franas Bakaitis, pamatęs 
tokį atsišaukimą, kad jo jau
nesnis broli? paieškas jo išVo-. 
kietijos, buvo tiek geras, kad 
neužtruk d y damas 
laišką jo vardu ir 
kaip buvo nurodyta.

Gavo atsakymą, 
tikrai nežinojo, ar

pasiuntė 
antrašu,

tai ti
krai ta ypata yra jo brolis, %
jis pasiuntė kitą laišką, už
klausdamas tokių dalykų, ku
riuos tik jo brolis tegalėjo ži
noti.

Koks buvo jo nusistebėjimas 
gavus atsakymą vėliau, ir tai 
ne nuo brolio, bet kokios ten 
Vok i e t. i j o j moteries.

Ji nurodė jam, kad jo bro
lį bolševikai nužudė Lietuvo
je, Tr\kad tik jo brolio duktė 

josą buvusi Vokietijoj^ o da
bar tai būk iškeliavusi į Suv. 
Valstijas kaipo našlaitė.

Sykiu, žinoma, nurodė savo 
gabumus ir norą atsidurti Suv, 
Valstijose, jeigu jis tą loską 
padarytų.

Labai Pranas supyko 
“brolio” su sijonu.

ant

o i’
ll ariy

Detroito Lietuviu Klubas
Vienas yra iš lietuviškų 

ganizacijų didume 
skaitlį ūmi.

Apgailėtina tik, kad tos-pa
čios organizacijos viršininkai 
patingi ir nieko nerašo į lie
tuvišką spaudą. Tą jie galė
tų padaryti išrinkdami dar 
nors vieną prie savo valdybos, 
tai korespondentą, kuris ga
lėtų pateikti žinių apie savo 
organizaciją.

Klubas prisideda prie 
progresyviškos apšvietus pa
gal savo konstituciją, bet di
duma narių priguli ten vien 
tik dėl savo amžiaus pasilinks
minimo ir suėjimo savo pa
žįstamų praleidimui laiko.

Tokių klubų turi ir kitos 
lietuviškos kolonijos.

Šiandien vistiek kyla klau
simas, kad svetainė arba klu
bo vieta pasirodo per maža ii 
bus reikalas daryti žygius jos 
didinimui.

Bus sušauktas per laiškus 
susirinkimas išrišimui šios pa
dėties.

Būtų gerai, kad klubas pri-

sidėtų prie meno festivalio, 
kuris atsibus balandžio 29-30 
ir gegužės 1 dieną.

Svarbus momentas visiems 
Detroito lietuviams.

Būsiantis Meno Festivalis

Laikas liekasi labai trum
pas iki balandžio 29 d., ku
rią prasidės tas istorinis 
tuvių Meno Festivalis.

Tai 80 metų sukaktis nuo 
pirmutinio lietuvių masinio 
keliavimo į Ameriką.

Sukaktis 70 metų laiko, kaip 
pasirodė pirmutinis čia lietu
vių kalboje laikraštis, 50 me
tų sukaktis sulosimo pirmu
tinio teatralio veikalo.

Nors komitetas, rodos, jau 
gyvuoja per kelis mėnesius 
laiko, bet iki šiol nėra nieko 
oficialiai atsišaukta per laik
raščius ir į draugijas tokiame 
svarbiame nuotikyje.

.Tą reikia kuo greičiausiai 
pataisyti, jeigu norima pada
ryti Festivalį istoriniu'. ■

Reporteris.

Lie-

Anglijos lakūnas oficierius 
Timothy J. McElhaw, vaira
vęs vieną iš keturių Izraelio 
priešlėktuvinėmis kanuolėmis 
nušautų žemyn' Anglijos lėk
tuvų, prisipažino, kad jo lėk
tuvas tikrai buvo virš Izrae
lio žemės laike jo nušovimo.

no griuvėsių ir karinio išpustė- 
jimo jaužų iškilo įmonių fabri
kai, suklestėjo pramonė, iškilo 
milžiniški pastatai. Daug, daug 
padėjo draugiška Tarybinė 
ranka, darbo specialistai, ma
šinerijos pristatymas, apmoky
mas vietos darbininkų.. Skaitai 
žmogus aprašymą, žiūri į di
dingas nuotraukas — ir atsigė
rėti negali.

Toliau. Kitas širdį jaukiai 
kutenąs straipsnis ir jo ilius
tracijos. Vaizduoja vaikų auk
lėtu ves bei darželius, kur mo- 
tinos palieka čia pat, savo fa
briko sparne savo mažutėlius, 
patyrusių slaugių ir globėjų 
priežiūroj.

Visuomenės globos organi
zacija, draugėj su Lenkijos rau
donojo kryžiaus skyriais, aprū
pina gyventojus maisto, kuro, 
rūbų ir kitokių namų apyvokos 
reikmenų porcijomis. Gyvas 
aprašymas ir gyvi paveiksliu
kai.

Toliau eina skyrius patarimų 
ir nurodymų sveikatos ir hi
gienos srityje. Kaip patys gy
ventojai sugebėjo . save šelpti 
ir slaugyti laike anų baisiųjų 

okupacijos metų. Kaip 
kovoja prieš gaisrų pa- 
Apie išsiplėtusias kojų 
(venas), iš ko jos gen- 

Pora

kaimai 
vojų. 
gyslas 
da, kaip jas prašalinti,
ryškių paveikslėlių.

“Mūsų kronika.” Visokie 
Lenkijos r. kryžiaus praneši
mai. Sveikatos apmokymo kur-

sai. L. R. Kryžiaus skyriai 
kiekviename kaime. Paskaitos ir 
pamokos, išvykos, pobūviai.

Raudonasai kryžius užsienių *
kraštuose — Kinijoj, Persijoj 
(Irane), Rumunijoj, Afrikos 
Kongoj. Radijo transliavimai 
apie r. k. veiklą.

