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San b rancisko seniausia kinų No. 2 o> 
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džią, bet dabar jau bū- 
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Valstijos, Anglija Įvairios Žinios
vus.
sako, 
nistus.

s r Kanada suvienodins
'""’" iginkltis ir karinę mokybą

WASHINGTON. — Valdininkai dejuoja, kad šie
met “per daug” užderėjo kviečių ir kitų grūdų; pla
nuoja primokėti farmeriams, kad 18 nuošimčių ma 
žiau kviečiu sėtu. 4 c

Anslai-amerikonai 3 sykius
O . V

šiemet bandė iššaukti
ii- sukilimą Čechoslovakijoj

laiko pavojuje.
Kai-šekas valdė Kinija, tai lai
kraštis ėjo su juomi, o kada jis 
neteko Kinijos, lai imo j<> nusi
suko ir gerinsis pri<» liaudies 
valdžios, nes b> biznis reikalaii-

Kuomet Ginklu vienodinimas taikomas
K.

karui prieš Sovietų Sąjungų
būti

Komercinė 
rūpinusi K ir

suvieno-

Mat, Amerikon valdžia priešin
ga pripažinimui, bet Angliju

imuniciją ir kitus 
įrengimus. Aukš-

mano 
dėti.

rolai taipgi nutarė suvieno-

viniai įrengimai turės 
pakeisti pagal amerikinius 
modelius. Tatai lėšuos daug 
bilionų dolerių, kuriuos 
Anglija ir Kanada tikisi iš 
Jungtinių Valstijų gauti. 
Suprantama, kad daugelis 
angliškų ir kanadinių gink
lų bus tiesioginiai pakeista! 
am er i k i n i a i s gi n k 1 a i s.

_________ I

MASKVA. Sovietų Sąjunga per metus išleido 800 Čeehų komunistas sako, nuolat 
milionri knygų su 40 tūkstančiu atskiru tcmu-pava-| • • i • 1 • v •
dinimų. suuntfmi anglų-jankių šnipai

Sovietai knygų leidime viršija visas kitas europines! _____________
šalis, kaip pripažino New Yorko Times bendradarbis^ pRAGA. — Čechoslova-1 Slanskis rašo Kominfor-
Mark Slonim. | , ]U1 Komunistų Partijos se- mo žurnale: ■
-------- ( 'kretorius Rudolfas Slanski----- — I . . . _ . . ikretorius Rudolfas Slanski | — Vien šiemet mes už-

NEW YORK. — Kapitalistine spauda giria CIO ka]tin0 Jungtines Valstijas kirtome kelią trims bandy- 
unijų centro pirmininką Philipą Murray, kad jis ne-|jr Angliją, kad jos jau tris mams iššaukti sukilimus — 
reikalauja pakelti plieno darbininkams algą, nors kom-a<arįUS šiemet atskirais lai- nuverst šalies valdžią. Kiek 
jpanijos pabrangina plieną 4 doleriais tonui. kotarpiais įsakė savo agen- viename
i—.t----- tams iššaukti sukilimus pilnai

atsitikime buvo 
įrodyta, kad sukili

klauximu, sako, kad ar ne ge
riau būtų Amerikai palaukti su 
pripažinimu, pakol 
užvaldys visą K i n 
tas galės užimti j 
sius ar metus laiko.

Vadinasi*
Kai-šeko
pataria palaukti.
kas turi ilgas ir greitas kojas, 
tai gal nereikės nei 
nešiu laukti. *

mandavima. būdu,

mene viena

apiejau nekalba
gelbėjimą, tik

Bet Kai-še-

me

Suvienodinimo planas ap
ima net tokius dalykus, 
kaip pasikalbėjimai per te
lefoną, signalai, darbinės 
karo mašinos ir kt. Bet ato
miniai ginklai dar nebūsią 
vienodinami.

Naujas karinis 
perversmas
Syrijoje

= BUCHAREST, Rumunija. — Vengrijos Darbininkų pFjeą č(‘choslovatčijos Liau- ma* ^uvo planuojami pagal 
I (Komunistų) !Partijos sekretorius Mathias Rakosi (pes Respubliką. ipatvarkymus U r J ! i
Įrašo• Kominformo žurnale, kad Jugoslavijos valdovas' 
Tito sudaro didžiausią karo pavojų Balkanuose.

SALT LAKE CITY. — Utah, Idaho ir Montanos 
valstijose siautėjo smarkios sniegų pūgos.

ies Respubliką.

Liaudininkai 
užėmė dar

Anglijos finansų 
Crippas atsišaukė j 
sų mokėtojus, kad jie 
gai juos mokėtų
tuomi šalies finansus 
rintų.

Kaip Diogeną dieną su žibu
riu negalėjo surasti teisingą 
žmogų, taip Crippsui reikės 
ieškoti tarpe kapitalistų teisin
gų taksų mokėtojų.

ministeris Beveik
visus tak- Kanados ginklai ir kiti ka-

sąžinin-'---------------------------------------------
valdžiai i

susti p- j — ,-“7   ------------------

jankiii protestą

DAMASKAS, Syrija. — 
Oficiėrių vadovaujama ka
riuomenė areštavo vyriau
sią Syrijos armijos koman- 
dierių generolą Sami Hin-

visi Anglijos ir nawį jr j0 artimuosius.

Artinas Kalėdos. Visa 
inercinė spauda ir per radiją (limo 
šaukią, kad pirkite vieni i

Kareiviai, apsupę Hinna- 
wio palocių, šaukė: “Šalin Bukiarai atmeta išdaviką! Mes esame respu- 
blikiečiai! Mes nenorime 
karaliaus!”

Hinnawi kaltinamas, kad 
jis norėjo pajungti Syrija 
Irako karaliui.