Lenkijos raudonojo kryžiaus 
veikla užsieniuose — Belgijoj, 
Prancūzijoj, Brazilijoj, ypač tų 
kraštų lenkų naujokynuose.

L.ILK. veikla Lenkijos ribose, 
pirmiau, laike, karo ir dabar. 
Daugybė vaizdingų paveiksliu
kų.

Mokslas patarnauja žmogui
— sklandus aprašymas apie už-
marinimą, skausmui numalšin
ti. f

“Jestem” pastabų ir patari
mų* skyrius. Inžinierius A. 
šniolis (ir ši pavardė atsiduo
da lietuviškai, nors čia pasira- 
syta Szniolis) smulkmeniškai 
rašo apie vandenį, apie gerą 
šulinį ir gerą vandenį.

Trumpa peržvalga nuotykių
— ekonominių bei politinių — 
Lenkijoj ir svetur.

“Jestem” numerio turinys 
paduotas trimis kalbomis: len
kiškai, prancūziškai ir angliš
kai.

Užpakalinis žurnalo viršelis
— atvaizdai ir nuotraukos iš 
L.R.K. gyvenimo.

Kitas “Jestem” 
meris taipo pat 
toks vaizdingas, 
pątrauklus, kad 
.kyti, ir apie jį
jus. Bet... rašinys, nors ir la
bai, labai sugrūstas, suslėgtas, 
jau. ir taip užsitęsė. “Trudna > 
rada—trzeba konczyc.” “Do 
widzenia!” . ..

žurnalo nu- 
toks grakštus, - 
toks grožiškai 
sunku atsilai
ko nepaminė-

LAISVĖS '
SPAUSTUVĖ

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atlieka yisokiuą spaudos darbus. 

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

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

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

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

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

Reikalu spaudos darbų rašykite:

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

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

Dėl dailių džiūlerių visokių 
rūšių, dėl v J

Po švenčių Nupiginimų
212b

APLANKYKITE ROBERT LIPTON'S 
Jewelry Store

Įsteigta 1892

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

skaitlingų suminėti.
Mūsų krautuvė susideda iš nacionaliai 

garsinamų išdirbinių.
Kiekvienas pirkinys garantuojamas.

Apsimoka pirkti pas—

I 1 P ’TO IV 701 Grand St., BrooklynJI JT JL 11 arti Graham Avenue

4 pusl>—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Tree., Vasario 2, 1949
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KELIONE Į FLORIDĄ IR PATYRIMAI
Daug jau buvo rašyta apie 

tą saulėtą Floridą, teigiamai ir 
neigiamai. Maniau sau vienas, 
argi man kada nors neteks pa
matyti Floridos? Laimė nelauk
tai atėjo. Kriaučių darbams su
šlubavus, mano geras, draugas 
ir sako: Na, drauge, tu vis sva
jojai apie Floridą — važiuo
jam dabar. Pamąsčiau apie ke- 
lioką minučių ir atsakiau drau
gui, — važiuojam.

Greit susidarom būrys iš

valstijos, — nieko ypatingo, 
kaip žiemos laike, nesimato. Tą 
pat dieną pasiekiam Cape Char
les. Iš čia reikia keltis per Ivan- 
denį, 7 mylių plotis. Laivas ve
žė net 2 valandas laiko! plauk
damas želvės žygine. Paaiškė
jo ir jo “triksas.” Mat, ant 
laivo randasi valgių ir įvairių 
gėrimų, tai daroma biznis.

Persikėlus per vandenį, at
siradom jau Norfolk, Virginia i dar Kolumbo laikų tėvų tėvu- 

5 j— valstijos sostinėj. Važiuojant 
asmenų, būtent: Chąs. Anuškisjper Virginia 
savo karu mus veža, r V'1X 
Kat.. Žukauskienė, O. Stanelie- 
nė ir aš su žmona.

medinių ramsčių — neva fun
damento. žmonės taipgi, kaip 
juodi, taip ir balti vargingai, 
prastai apsirengę, sudžiūvę, su
vargę. Dar aršiau kaimeliuose 
bei vienkiemiuose. Važiuoji my
lių mylias, kai kur stubelka 
riogąo, kai baidyklė, sukrypus, 
nušepus, langeliai išpuvę, sky
lės perdėm, tiek stoguose, tiek 
sienose. Pastebi kur ne kur ne
va farmerį važiuojant sU mulų 
ar su jautuku įkinkius į dvie
jų ratų vežimą. Tas jau veži
mas jų irgi medinis, sukrypęs

Gruodžio 16 dieną pasakome 
Newarkui sudiev.

Kelionė, Vaizdai

oras jau darosi 
sesutės' šiltesnis, bet visa apylinkė da

rosi nejaukesnė, šiurkštesnė, 
tačiau visgi pakenčiama. Pasie- 

! kus! North ir South Carolina ir 
Georgia valstijas, he. Jau sko
nį mums visai sugadino. Čia 

įveikia diskriminacija prieš ne-
Važiuojam j ten taip ' vadi- cia i»u gyvenimo sunku-

namu keliu Ocean Driveway. 
Teko važiuoti per Pennsylvania. 
Maryland, Virginia, No. Caro-1 
Hną, South Carolina ir Geor- į 
gia valstijas. Pirmosios trys!

mas, vargas greit pastebimas.
Miesteliai maži, be jokios veik 
industrijos bei pramonės. Na- 

, j mėliai mažyčiai, be maliavų, 
i apšepę, be skiepų, riogso ant

&
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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
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CHARLES J. ROMAN
Direktorius

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telr Poplar 4110

^3^

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna- 

, vimą. Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermeninė. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Paul Gustas Funeral Home
INC.

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. 1 
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 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Augusi Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

" • (Kamphs 68th St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt.,/ 

telefonuokite :
Slloreioad 8-9330 

f f

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

Specialistai Pritaikymui 
‘Šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams

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

ko palikimas, 
si įvairių 
po kelis, 
be pieno, 
laiko: tai vis-

Pakelyj valkioja- 
gyvulėlių, kur ne kur 
tai karvės, mažytės, 
vos odoje kaulai išsi- 
paršelis; ožka;

telė, ir visi tiek suvargę, kaip 
ii' jų šeimininkai.

Galima būtų daug daugiau 
pasakyti apie tų žmonių tokį 
vargingą gyvenimą, bet nesi
nori ištęsti šį rašinėlį ir vietos 
laikraštyj daugiau užimti, lai 
lieka ant toliau. Ak, tu garbin
goji “demokratija,” tu aukštoji 
civilizacija, taip garbinama 
Wall Stryto imperialistų ir 
Washingtono diplomatų! Nie
kuomet nebūčiau tikėjęs, kad 
kas mali būtų sakęs, jog čia 
taip skurdžiai šioje aukso šaly
je jos piliečiai gyvena! Aškiau 
sakant, tik egzistuoja.

Atgal grįžom jau .kitu keliu 
— No. 1, manydami, kad gal 
tik čia toks žmonių gyvenimas, 
toliau geriau. Skirtumo gi per 
visas ištisas šias valstijas jo
kio nėra. Važiuojant atgal 

-sustojom Georgia valstijoj “pa- 
sigirdyt” savo ‘“dodžių” ir pa
tys save.. Einu ieškodamas ką 
rasiu gert. Randu skersgatvėj 
sodės krautuvėlę. Randu dvi 
jaunas juodukes. Matau, 1„.„ 
su jomis kas keisto. Viena į 
antrą žvalgosi ir nedrąsiai į 
mane. Prašau bonkutės sodės. 1 
Viena įsidrąsinus sako:

— Mes čia jau 6 metai šitoje! 
krautuvėlėje ir per tą laiką čia 
nei vienas baltas ne tik žmo
gus, bet nei vaikas nebuvo įė
jęs. — Atsakiau* joms, kad aš 
ne vietinis, o iš šiaurės valsti
jos ir todėl man nedaro skirtu
mo — pas baltą ar juodą nusi
pirkti gerti!

Dar keliose vietose matėme, i 
kaip juodi žmonės, surakinto-! 
mis kojomis geležiniais rote-! 
žiais, dirba ant kelių, o balti 
valdovai juos saugo su šautu
vais iš visų keturių pusių.

Florida ir Ten Gyvenanti 
« Lietuviai

se. Neveltui čia suvažiuoja jau 
ir lietuvių iš įvairių valstijų 
atostogauti. Daug jų čia ir pa
stoviai apsigyvena ir įsigyja 
nuosavus namelius ir susiranda 
šiokius tokius darbus bei biz
nius. Mat, čia randuoti gyven- 
namis gan brangiai atsieina. 
Nuomos mokamos daUgiaūsia 
nuo savaičių, o ne mėnesiais. 
Pragyvenimas pigiau atsieina, 
nes nereikia apšildyti namus, 
nereikia viršinių šiltesnių aprė- 
dalų. Turi kelnes ir kokius 
marškinius ant viršaus ir vis
kas. Daug abiejų lyčių mačiau 
po gatves, po krautuves maudj'- 
nių kostumuose vaikštant. Tai, 
vadinasi, ant drapanų, net ap
avų, daug sutaupoma.

Teko laimės pasimatyti su sa
vo idėjos draugais, kaip tai su 
Frank Cvirka ir Laudanskiene, 
kurie turi didelį apie — 18-20 
kambarių apartmentą, pas ku
riuos ir apsigyvenome, užimda
mi mes penki newarkieciai vi
sus 7 kambarius viršuje, čia 
gerai užlaikomi kambariai, at
vykę iš Brooklyn©, Conn., Mass, 
valstijų
švara, patogumai 
kainos gan žemos.

Draugai Juozas 
Paukštaičiai,

Philadelphia, Pa.
Nesiseka Tautiškam Kliubui

Pažangiųjų Organizacijų 
Valdybų Atydai

čia apsigyvena, nes 
tinkami ir

Mariutė 
Newarke 
ten turi 

ir pul

ir 
buvę 

sietyniečiai veikėjai, 
aristokratišką palocių 
kų sodą su įvairiais vaisiais. Ir
gi daug lietinių ten leidžia ato
stogas, tarpe kdrių ir Stelmo
kų Onutė-Eycke ten buvo.. Pas 
juos ir susirinkimai ir.nekurie 
LDS ir LLD kuopų parengimai 
įvyksta, t

Draugai Maisonai irgi ten 
gražiai nusiteikę, darbuojasi 
judėjime. Dar dd. Valilioniai- 
Wallen dabar sau liuosai, be 

k E užsiėmimo savo* puikiame apar- 
• tmente gyvena ir daug abu dar- 

- j buojasj org. ir visuomenės nau- 
-- \dai. V. J. Stankus su žmona 

i pasipirko žemės ir statysiąs na- 
• į mą, apsisprendę pastoviai ten 

apsigyventi. Yurevičiai, kiek 
toliau gyvena, bet judėjime da
lyvauja. Julia turėjo neseniai 
Chicagoje gana sunkią operaci
ją, dar nėra galutinai susvei- 
kus. Sliekai — geri veikėjai, 
irgi turi savo namelį; džiaugia
si pabėgę iš šiaurės.

Mes, newarkieciai, ačiuoja- 
me jums, draugės-gai, už jūsų 
vaišingumą, gražius pasikalbė
jimus. Gal vėl kada pasimaty
sime.