Hinnawi vadovavo pir- 
mesniam armijos sukilimui, 
kuris rugpjūčio 14 d. pada
rė perversmą ir sušaudė 
tuometinį premjerą marša
lą Husnį Zayimą.

SOFIJA, Bulgarija. — 
Bulgarų valdžia atmetė 
Jungtinių Valstijų protestą 
idėl amerikinio ambasado- 

ko- riaus Donaldo Heatho “įžei-

Varšava, — Lenkija pasirašė naują prekybos su
tarti su Švedija. Lenkija gaus $54,000,000 vertės ma
sinu ir Įvairių fabrikinių dirbinių, už kuriuos užmokės 
Švedijai'anglim, geležia, chemikalais ir audimais.

vieną uostą
Kinų 

atėmė iš

i patvarkymus iš Jungtinių 
_| Valstijų ir Anglijos amba

sadų.
Beveik kasdien mes Če

choslovakijoj sugauname 
j visokius • teroristus, šnipus 
ir sabotažuotojus - kenkė
jus. Juos išlavina ameriko- 
'naj ir anglai tam tikromis 

I pamokomis; paskui jie at- 
3 vyksta į mūsų šalį krimina- 

> veiksmams prieš

HONG KONG. —
Liaudies Armija
tautininkų didelį Kvangco- ]įajaa^g 
van uostą, Luičovo pussa- masu valstybę 
lyje. Suprantama, jog'iš to | Amerįkos jr Anglijos šni- 
uosto liaudininkai^ laivais ir aį veikia išvien su Jugo- 
valtimis plauks užpulti tau- siavijos Tito agentais; ir 

----- _________________________________________ |tlnibkus Hainan sahye, 12 angjaj _ amerikonai vis su 
NEW YORK. — Netikėtai mirė David T. Bofin-'nWlR 1 pietus nuo Kinijos aršesniu ir aršesniu įžulu- 

. v__  __ , „„J !sauszemio. I__  __ _____________ :

HAMBURG.i — Anglai, nuteisdami Hitlerio feld
maršalą von Mannstęiną 18 metų kalėti kaip karinį 
kriminalistą, atmetė parodymus, kad jo įsakymais bei 
užgyrimais buvo išžudyta 100,000 rusų, žydų ir lenkų.

ger, 64 metu amžiaus, Great Atlantic and Pacific jSaufczemio.. 
maisto krautuvių kompanijos pirmininkas, pačiame po- 
kilyje, kuris buvo suruoštas jam pagerbti.

NEW YORK. — Nuo širdies sustojimo mirė gene
rolas Arthur V. McDermott, 61 metų, verstino rekru? 
tavimo direktorius laike pastarojo karo.

Liaudininkai užėmė jau 
visą ruožtą paliai rubežių 
su francūzų kolonija Indo- 
Kina. Taigi Čiang Kai-šeko 
tautininkų pulkams tapo 
užkirstas pabėgimas į tą ko-

mu darbuojasi, mėgindami 
suorganizuoti maištus, sa
botažą ir šnipą vi mą prieš 
Čechoslovakijos valstybę.

Streikai gąsdina 
j a pony valdžią

- ,

i TOKIO. — Japonijos val
džia nusigando badavimo 

kuriais valdiniai 
- tarnautojai

STALINO 70 M. SUKAKTIS
MASKVA. — Šį trečia- korespondentai skaičiuoja, 

dienį iškilmingai minima kad .su sveikinimais būsią 
premjero Stalino 70 metų iki niiliono visokių dovanų, 
amžiaus
Sovietų Sąjungoje. Maskvo
je ir kituose miestuose ruo
šiami paradai, eisenos ir 
įvairios masinės pramogos.

Suplaukė Stalinui dau
gybė sveikinimų iš visų pa
saulio kraštų. Amerikiniai

reisine prieš Traicho 
kitiems dovanas, darykite biz- Kostova ir kitus Bulgarijos

wėjTičIANGAS kartoja 
fleat"'lGRĄSINIMĄ MINOMIS 

JR BLOKADA
WASHINGTON. —' Ki- 

Liaudies nų Čiang Kai-šeko'tautinin- 
iine ti i a kų valdžia atsiuntė iš For- 

mozos salos naują grūmoji
mą amerikiniams prekybos 
laivams, kad tautininkai už
blokuoja 
Kinijos 
minas, 
duoda tiems laivams savai
tę laiko išplaukimui iš uos
tu, v

*

Nelabai baisios minos
HONG KONG. — Jūri- tus kalėti už tai, kad tame vadas, atmetė laivyno sek

mai anglų oficieriai sako, laikraštyje buvo 
kad kinų tautininkai turi'knotas popiežius, 
šiek tiek japoniškų minų, teismas, I 
bet trūksta tautininkams ninku sujudimo, suspendavo jėgų 
žinojimo, kaip tas minas bausmę redaktoriui. ' '
vandenin dėlioti. Taigi tau
tininkų minos ne tokios bai
sios, kaip jie gąsdina.

LIAUDININKAI PULSIĄ 
FORMOZĄ PAVASARĮ

TALPEN, Formoza. — 
Čionaitiniai kinų tautinip- 
kų vadai pranašauja, kad 
Kinijos liaudininkai 1950 
m. pavasarį šturmuos For- 
mozą, paskutinę Čiang Kai-! 
šėko tautininkų “tvirtovę.” | 

Formozos gubernatorius 
gen. Čen Čeng šaukiasi ka
rinės Jungtinių Valstijų 
pagalbos.

n>į. Ir prieš 
“dovaninių” 
keltos.

Sa lave i šių

šventes

Salaveišių armija irgi neatsi- .. • 
lieka. Ji skelbia, kad visur be-/1F)S’ 
namiams ir kitiems vargšams VIJOS 
duosianti kalėdinius pietus.