Florida geografiniai gana di
delė valstiją. Virš 400 mylių 
ilgio, virš 200 plotis. Gyvento
jų vos 2 milijonai. Tai labai 
retai apgyventa. Laukai, lygu
mos ir dykynės su mažais 
krūmokšniais, palmėmis ir įvai
riomis žolėmis apaugus. Tačiau 
vaizdai gražūs. , Gyventi teko 
Miami mieste, kuris stovi tarp 
vandenų apsuptas pietiniame 
gale. Gražus tai miestas. Gat
vės plačios, lygios. Gyvenami 
namai tankiausia vieno aukšto, 
cementinių blaksų, be skiepų; 
.tvirti, kad vėjai nesugriautų.

Šalimais miesto gyvennamiai 
ir po du aukštu turinti, tai jau 
gražiai išmarginti, 
daug vietos aplink 
kratijos. Pamariu 
iki 6 ir 1.0 aukštų,
išgražinti — irgi dėl ponų.

Toliau nauji ir vis statomi, 
apartmentiniai gyvennamiai Į 
jau po 3-4 aukštus. Miestas ne
paprastai greit auga namais 
įvairaus kalibro.

Oras gražus, sveikas, šiltas. 
Tik. naujų metų išvakarėse at
vėso iki 40 laipsnių, kuomet tu
rėjome bankietą Mockų farmo- 
jc. Už poros dienų vėl tempe
ratūra pakilo iki 76-86 laips
nių. Ir palikome tokią 
šiltą Floridos vasarėlę, 
fera labai sveika, nes 
kaitina, gaivina. Jokią
vių ten nėra, kur nuodintų orą 
dūmais. Neigi namų ten nešil
do, kurie sudarytų užterštą orą. 
Maudynės jūrose puikiausios, 
kokių čia apie mus niekur nė
ra.. Vanduo švarus, tykus, šil
tas, negilus. Tik plaukiok, 
džiaukis ir ant švaraus smėlio 
voliokis, kaitindamas savo se
nus kaulus saulutės spinduliuo-

ištaisyti su 
dėl aristo- 
viešbučiai 

puikiausiai

gražią, 
Atmos- 
saulutė 
dirbtu-

G. A., Jamison.

Palaukęs iki po suvažiavimų 
ir Laisvės bankieto, Yor
ke oras atšalo. Pirmadienį 
temperatūra buvo nupuolusi 
iki ' 26 laipsnių, aptirpusiam 
sniegui šalant apledijo gatvės.

PRANEŠIMAI
MIAMI, FLA.

LLD 75 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 6 d., 3 vai. dieną. Draugų 
Paukštaičių rezidencijoj, 3901 S. W. 
7th St. Visi nariai dalyvaukite ir 
svečiai ateikite prisirašyt ir -duok
les užsimokėkite. — V. J. Stankus, 
k p. sek r. (27-28

Pasitarkite ir paremkite Laisvės 
bazarą.

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. rengia balių, vasario 
d., West End Hall, 7 v. v. Prašo- 

ir iš apylinkės daly-
5 
me vietinius 
vauti. 'Bus skanių užkandžių ir ge
ro Colombijos alaus. Kviečiame vi
sus. — Kom. (27-28)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 6 d., 15-17 Ann St., Harri- 
sone. Susirinkimas įvyks 2:30 vai. 
dieną. Malonėkite susirinkti visi, 
taip pat užsimokėkite duokles už 
šiuos metus, kad mūsų kuopa sto
vėtų garbės eilėje. — V. Ž. (27-28)

Pasižymėkite savo dienotvarkyje 
Laisvės bazarą.

BINGHAMTON, N. Y.
/ ALDLD 20 kp., moterų skyr. su
sirinkimas įvyks 4 d. vasario, Uet. 
Salėje, 315 Clinton St., 7:30 v. v. 
Susirinkimas bus svarbus, tad visos 
būtinai turime dalyvauti jame, nes 
turime svarbių reikalų aptarti. Prie 
,progos< nepamirškime ir naujų na
rių atsivesti. — M. K. (27-28)

Apart kitų svarbių reikalų nepa
mirškite Laisvės bazaro.

MONTELLO, MASS.
Arbatvakaris ir šokiai, ruošia 

Brocktono Progresyvių Partija. 
Įvyks vasario 5 d., 7:30 v. v. Liet. 
Taut. Name, kampas N. Main 
Vine Sts. Įžanga 49c. Kviečiame 
sus dalyvauti. (27-28)

ir 
vi-

Miesto pietų dalyje yra Lie
tuvių Tautiškas Kliubas su-di
dele svetaine. Savo laiku jis 
veikė santaikoj, įvairios gru
pės Nugyveno, butvo tarpe na
rių solidarumas. Kitaip nega
li būti organizacijoj, kurią su
daro įvairių politinių pažval- 
gų žmonės. Progresyviai lie
tuviai daug darbavosi šios or
ganizacijos gerovei. •

Taip darbavosi ir Petras Za- 
leckas, kada jis buvo kliubo 
pirmininko vietoj. Bet piktos 
valios ^žmonės pradėjo narius 
kurstyti, 
n uosius” 
Kurstė vienus 
kitus, 
siekimui 
įskundė ir aiškino 
kad būk valdžia puola kliubą, 
todėl, kad valdyboj yra pa
žangių žmonių. Visas kliubo 
nelaimes vertė ant Petro Za* 
lecko ir bendrai demokratinis 
nusistatymo žmonių.

Na, ir vadovaujant kunigui 
Railai, Smetonos šalininkui, 
pavyko jiems 19.48 metais iš
rinkti Joną Alekną vietoj Pe
tro Zalecko į kliubo pirminin
ko vietą. Prasidėjo puolimas 
demokratinių nąrių ir netei
singas atsinešimas linkui kitų 
demokratiško nusistatymo or
ganizacijų — iierendavojimas 
svetainės pažangių organizaj 
.cijų prakalboms , koncertams 
ir it.

Naujai išrinktas, J. Alekna 
man gyrėsi: Dėkui Dievui, su 
kunigėlio Railos pagalba lai
mėjome- rinkimus. Dabar, tai 
jau kliubo ’ viskas eis gerai ir 
kliubas augs, kaip ant mielių.

Na, prabėgo 
ką matome ? 
turi $2,000 
Štai, jums ir

kad reikia 
šluoti iš 

narius 
Tie elementai 

ir kliiuba

“raudo- 
valdybų.

prieš 
savo at
laidžiai 

Auriams,

1948 metai ir 
Nagi, kliubas 

nedatekliaus ! 
kliubo “augi

mas”! štai prie ko veda lie
tuvių organizacijas^, tie, ku
rie sėja narių tarpe nesutiki-

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

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

Vasario - Feb. 25, 26 ir 27 dd. įVyks dienraščio Laisves 
bazaras. Organizacijų, kurių susirinkimai įvyks vasario 
menesį, prašome prisiminti Laisves bazarą ir apdovanoti 
jį sulyg savo išgales. , • '

Rūpinkimės visi ir visur su parama savo dienraščiui, 
kad atsilaikyti prieš infliaciją. Bazaras yra gražus į- 
plaul^ų šaltinis mūsų dienraščiui, kai jis remiamas pla
čiuos visuomenes. Visada gaudavome paramos bazarui 
iš visos plačios Amerikos, manome, kad ir šiemet nenu
sivilsime, laukdami dovanų iš visų kolonijų.

Bazaras įvyks Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. ,Y. Labai pageidaujame turėti 
bazare svečių iš kitų kolonijų.

Laisvės Administracija.

ir reikalingas bilas dar yra 
$19,732. Na, ir “konsulas?' 
skelbia, kad būk tie pinigai 
palikti Veveržionių bažnyčiai, 
Lietuvoj. Teismo keliu jie 
pinigus nori paimti ir “per
duoti bažnyčiai.”

Kaip žinome, ponas Jonas 
Budrys neatstovauja Lietuvos., 
reikalų, kur yra tarybinė tvar- • 
ka nuo 1940 metų, neigi at
bėgęs vyskupas.

Velionio A. Andrejausko A- 
Taųtiško Kliubo Narys. ' merikoj gyvena giminaitės

Styler, • 
f’etronė- 
Central 
žinoma,

rau 
agen

narių 
iv su*

mus, kurie rė*kia apie 
donuosius” ir “Maskvos 
tus.”

Manau, kad kliubo 
pareiga rinitai apgalvoti
prasti, kad organizacijoj rei-! 
kia vienybes, reikia toleran- į 
cijos, susiklausymo, pakantru-: 

'mo. Kad nereikia klausai tų, 
kurie nemyli Lietuvos žmo- ' 
niu, kurie vienus prieš kitus • 
lietuvius kursto Amerikoj. Ir 

| tada bus sveikiau kliubui ir 
bendrai lietuviu visuomenei. «- i

f ■ _ ... -F T

| Joseph Garszva Į
I Undertaker & Embalmer i t i

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-9770

t

?

Fotografas I
!! Traukiu paveikslus farnilijų, ves-| 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.! 
Iš senų padarau Į 
naujus paveiks-! 
lūs ir krajavus! 
sudarau su ame-! 
rikoniškais. Rei-! 
kalui esant ir! 
padidinti tokio| 
dydžio, kokio pa- ! 
geidaujama. Tai-l 
pogi atmaliavoju f 
įvairiom spalvom. *

JONAS STOKES
' 512 Marion St., Brooklyn r 
kamęas Broadway ir Stone Ave., I 

prie’ Chauncey St., B’way Line ! 
Tel. GLemnore 5-6191 ?
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Egzaminuojam Akis, 
: Rašom,e Receptus :: 
j parome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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Elizabeth, N. J
Argi Bažnyčia Jiems Rūpi?

Elizabeth 
sausio 28 d. 
Edward A. 
reikalavima

gyvena 
(nieces) Paulina F 
682 Summer St.,* ir 
lė P. Scanlon, 442 
Ave., Jersey City.* 
giminaitės per 'savo advokatą 
reikalauja, kad velionio pali
kimas būtų joms išmokėtas, 
kaip giminėms. \

Teisme vyskupas Brizgys
jog

Daiiy Journal iš 
rašo, kad teisėjas Į 
McGrath atmetė 

besivadinančio 
“Lietuvos konsulo” Jono Bu- įrodinėjo, kad jis žino,
drio ir palaikytą vyskupo at- Veveržionyse. yra lietuvių ka- 
bėgėlio Vincento Brizgio, kad talikų bažnyčia, ir reikalavo 
jiems būtų išmokėtas turtas į jai išmokėti palikimą, 
velionio Antano Andrejausko.., giminaičių advokatas

Dalykas tame, Antanas An- 
drejauskas prigėrė birželio 
.21, 1941 m., Rockaway mau
dynėse . Jo turto liko apie 
$30,000. Išmokėjus išlaidas i žino.

Bet 
prispy

rė vyskupą ir į^ode, kad jis iš 
Lietuvos yra pabėgęs su hitle
rininkais 1944 metais ir todėl 
apie Lietuvą dabar nieko ne- 

Koresp.

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ *
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapiu. Kaina 50c.

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

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

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

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

I
Matthew 

BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir aemeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. »

i
 Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

«

i t
Į

!
l

???