Taigi, iki kalėdų galite pa-jResp 
kęsti, bet sulaukę jų pavalgy- Jugo 
site ir visiems metams būsite! rp.1 
sotus. Ar tai ne puiki dovana

nt l’ išdavikus buvo nuro kainos pa- • , ... v .ąna, kad jię snipavo
• suokalbiavo su Ang
Amerikos ir Jugosla- 
Tito agentais, kaip 

j nuversti’ bulgarų 
pa- Respubliką ir p:

irgi neatsi-

prieš tokius parody- 
' mus Amerika ir protestavo

TAUTĮ NINKU BĖGIMAS 
IŠ FORMOZOS

Stalino 
sukaktis ištisoje i Sako, naujosios demokrati-

ČIANGO TAUTININKAI
SAKOSI “ATGRIEBĘ”
KUNMINGĄ

HONG KONG. — Kinų , 
komanda skel- darbininkai 
> “atkariavę”-reikalauja bonų - primokė-

kaip Kunminga, pietinės Yun-hi^n]U, baigiantis metams.
Geležinkeliečiai, telegra

fistai, mokytojai ir kiti ci- 
darbinin-

tautininku nes valstybės atsiunčia net |3ja jjG
lėktuvų ir garvežių, ^PiKunmingą, 
sveikinimo dovanų. jnano provincijos sostinę.

Darbininkai ir valstiečiai 
belaukiant

Visą pasaulyje nelaimiu, vi
sų bėdų kaltininku yra Stali
nas. Jeigu J ieva 
gavus uždrausto 
Adomo iš rojaus
ję; jeigu Stalinas 
gimęs, tai buržuazinis 
bėdų neturėtų.

Anglų bažnyčios 
pas pataria 
susitarti 
bombų.

Juk ne 
vakarinių

vakaru 
nevartoti

kas kitas, kaip tik 
kraštų gaspadorius 

— Amerika iki šiol gązdino, 
kad tik ji viena turi atominę 
bombą. Dabar, kuomet sužino
jo, kad ir Sovietų Sąjunga tu
ri, tai ir vėl pradėjo gązdinti, 
kad Amerika turi jų daugiau, 
kad jos daug geresnės ir ga
lingesnės. Apie tai, kad susi
tart/ su Sovietų Sąjunga ir 
panaikinti bombas, nenori nei 
kalbėti.

Nevartojimui atominių 
bų reikia ne arkivyskupo 
tarimų, bet darbo liaudies 
so...

nebūtų para 
vaisiaus, ta 
nebūt ų išvi ,

nebūtų už-| 1 APEI, Pormoza. Ki- 
paxaulis nu turčiai ir buvusieji val- 

idininkai šimtais ir tūkstan- 
arkivysku- čiais apgula čionaitinį An

trų kraštams glijos konsulatą, prašydami 
j atominių .praleidimų - vizų į angių 

koloniją Hong Kongą. Vieni 
bijo, kad Kinijos liaudinin
kai rengiasi atakuoti For- 
mozą; kiti nusigandę pra
nešimų, kad Anglija pla
nuoja pripažint Kinų Liau-

JAPONŲ STREIKAI

bom-
pa-

SOVIETŲ ŽEMĖS ŪKIO 
LAIMĖJIMAI

MASKVA. — Kolektyvi
niai ūkiai Sovietų Sąjungo
je per 4 pastaruosius me
tus 32 procentais padidino 
užsėjimų - užsodinimų plo
tus; daugiau negu įvykdė 
žemės ūkio pakėlimą, kurį 
penkmečio planas skyrė tam 
laikotarpiui.

visus liaudiškos 
uostus ir dėlioja 
Bet Čiangas dar

NUTEISTAS, KAD 
KRITIKAVO POPIEŽIŲ

TOKIO. — Tęsiasi visuo-1 
tinas laivų darbininkų - jū
rininkų streikas. Gręsia

JOGJAKARTA, Java, -r 
Indonezijos prezidentas Su- 

streikais“ir kitų pramonių karno geidavo biliono dole- 
darbininkai. Reikalauja rių “paskolos” iš Jungtinių 

Valstijų.
darbininkai. 
daugiau algos,

i ir valstiečiai,; Kinijos Liaudies Armija . .
tos sukakties,'dar.nebuvo atvykus į Kun-'y1^11131 va^dzios

specialiai pasmarkino dar- įmingą po to, kai Yunnano!“ai - tarnautojai ved a 200 
bą Stalinui pagerbti. igubematoriaus Lu Hano i badavimo stieikų del tų bo- 

’ 'valdžia atsimetė nuo Čiang ni\
__„.ko ir pareiškė ištiki- 
jųybę naujajai Liaudies 
| Respublikai, 
j Kunminge buvo tik ne- . . . . .. _
skaitlingi būriai Lu Hano caĮ /gąsdino Japonijos 
kariuomenės.. I

Greitai išdulkės vadina-' 
mas tautininkų laimėjimas 
Kunminge, kai tik atmar-

; ADMIROLAS DENFELD

ROMA. — Kairiųjų so
cialistu laikraščio Avanti 
redaktorius Nino Sangio-

ATSISAKO NUO 
NAUJOS VIETOS

Admi-WASHINGTON, 
rolas Louis E. Denfeld, bu- 

vanni buvo nuteistas 1 me- vęs karinio laivyno veiksmų

pakriti- retoriaus Fr. Matthews pa- 
Tačiaus, kvietimą, kad Denfeld būtų 

bijodamas darbi- Jungtinių Valstijų laivyno 
‘ i komandierium Euro

pos vandenyse.
Denfeld buvo pašalintas 

žius taip kalbėjo atsilankiu-'Ąš vadovybės visam laivynui 
isiems Belgijos darbiniu- už tai, kad jis nesutiko su 
kams, kaip būtų kalbėjęs prez. Trumąno siūlymais 
fabrikantų sąjungos vadas, dėl armijos, laivyno ir oro • • • • •

Avanti rašė, jog popie-

• DEŠINIŲJŲ DAUGU
MAS AUSTRALŲ SEIME

jėgų apvienijimo.

LĖKTUVO NELAIMĖJ 
ŽUVO 17
VERA CRUZ, Mexico. — 
Nukritus lėktuvui į kalnus, 
užmušta visi 17 jame buvu
sių žmonių.

Amerikinis japonų ko- 
mandierius generolas Mac- 
Arthur buvo uždraudęs bo
nus; Bet plintantieji strei-

valdžią, kad ji įprašė Mac- 
Arthura sutikti su šiokiais 
tokiais primokėjimais dai’^> 
bininkams metų gale. Val- 

šuos Liaudies Armija, sako,^ja j1 krejpėsi į savo 
amerikiniai korespondentai. seim^> uzgntų Jie™s 

z________i bonus — viso po 8 ar 9 do-
KIEK SOVIETAI LAIKO gėrius.

LONDON. — Praneša
ma, kad Anglija, _ Amerika verslą/’ 
ir Franci ja nutarė suvieno- Kartu jie žadėjo 
dinti svarbiausius ginklus kinti” Australijps 
ir karinį lavinimą. luistų Partiją. '

SYDNEY, Australija. — 
Galutinai suskaičiavus Aus
tralijos seimo rinkimų pa- 

! sekas, pasirodo, kad išrink
ta 74 dešinieji - liberalai ir 
tiktai 47 “socialistai”-dar- 
biečiai?

Rinkiminis dešiniųjų ob-'saVo už Tėvynės fronto - ko- 
alsis buvo — “už laisvąjį munistų kandidatus Bulga- 

prieš socializmą, rijos seimo rinkimuose.

SOFIJA, Bulgarija. — 
99 nuošimčiai' žmonių bal-

JAPONŲ BELAISVIŲ
TOKIO. — 

komandierius Japonijoj ge
nerolas MacArthur pasako
ja, kad Sovietai, girdi, tebe- 
ilaiką apie 300,000 japonų 
kaip karinių belaisvių.

Sovietų vyriausybė pra
nešė, kad tiktai 20,000 ja
ponų tebėra nelaisvėje ir 
pusė jų laikoma kaip kari
niai kriminalistai. 10,000 
tų, kurie nėra kariniai nu
sikaltėliai, bus netrukus 
sugrąžinti Japonijon.

PALEIDŽIA NACIUS 
Amerikonų KARO KRIMINALISTUS

FRANKFURT, Vokieti
ja. — Amerikonai paleido 
iš kalėjimų kelis tuziųus na
cių karinių kriminalistų 
pirm skirtos bausmės baigi
mo. Tai esą kalėdinė dova
na jiems už “gerą užsilai
kymą.”

ir karinį lavinimą.

j. .

panai- 
Komu- ORAS. — Nešalta, 

apsiniaukę.

SANTIAGO, Čilė. — va
rio kasyklų mainieriai nusi
tarė streikuoti prieš jan
kiams priklausančias vario 
kasyklas; reikalauja dau
giau algos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ČILĖJE t , .

SANTIAGO, Čilė. — Že
mės drebėjimas kartotinai 
kratė Punta Arenasą, 4,500 
gyventojų miestą, patį to
liausią pietinį miestą pa* 
šaulyje. Sugriovė eilę na
mų, bet nė vieno žmogaus 
neužmušė.
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Rašytojas Revoliucionierius 
Demokratas

Naujais Skaitytojais
Atžymėkime Jubiliejų

Kontestas šiandien eina šiaip:

bus šviesus ir geras, tiek bus 
džiaugsmingas ir malonus, kiek 
jūs sugebėsite jį persikelti iš 
ateities.” Nenuostabu, kad šis 
romanas turėjo didelę auklėja
mą reikšmę. Daugelis jaunimo 
kartų iš romano sėmėsi stipry- f 
bes ir šviesių vilčių kovai dėl 
geresnės ateities. Bulgarų tau
tos vadas G. Dimitrovas rašė: 
“Turiu pasakyti — nei anks
čiau, nei vėliau nepasitaikė nė 
vieno literatūros kurinio, kuris 
taip stipriai būtų paveikęs ma- Hartfordo Vajininkai 
no revoliucinį auklėjimą, kaip 
Černiševskio romanas... Ir aš 
nė kiek neabejoju, kad kaip tik 
ši geroji įtaka jaunystėje labai 
daug padėjo mano, kaip prole
tarų revoliucionieriaus, auklė
jimui; ji pasireiškė ir vėliau 
mano revoliucinėje kovoje Bul
garijoje ir Leipcigo proceso 
metu.”

(60 metu nuo N. G. Černiševskio mirties)

revoliucionieriaus, šiuo metu 
jis parašė garsiuosius roma
nus “Ką daryti?” ir “Prolo
gas.” černiševskis mirė 1889 
m. spalio 29 d.

Černiševskis nenuilstamai 
kovojo prieš rasinę ir nacio
nalinę tautų priespaudą. Jis 
demaskavo Amerikos verg
valdžių ir Anglijos kolonistų 
politiką ir jų eksploatatoriš
kas teorijas. Su užuojauta ir 
pritarimu žiūrėjo į pavergtų 
tautų kovas su kolonizatoriais 
Europoje ir Azijoje.