GERI BIETCS!
Kada norite gerų ifcietų, 

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.

|4,4,4,4,4,4,4'4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4,4^

PEIST LANE'
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th JST.,
Cor. IIcwcs St. J

BROOKLYN, N. Y. I
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

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

Tel. EVergreen 7-6238
JL Jft Jtft maiSaV V V V V 4 4 V A
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F. W. Shalins
(SHALINSKAS) j

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue : 

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y. ‘ 
c ' <

Suteikiam garbingas laidotuves '

«150 '
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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Kaip mūsų lietuviu, taip ir Dienraščio Laisves

Ketvirtadienį Šaukia 
Mitingą Protestuoti 
Prieš Džiūrė

Girdėkite Svečių Prakalbas 
Šio Trečiadienio Vakarą

Protestuoja Prieš 
Neteisingą Džiūrės 
Sudarymo Sistemą

Paul Robeson

Įkaitindamas komercinę 
spaudą, kuri užgiriu prikim
šimą (Įžiūrės fabrikantų ir 
bank ienų Juomo žmonėmis 
teisti darbininkų vadus, Civi
lių Teisių Kongresas šaukia 
masinį demonstratyvį mitingą 
šio ketvirtadienio vakarą. Jis 
taikomas protestuoti prieš 
abiejus:

Prieš bandymą užkarti po
nų džiūrę darbininkams teis
ti, ir

Prieš spaudos užgyrimą to
kios džiūrės ir prieš niekini
mą reikalaujančių bešališkos 
džiūrės.

Mitingas 
sąri o 3-čią. 
Arenoje, 69 
New Yorke.

Paskilbę 
kitų ii- Paul
dainos, scenos ir filmų artis
tas, kalbės, bus teisėju-įkaltin- 
toju tos džiūrės, kuri, .sako 
liaudies vadai, gali būti tiktai 
tokia džiūrė 12-kai komunis
tų, kokia gali būti vilkas ėriu
kui.

Geri prakalbininkai ir dar
buotojai, svečiai iš Chięagos—

LEONAS PRŪSEIKA ir 
KONSTANCIJA ABEKIE
NĖ—
Sakys prakalbas šio trečia

dienio vakarą, vasario 2-rą, 
Liberty Auditorijoje, kampas 
Atlantic Avė. ir llOth Street, 
Richmond Hill. Pradžia'7:30 

Į vakaro. Įžanga nemokama.
ši yra vienatinė proga 

. brooklyniečiams išgirsti sve- 
' čių chicagiečių prakalbas, nes 
kitų susirinkimų su jais šiuo 
laikotarpiu Brook lyne nebus, 
jie grįžta savo pareigoms Chi- 
cagon.

Prūseika, ilgametis prakal- 
į bininkas ir literatas, išaiškins 
• daug svarbių naujų klausimų, 
i dabar pasireiškiančių Kinijb- 
ije, kitur pasaulyje ir mūsų 
pačių šalyje. Jo prakalbų vi-

sur laukiama, jos susidomėju
siai lankomos.

Abekienė mums daugiausiai 
pa-žįstama iš jos dainų, gro
žės kultūros ekspertė ir įstai
gų savininkė, kartu yra ir ge
ra prakalbininkė, spaudos, 
skleidėja, organizacijose dar

niu ms pa- 
įęlomaus.

buotoja. Ji turės 
daug ko

Tad—
Visi Auditoriją 

šio trečiadienio vakarą, vasa
rio 2-rą! Ir susirinkime., pra
dėkime susirinkimą laiku, 7 :- 
30. O tas galima, nes į au
ditoriją galima važiuoti tiesiai 
iš darbo ir savoje įstaigoje ge
rai pavakarieniauti už viduti
ne kaina.

Prakalbas rengia ir visus 
kviečia,

Lietuvių Literatūros 
Draugijos 1 Kuopa.

Liberty

Iš Lietuvių Namo Bendroves 
Akcininkų Suvažiavimo

ketvirtadienį, va- 
bus St. Nicholas 
W. 66th Street,

kalbėtojai, tarpe 
Robeson, garsusis

N.

Kas ir Kaip Renka 
Džiūrę, Kuri Teis 
Komunistų Vadus

Gaila, kad negaliu Laisvės 
skaitytojams ant greitųjų pa
duoti, taipgi abejoju, ar dien
raštis Laisvė galėtų surasti pa
kankamai vietos išspausdinti, 
jeigu paduočiau visus faktus 
apie tai, kaip renkama džiūrė 
komunistams į teisti. Tačiau 
tai be galo svarbu darbinin
kams žinoti. Dėl ko?

Svarbu dėl to, kad pana
šūs teismai Vokietijoje 1933 
metais panašiai buvo sudaro
mi. Jie-nuteisė komunistus, 
paskiatt unijų vadus, o dar 
paskiau 'tūkstančius darbinin
kų, kurie priešinosi pavergi
mui ir karui, varė į koncen
tracijas ir į pečių. O paskui 
naciai pradėjo karą, kuris 
kainavo milionus gyvybių pa- 

. šaulyje ir pačioje Vokietijoje.
I

Apie tai, kaip renkama A- 
merikoje komunistams teisti 
džiūrė, žymus žurnalistas! 
Art Shields pradėjo seriją 
štraipsnių angliško darbininkų 

; dienraščio Daily Worker ah-1 
tradienio laidoje, už vasario 

t 1-mą. Laikraštį gaunu ant 
‘ ' standų. T—as.

Rezignavo policijos viršinin
kas Wallander. Jo vieton 
komisionieriumi paskirtas W.
P. O’Brien.

Pajieškojimai
Aš, Karolis Žukauskas, paieškau 

pusbrolio Karolio Žukausko, iš Lie
tuvos paeiną nuo Varnupių kaimo, 

A « Daukšų parap., Mariampolės Apskr. 
f 1913 met. gyveno Elizabeth, N. J.

Prašome atsiliepti arba kafe apie jj 
žinote, prašome pranešti, už tai bū
siu dėkingas. Rašykite: E. Gruden, 
6 North Rd., Great Ncck, N. Y.

(27-29)

Suvažiavimas įvyko šešta
dienį, sausio 29 d., pačios 
bendrovės Kultūriniame Cen
tre — Liberty Auditorijoje.

Dalyvavo keletas šimtų ak- 
cinink ų-šėrinin kų.

Ėmė apie tris valandas vi
siems akcininkams susiregis- 
truoti. ’ Be suregistravnno, 
mat, nebuvo galima suvažiavi
mo' pradėti, nes nebuvo gali
ma žinoti, ar bus kvorumas, 
gi kvorumą sudaro didesnė 
puse visų akcijų-šėrų.