černiševskis griežtai smerkė 
nekritišką pažiūrą į buržuazi
nius vakarus. Ypač aštriai pa
sisakė prieš bajorus ir buržua
zinius * inteligentus, nutolusius naikinimo 
nuo savo tautos, idealizuojanj demaskuoja liberalus, tuos 
čius Vakarų Europos bei Ame
rikos santvarką, keliaklups-

Didysis demokratas ir revo
liucionierius Mikalojus Gavri- 
lovičius černiševskis visą savo 
gyvenimą nenuilstamai kovo
jo su carizmu, su baudžiava, 
su įvairiausiais reakcijos rams
čiais dėl liaudies laisvės, de- 

socializmo. Ryš- 
.. , . . , .. , ,, ,ri„. . ,. n , . . Ikiai apibudino černiševskį V.Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at j * ,v /

Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879. !• Leninas: ‘ černiševskis buvo
_____________ ;__________________ ________________ _ i socialistas utopistas, kuris 

svajojo apie perėjimą į socia
lizmą per senąją, pusiau feo
dalinę, valstiečių bendruome
nę, kuris nematė ir pereito 
šimtmečio 60-taisiais metais 
negalėjo matyti, kad tik kapi
talizmo ir proletariato išsivys
tymas gali sukurti materiali
nes sąylgas ir visuomeninę jė
gą socializmui įgyvendinti. į Ta
čiau I černiševskis buvę ne tik 
socialistas utopistas. Jis taip 
pat buvo revoliucinis demo-', 
kratas, jis mokėjo daryti įta-' liaujančius prieš užsienio kul
ką visiems politiniams savo tū1'*!- Černiševskis . nekentė 
epochos įvykiams revoliucine i kosmopolitiškų nuotai ų žmo- 

, skelbdamas — per ni,l> kurie >’iekino savo tautą, 
» kultūrą.
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Elizabetho Vajininkai...................................
' M. Svinkūnienė, Waterbury.........................

K. Žukauskienė, Newark..............................
Aug. ir Marcella Dambrauskai, So Boston .

'Philadelphijos Vajininkai..............................

Pradžia istorines begėdystės i
Praėjusį pirmadienį Washingtone prasidėjo “teismas.”: 

žodį dedame į svetimženklius, nes tai tikrai nepaprastas 
teismas. Tokio teismo Amerikos istorija dar nebuvo ma-i 
čiusi. Jis tikrai įeis istorijon, kaipo istorinė begėdystė, 
papildyta žmonių, kurie pilnai užsitarnauja pardavikų 
vardo.

Mes turime mintyje Congress of Industrial Organiza
tions (CIO) teismą prieš dešimtį unijų. Komercinė spau
da teigia, kad nelieka jokios abejonės apie to teismo re
zultatus: visos tos unijos bus “išvalytos” iš CIO. Teismas 
tik formalumo išpildymas. Visos tos komisijos, kurias pa
skyrė Philip Murray, yra sudarytos iš tų unijų priešų.dvasia, 
Nutarimas tas* unijas išmesti laukan, jau seniai padary- cenzūros užtvaras ir užkardas(savo 
tas. Jeigu jos nebuvo išmestos CIO konvencijoje, tai tik'.— valstiečių revoliucijos idė- 
dėl svieto akių apdūmimo: žiūrėkite, Murray ir jo kole- ją, idėją masių kovos dėl, visų 
gos yra žmonės, kurie skaitosi su CIO konstitucija ir uni-, senųjų va. 
jų teisėmis!

d d žiu nuvertimo.”
Baigęs Peterburgo universi-

Dvi unijos jau išmestos laukan. Jos turi šešis šimtus 1850 im ^černiševskis grį- 
tūkstančių' narių, šitos dešimt unijų, kuris bus nuteistos 
ir išmestos, turi arti milijono narių. Taigi Murray iš
šluos iš CIO apie pusantro milijono narių! Reikėjo ištisų 
kelių metų sunkiausių pastangų tiek darbininkų suorga
nizuoti i CIO, o dabar jie bus vienu pasimojimu iššluoti 
laukan!

Dar ne viskas. Dvylikoje pramonių užvirs .negirdėtas 
civilinis karas — karas darbininkų prieš darbininkus. 
Juk išmestosios unijos neis iš biznio: Jos pasiliks ir veiks. 
Jų vieton CIO vadovybė bandys suorganizuoti naujas 
unijas, plėšyti ir naikinti išmestąsias. Toks baisus ka
ras jau eina visu įnirtimu milžiniškoje elektrinių prie
taisų ir mašinų gaminimo pramonėje, kuri jau taip ge
rai buvo suorganizuota į United Electrical and Machine 
Workers kovingą uniją. Čia jau žlugdomos keleto metų 
organizacinės pastangos.
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A. Žemaitis, Baltimore
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C. K. Urban, Hudson ..............Romane Prologas Čermsev- c- K- u!, n’J . t , . . . jv. _ IL. Pruseika, Chicagoskis nagrinėja baudžiavos pa- 

problemą.. Jis čia 
po

nus emancipatorius,” išvadin
damas juos “plepiais pagyrū
nais ir mulkiais.” černiševskis 
puikiai suprato kontrrevoliuci- 

!nę 1861 m. reformos esmę ir 
I be pasigailėjimo puolė libera
linius “reformatorius,” baudžda- 

Gindamas savo krašto kultu- vos panaikinimo “iš viršaus” 
'rą ir tautines vertybes, Černi- šalininkus. Kai Gercenas, gy- 
ševskis kovojo prieš reakcinį vendamas Londone, toli nuo sa-, 
nacionalizmą. Jis mokėjo ver- vo krašto įvykių, vienu metu (a* ke
tinti kitų tautų pažangią min-į suabejojo,

Bridgeporto Vajininkai ............
E. Kasparienė, Wilkes-Barre .... 
Geo. Shimaitis, Brockton
S.
J.
S.
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J.
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S. Puidokas, Rumford ..............
P. Šlekaitis, Scranton ............
J. Simutis. Nashua ....................
V. Padgalskas, Mexico ..............

Svinkūnienė, Water- 
Conn., pralenkė New- 

Ji siekiasi į pirmą
bury,

A. Bemat, Los Angeles ...
Vera Smalstis, Detroit .......
A. Gudzin, Scotia .............
J. Didjun, New Haven ......
J. Žilinskas, Lewiston .........
M. Slekicnė, Gardner .........

, V. Wall, Wilkes-Barre .......
J. Grybas, Norwood ..........
A. Sauka, Brockton ...........
LLD 75 Kp., Miami .........
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Helen Jacobs, Oakland .... 
A. J. Navickas, Haverhill .. 
M. Janulis, Detroit ..........
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Žebrys, Cleveland ........
Daujotas, E. St. Louis .. 
Taraška, Milton .... 
Thomas, So. Boston

Adam Bush,

J.
J.

H.

žo į savo gimtinę ir ėmėsi pe
dagogo darbo. Saratovo gim
nazijoje jis dėstė literatūrą. 
Kritikuodamas patvaldinę- 
baudžiavinę santvarką ir 
skelbdamas revoliucines išsi
vadavimo idėjas, pažangus ir 
talentingas mokytojas igijo di
delį autoritetą mokinių bei vi
suomenės tarpe. Su džiaugs
mu jis sekė ir kas dėjosi už 
mokyklos 
valstiečių masėse revoliucinės 
nuotaikos. 1853 m. savo die
noraštyje jis irašė: “Liaudies 
nepasitenkinimas vyriausybe, | 
mokesčiais, valdininkais, dvar- • - - ’ 
poniais vis auga... Drauge su 
tuo auga žmonių skaičius ir 

Panašus žiaurus karas užsiliepsnos dešimtyje ar vie- šviesuomenės tarpo, kurie 
nuolikoje kitų pramonių po kovo 1 dienos, kuomet pla- nusistatę prieš esamąją sant- 
ntiojama tų darbininkų unijas išmesti iš CIO. varką, štai paruošta kibirkštis,

Ar šiam karui, ar šiam Murray ir jo klikos žygiui yi-a ItTiohg^da81’"
nors krislelis pateisinimo? Nėra nė krislelio. Tai atkak- tftj suliepsnos?- Gali’ būti) 
lūs Murray,-Reuther, Rieve ir visos tos dešiniųjų vadui ke}il? dešimčių metų, bet, 
klikos užsispyrimas politiniai diktuoti darbo unijoms, manau, greičiau. O jeigu 
Tai pasimojimas atimti unijoms laisvę laisvai politiniai liepsnos, aš negalėsiu susilai- 
protauti. Tai bandymas darbo unijas padaryti įrankiu; kyti. Aš dalyvausiu.” 
demokratų partijos ir Trumano administracijos.

Išmetimui iš CIO pasmerktos šios unijos: 
United Offiėe and Professional Workers 
United Public Workers 
Food, Tobacco and Agricultural Workers 
Internationl Longshoremen’s Union 
United Furniture Workers 
Fur and Leather Workers 
Fishermen’s Union 
American Communications Association 
Marifie Cooks and Stewards Union 
Mine, Mill and Smelter Workers.

gai gNAleksandras 
tį, literatūrą, meną. Jo many- > II ir suteiks valstiečiams lais

vę, Černiševskis 
“Pažiūrėkite — Aleksandras II 
greitai parodys Mikalojaus dan- 
tis... jau šimtai metų, kai Ru-i 
siją žudo tikėjimas gerais carų 
ketinimais. Ne jums tą tikėji-

mu, kiekvienos tautos savaimin
gas kultūros augimas praturti
na ir kitų tautų kultūrą.

černiševskis — žymiausias 
šimtmečio rusų klasikines

sienų: kaip augo

XI 
filosofijos atstovas. Jis laikėsi 
materializmo pagrindų, kovo
jo su idealizmu, religiniais 
prietarais.

Filosofiją Černiševskis laiko 
priemone praktikos problemoms 
spręsti, 
klausimų 
jis, turi 
“gyvenimui pertvarkyti

vieta.
K. Žukauskienei, New-

J. Matachun 
N. J., 50c.

Ant * blankus

Paterson,

ta- 
po 
aš

SU

Trys iš amerikinių unijų viršininkų išvykstant i Euro
pa sudaryti toki unijų centrą, kuris sutiktų vyriausia 
užsiimti kova prieš komunizmą. Jie bando prisiminti, 
kas pirm ju turėjo pasiskyręs šau tą misiją, bet jų 
atmintis trumpa (prie progos priminkite jiems, jog tuo 
ju dievaičiu buvo Hitleris). Iš kairės: David Dubins

ky, George Meany, William Green.

2 pulaisve (Liberty, Li th. Daily) — TreČ., Gruod. 21, 1949

1853 m. černiševskis išva- 
: žiavo į Peterburgą. Atsidėjęs 
! kėlė savo mokslines kvalifika- 
5 ci j as. Jis išlaikė magistro 
į egzaminus ir parašė aktualią 
; disertaciją “Meno ir tikrovės 
estetiniai santykiai,” kurioje 
sugriovė idealistinę bajorų 

' estetiką, “grynojo meno” teo- 
! riją ir paskelbė kovingą ma- 
į terialistinę pažiūrą į meną, 
iškeldamas didingą revoliuci
nį literatūros vaidmenį.