Suvažiavimą atidarė ben
drovės (Lithuanian Building 
Corporation) prezidentas Mo
tiejus Klimas, patardamas su
važiavimui išrinkti sesijoms 
vesti pirmininką.

Pirmininku išrinkta Koste A- 
bekienė, čikagietė darbuotoja.

Tuomet sekė raportai-prane- 
šimai. Pirmiausiai raštišką 
raportą pateikė prezidentas 
Klimas.

Bendrovės sekretorius Bill 
Malin skaitė protokolą, o vė
liau jis pateikė pranešimą-ra- 
portą, nušviesdamas bendro
vės finansinį stovį.

Papildomus pranešimus pa
darė Jonas Ormanas, Pr. Bub
nys, J. Gasiūnas.

Raportai - pranešimai lietė 
gavimą Įvairių laisnių, susiju
sių su Auditorija ir visais ki
tais reikalais, taipgi veiklą 
pačioje auditorijoje.

Buvo pranešta, jog likerių 
laisnių gavimo reikalas šiuo 
metu yra teisme, nes, dėka vi
sokiems progresyvių lietuvių 
visuomenės priešams, valstiji- 
nė ABC* taryba atsisakė lais- 
nius išduoti.

Po to sekė diskusijos, ku
riose dalyvavo visa eilė suva
žiavimo dalyvių. Visi kalbė
jusieji pabrėžė reikalą juo 
daugiau darbuotis šios ben
drovės tvirtinimui ir Kultūri
nio Centro pasekmingam iš
laikymui.

Suvažiavimas padarė du pa
keitimus bendrovės konstituci
joje.

Pirmas: pakelti bendrovės 
kapitalą iki $150,000.00 (ži
noma, jei atitinkamos valdinės 
įstaigos tai užgirs.)

. Antras: laikyti akcininkų 
metinius suvažiavimus pasku
tinį šeštadienį lapkričio mė
nesio,—tuojau po Thanksgiv
ing Day.

A. Bimba atsišaukė į Suva
žiavimo dalyvius paramos 
bendrovės bylai dėl likerių 
laisnių vesti. Sudėta virš 
$400.

Šiame suvažiavime akcinin
kai savo serų atstovavo 528, gi, 
proxemis—1,758 Šerus.

Kai kurie šios bendrovės ak
cininkai pirmą kartą buvo sa-

Jię visi 
koks pui- 
ir apstus

įstaiga —

v o Kultūros Centre, 
džiaugėsi, pamatę, 
kus, švarus, gražus 
šis centras! •

—Tai milijoninė
kalbėjo vienas, eidamas iš sa
lės į salę, iš .kambario į kam
barį.

Gi L. Prūseika pasakė:
—Šitame labirinte galimą 

lengvai paklysti...
Suvažiavimas vyko dviejose 

sesijose. Jis baigėsi po 9 vai. 
vak. Korespondentas.

Vienuolikos komunistu by
loje tapo iškelta ir parodyta, 
kaip vienpusiškai ir neteisin
gai yra sudaroma federalinė 
džiūrė. Visa ta procedūra 
griežtai prieštarauja šalies 
Konstitucijai. Džiūrėn kvie
čiami tik iš turtingųjų luo
mus piliečiai. Džiūrėn beveik 
niekuomet negali patekti dar
bininkai, negrai ir ateiviai.'

Prieš šitą neteisingą siste
mą pakėlė protestą ii- žymio
sios negrų organizacijos Na
tional Association for the Ad
vancement. of Colored People 
New Yorko skyrius. Skyriaus 
sekretorius Lindsey 11. White 
pasiuntė federaliniam teisėjui 
Knox protesto ir reikalavimo 
telegramą. Lindsay sako:

“Mūsų organizacija giliai 
susirūpinusi labai rimtais kal
tinimais dėl panaudojimo ra
sinės ir ekonominės diskrimi
nacijos parenkant piliečius 
tarnybai džiūrėje New Yorko 
federaliniam teisme. Jūsų tei
sėjas Knox, gynimas (teisini
mas) tos sistemos supurto 
mus, kaipo organizaciją, 
užinteresuota civilinėmis 
sėmis. Mes raginame 
nedemokratines metodas 
jau sunaikinti.”

nors išgalvota arba sukurta 
tam tikrų specialistų, bet yra 
išdavas visos dirbančiosios 
žmonijos, kovojančios už ge
resnį būvį. Tai reiškia, kad 
kultūra ir menas kūrėsi klasių 

.kovos verpeto. Taipgi, mos 
negalimo pagerinti savo, kas
dieninio gyvenimo, pakol mes 
neturėsime užtenkamai poli
tinio bei kultūrinio supratimo. 
Todėl LMS 3 apskritis rengia 
eilę lekcijų’

Trečia lekcija įvyks vasario 
6 d., 3 vai. po pietų, Liberty 
Auditorijoje, Atlantic Avė. ir 
llOth St., Richmond Hill. 
Prelegentu bus vienas iš Jef
ferson mokyklos fakulteto na
rys, Sidney Finkelstein. Įžan- 

dykai.
Visus kviečia

Komitetas.

b<H'H'H >L L* '

Rengia Dienraščio Laisvės Bendrovė

Vasario-Februar y
25, 26 ir 27

— MM*

2'a

“Gieda Gaideliai” Aktoriams
Kadangi šį trečiadienį įvyks 

svečių kalbėtojų prakalbos, 
tai dramos “Gieda Gaideliai” 
pratimai yra nukeliami į ket
virtadienio vakarą.