Prieš patvaldystę ir bau
džiavą černiševskis kovojo vi
somis priemonėmis: ir kaip 
mokslininkas-filosofas, ir kaip 

' beletristas bei liter a t ū r o s 
1 kritikas ir kaip publicis
tas. Jis aktyviai dalyvavo 

i pažangiausiuose to laiko re* 
; voliucinių demokratų žur
naluose “OteČestvennyje ža- 
piski” ir “Sovręmeiinike.” .•

Negalėdamas legalioje spau
doje laisvai išreikšti- savo 
minčių, černiševskis dalyva
vo slaptoje revoliucinėje vei
kloje. Kai vyriausybė 1861 

i m. paskelbė manifestą apie 
valstiečių “išlaisvinimą,” Čer
niševskis tą reformą pavadino 
“šlykštybe” ir parašė prokla
maciją “Ponų valstiečiams,” 
kurioje aistringai šaukė 
liaudį kaupti jėgas, ruoš
tis revoliucinei ko^ai dėl 
laisvės. 1862 m. klasių kova 
pasiekė aukšto įtempimo. Vi
same krašte valstiečių sukili
mai, universitetuose studentų 
bruzdėjimai. Kajęjimai pilni 
kovotojų - patriotų. Ir čer- 
niševskiui atimta laisvė beveik 
visam gyvenimui: jis uždary
tas į Petropavlovsko tvirtovę, 
o nuo 1864 m. ištremtas į Si
birą katorgos darbams. 27 
metai kalėjimo, katorgos, iš
trėmimo nepalaužę didžioj;©

surinko ir 
i, Lo

well, Mass, sekamai:
Lietuviu Piliečiu Klubas 

$10. Po $5: ALDLD 44 kp. 
ir J. Gicevičienė. Po $3: J. 
Daugirda, S. Paulenka. R. 
.Chulada, $2. P. Narus, 
$1.50. Po $1: Ig. Janulis ir 
J. Blažonis. Viso $31.50.

jam paraše: j į pagaJba atėjo prisiuntė J. Blažonis
eksandras II - - ta , ____ v '

Teisingas filosofinių 
išsprendimas, rašo 

didžiausios reikšmės 
” ir, at- 

teoretinį melą būti
nai! lydi žala praktiniame gyve
nime.” Černiševskis stengėsi 
materialistiškai pagrįsti ir so-1 niševskio genialumo, kad tada, 
cializmo būtinumą. Tačiau, kaip'paties valstiečių reformos įvyk- 
visi socialistai utopistai, taip ir dymo epochoje, su tokiu aišku- 
Černiševskis kalba tik apie mu būtų galima suprasti jos 
“žmogų Apskritai.” < 
bėjo materializmo pritaikyti vi

J. Bimba, iš Paterson, N. 
J., su nauja prenumerata ir 
atnaujinimu.

Philadelphijos vajininkai
mą remti. ... tik jėga galima iš- pakilo punktais. Šį sykį pa
piešti iš caro valdžios žmogaus sidarbavo j Rajnys jr p.

Pilėnas.
J. Bakšys, Worcester, 

siekiasi aukštyn su

teises liaudžiai . . . tik tos teisės 
tvirtos, kurios iškovotos. Mūsų 
būklė baisi, nepakeliama, ir tik
tai kirvis mus tegali išgelbėti, Mass

niekas, be kirvio, nepadės! punktais. Jis jau pralenkė
• Binghamtoną.

St. Tvarijonas, Detroit, 
i Mich., prisiuntė naują pre- 
Inumeratą.

Taipgi ir J. Matachun, 
Paterson, N. J., prisiuntė 
naują prenumeratą.

Sekanti vajininkai paki- 
I o punktais su atnaujini-

i]’ 1
Kitokio išsigelbėjimo nėra...
Prie kirvio šaukite Rusiją.” Pa
brėždamas černiševskio teisiu-1 
gą pažiūrą į gyvenimą, Leninas > 
pasakė: “Reikėjo kaip tik Čer-

tik apie mu būtų galima 
Jis nesuge- buržuazinį pobūdį.

černiševskio revoliucine veik- Blais. S. ^Kuzmickas, She- 
suomenės gyvenimo reiškiniams j.o veikalų idėjos stipriai vei- 
ir negalėjo duoti moksliško at-.kė ir Lietuvos politinį bei kul- 
sakymo dėl perėjimo į socializ-' 

. mą. černiševskis, anot Lenino, 
“nesugebėjo, teisingiau: negalė
jo, dėl Rusijos gyvenimo atsili
kimo pakilti iki Markso ir, En
gelso dialektinio materializ
mo.”

Didelis 
nas, kad 
estetikos 
smūgį viešpatavusioms tuo me
tu idealistinėms teorijoms, ku
rios tvirtino, kad meno kūri
niuose įkūnijamas kažkoks abs
traktus idealas, kurio šiaip gy
venime nėra. Savo disertacijoje 
Černiševskis įrodė nenutrūks
tamą meno ryšį su gyvenimu. 
Meno kūrinys, anot Černiševs- 
kib, dažnai gyvenimą aiškina, 
dažnaj gyvenimo reiškinius pa
smerkia. Todėl Černiševskis 
brangino realizmą, kritikinę, 
satyrinę rusų literatūros kryp- 
tį- • . ... .

. Jo. romanai pagrįsti materia
listine estetika. Temos aktua
lios, vaizduojamas realus žmo
nių gyvenimas, idėjos — žadi
nančios pertvarkyti gyvenimą 
teisingais pagrindais..

Romane “Ką daryti ? 
duojami “nauji žmonės,’ 
šovę teisingiau, kultūringiau 
gyventi. Jie kovoja su buržua
zinės visuomenės eksploatato- 
riškomis tradicijomis. Viera 
Pavlovna — žavus savarankiš
kos moters paveikslas. Rachme- 
tovas — aktyvus patriotas re
voliucionierius, stiprios valios 
žmogus,, savo gyvendiną paauko
jęs liaudies išvadavimui. Vieros 
Pavlovnos “sapnuose” atsisklei
džia prieš mūsų- akis komunis
tinės ateities perspektyvos. Ro
mane “Ką daryti?” černiševs
kis pranašauja:

“Ateitis šviesi ir puiki. Mylė
kite ją, Veržkitės į ją, dirbki
te jai', atrinkite ją, neškite iš 
jos . f dabartį kiek tik galite pa
nešti :' ir jūsų gyvenimas tiek

Černiševskio nuopel- 
jis padarė perversmą 
srityje. Jis sudavė

vaiz- 
pasi-

tūrinį gyvenimą. Baudžiava, 
carizmas lygiai slėgė kaip ru
sų, taip ir lietuvių liaudį. Di
dieji rusų revoliuciniai demok
ratai su Černiševskiu priešaky
je ir lietuvių liaudžiai rodė iš
sivadavimo kelius.