L. T. Valdyba.

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

Iš visos Amerikos laukiame bazarui dovanų. Visų 
dienraščio patriotų prašome darbuotis rinkimu do
vanų pinigais ir daiktais savo dienraščio bazarui.

kuri 
tei- 

šitas 
tuo-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y:

LDS 1 kp. susriinkimas jvyks va
sario 3 d., Laisvės salėje, 419 Lori
mer St., 7:30 v 
valo dalyvauti. 
Prot. Sekr.

v.. Visi nariai prf-
M. Stakovas, 

(27-28)

omonyje ir Laisvės

Fanatikas Pašovė 
Kunigą

Religinis fanatikas,

Merginą Užmušė Jos 
Vaikino Dovana ir 
Stoka Atsargumo

buvęs 
sąskaitininkas, pamišęs, o gal 
priedams turėjęs, ir pyktį, 
pašovė katalikų kunigą Vin
cent J. Campbell klausykloje, 
jam klausant jaunų merginų- 
moterų išpažinties St. John 
the Martyr bažnyčioje, 72nd 

ir Secund Ave., New Yor-

Turėkite 
Bazarą.

MASPETH, N. Y.

LDS 14 ir LLD 138 kp. susirin 
kimas jvyks 3 d. vasario, 8 v. v. 
Rusų Name, 56-58 61 st St. Kvie
čiu draugus ir drauges dalyvauti ir 
atsiveskite naujų narių. O po mitin
go turėsime užkandžių ir arbatėles, 
taip pat ir draugišką pasikalbėjimą. 
Taipgi, prašome atsilankyti. — Ko- 
rosp. V. K. (26-27)

EAST NEW YORK, N. Y.
RICHMOND HILL

St.
Vasario 3 d., jvyks LDS ir LLD 

kuopų susirinkimas, Liberty Audi
torium, 
džia 7:30
vautų visi 
vakarienės

Phyllis Marcus, 17-kos metų, 
tapo palaidota pirmadienį, tą 
pačią dieną, kuomet ji turėjo 
dalyvauti iškilmingose mokslo 
baigtuvių apeigose po baigimo 
Samuel J. 
Brook lyne.

Tilden High School,

kiti viduržiemiu 
mokslą mokiniai 

jie suži-

Kuomet 
baigusieji 
susirinko iškilmėms, 
nojo, kad Phyllis, populiariš-
ka mokinė, tik prieš valandą 
palaidota.

Merginos netikėta mirtis at
ėjo iš meilės ir dovanos. Par
vykęs iš orlaivyno jos moky
klos baigtuvių iškilmeftns, jos 
mylėtinis Sheldon Posner, 21 
metų, praėjusį penktadienį 
buvo ją išsivedęs į balių, o su
grįžus jis jai dovanojo mecha
nišką c i garėtų degluvą. Pri
pildama chemišką skystį į 
degtuvą šeštadienio rytą, jinai 
to skysčio užliejo sau ant 
drabužių, bet nesuprasdama 
reikalo ar nenorėdama gai
šuoti persimainymui drabužių, 
jinai spustelėjo degtu v o 
knypkį išbandyti, kaip veiks 
degtuvas.

Degtu vas veikė—ji visa pa
virto į degančią žvakę ir nuo 
žaizdų, baisiuose skausmuose, 
mirė sekmadienį.

Mergina gyveno su tėvais 
684 Ralph Ave., Brooklyne.

Pašo vėjo Elmer Stanford, 
metų amžiaus, gyvenusio 

E. 69th St., New Yorke, 
gaudyti-ieškoti buvo sumobili
zuotas šimtas policijos. Jį 
suėmė jo lovoje, pirm to pa
leidus į orą bent 30 šūvių jam 
pagązdinti ir ašarinę bombą 
jam užašaroti -akis, kad jis 
nebematytų, kur šauti, jeigu 
būtų dar turėjęs šovinių.

šovėjas esąs labai pamaldus 
asmuo.

40

110-06 Atlantic Avė. Pra- 
v. Svarbu, kad daly- 

nariai, nes bu.« tariama 
reikalas. — Org.

(26-27)

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

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

.. i i W—12 ryteValandos: j t_ g ^Rarc

Penktadieniais uždaryta

. Septyniolika šeimų neteko 
buto gaisrui sužalojus 5 aukš
tų senybinį apajrtrpentą ties 
Third Ave. ir 99th St., New 
Yorke. f

St. saržento Paul G. Baluko 
kūnas bus parvežtas į Garšvos 
šermeninę vasario 3-čią, lai
dos šeštadienį, vasario 5-tą. 
Vakar dienos Laisvėje laido
tuvių data buvo klaidingai pa-- 
duota.

Kas vakarą bus Kas vakarą šokiai.
dainų programa. Geo. Kazakevičiaus

Kas vakarą geriausį Orkestrą gros įvairius
valgiai ir gėrimai kavalkus./

Penktadienį šeštadienį Sekmadienį
Feb. 25th Feb. 26th Feb. 27th
Įžanga 30c Įžanga 40c Įžanga 40c

Kviečiame visus dalyvauti bazare, išgirsti gražią 
programą, pasišokti prie geros orkestros ir pasi
vaišinti gerais valgiais ir gėrimais.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
. ANTANAS, LEIMONAS 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

•Valandds: ,di1nom.
' (6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.

Telefonas EVergreen1 4-0203

'/1TT>TFC DID 411 GRAND STREET
ZAJ1 I O I >zAIl BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
Evergreen 4-7729

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

R

£

■f

Peter Kaprskas
32 Ten Eyck

Tel. EVergreen 4-8174 I

u

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Į X

Steven Augustine & Frank Sanko
1 SAVININKAI

/

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKšTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y.
I ’ •

Tel. EVergreen 4-9612

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį
Permanent Waves
/ ____

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

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

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

Fashion 
Center

sutai-

Swirl Cut

kad jūsų plaukų pro-

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, 
blem’os pranyks taip greit kaip tik foūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu,

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

Garbanevimės 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., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.
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6 pušį.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-Tree., Vasario 2, 1949