St. Paliulis.

nandoah, Pa., V. Ramanaus
kas, Minersville, Pa., P. 
Šlajus, Eddystone, Pa. (pri
siuntė A. Lipčius); A. P. 
Dambradskas, Haverhill, 
Mass., ir LLD 75 kp., Mia
mi, Fla. (prisiuntė J. 
Paukštai tis).

Aukų biudžeto sustiprini
mui iki šiol gauta sekamai: 
Brooklyn, N. Y. __ $373.75 
Philadelphia, Pa. __ 305.00 
Hartford, Conn. ... 198.10 
Brockton, Mass. ... 188.79 
Waterbury, Conn. _ 185.00 
Worcester, Mass. — 156.46 
New Haven, Conn. 
Elizabeth, N. J. . 
Wilkes-Barre, Pa. 
Bridgeport, Conn. 
Newark, N. J. .. 
Chicago, Ill............
Rochester, N. Y. _ 
Detroit, Mich. ... 
Baltimore, Md. 
Pittsburgh, Pa. — 
Binghamton, N. Y. 
So. Boston, Mass.

137.25 
99.33 
91.14 
84.75 
72.00 
68.50 
64.00 
61.00 
60.25 
58.00 
51.25 

. 46.50 

. 36.50
New Britain, Conn. ..33.20 

32.00 
31.50 
30.50 
28.00 
25.00 
25.00 
21.00 
19.50 
18.00 
18.00 
15.00 
15.00 
12.00

Sekanti pavieniai skaity- ^yonne, * A v M z-v-TTT IJiHrnm I
tojai prisiuntė po naują 
prenumeratą: Peter Thomp-IStamford Conn.

Lowell, Mass.--------
Scranton, Pa...........
Seattle, Wash.------
Cliffside Park, N. J. 
Los Angeles, Calif. . 
Lawrence, Mass. ... 
San Francisco, Calif. 
Easton, Pa................
Shenandoah, Pa. — 
Hillside, N. J..........
Kearny, N. J...........
Great Neck, N. Y.
New Kensington, Pa. 11.09 

I Bridgewater, Mass 
Is Seattle, Wash, (per L. Paterson, N. J. -- 

Gajauskienę), $7.
Po $5: J. Balčiūnas, 

Brj^klyn, N. Y., M. Bui- 
nauškas, Naugatuck, Conn., 
Stephen Rowbitzky, Wash
ington, D. C., A. P. Damb
rauskas, Haverhill, Mass.

Po $3: J. Stanley, Ro- 
VALSTYBĖS parama I Chester, N. Y., P. Gumbu- 

levich, Ansonia, Conn.
Po $2: V. Bonkevičius.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS son, Simpson, Pa., Rose 
jChenkus, W. Hazleton, Pa. 
ir John Laemy, Brooklyn,Žiemai Pasirengia

VILNIUS, sp. 12 d.—Vil
niaus “Laisvės” siuvimo fabri
ko profesinės sąjungos" vietos 
komitetas svarstė klausimą 
dėl įmonės paruošimo žiemai. | T ~ .
Tuo tikslu sudaryta komisija' J°e Chuplis, Spiingda e, 
iš profesinės sąjungos komite
to pirmininko Karvelienės, fa
briko Vyriausio mečhahiko 
Špukovo, profesinės sąjungos 
nario Alechnavičiaus ir kitų, 
kurie patikrino, kaip. Įmonė 
pasiruošusi žiemai, šiuo me
tu fabrike baigiami remonto 
darbai. Įstiklinti langai, su
tvarkytas apšildymas, atvež
tas kuras. Atremontuotas ir 
raudonasis kampelis, kuriame 
pasirodys įmonėje sudarytas 
choras, saviveiklos ratelis.

Aukų persikėlimui gavo
me sekamai:

Pa., $13.
Po $10: Naujosios Angli

jos Moterų Sąryšis (per 
Yvonne Niaurų), Mass. K.

ŠILOTE, spalio 9 d. — Aps
krities kolūkiai gauna didžiu
lę paramą iš valstybės gyvu
lininkystei vystyti. Nuo metų 
pradžios 58 kolūkiai gavo gy
vulininkystei vystyti 963 tuks
iančius rublių kredito. Ta su
ma įgalino žemės ūkio arte
les nupirkti 400 raguočių, iš 
kurių — 26.0 didelio produkty
vumo karvių, o taip pat 170 
kiaulių, įrengti nemažą skai
čių naujų patalpų gyvuliams.

šeši apskrities kolūkiai su-l 
kūrė po 4 gyvulininkystės fer
mas, 22 kolūkiai įvykdė gyvu
lių išauginimo metinius pla
nus.

Grand Rapids, Mich 
Girardville, Pa. . .. 
Haverhill, Mass. — 
Norwood, Mass. ... 
Portland, Me..........
Miami, Fla................
Lewiston, Me. ... 
Gardner, Mass.........
Milwaukee, Wis. ... 
Pittston, Pa..............
Hudson, Mass..........

Brooklyn, N. Y., Mary Tu- ^er>*’
melienė, Maspeth, N. Y., J. ?]ienalvq<?aį,/r a’ 
Aukštinaitis, Fassett, Ca- Haverhill, Mass, 
nada, V. Jančius, Worces-! 
ter, Mass., Alex Shatro, 
Aliquippa, Pa., K. Vaičiū
nas, Philadelphia, Pa., Pe
ter Thompson, Simpson, 
Pa.

Po $1: J. Stagniūnas, 
Shenandoah, Pa., Charles 
Macy, Moosup, Conn., B. 
Gumauskas, S. Uždavinis, 
Haverhill, Mass., Iz. Šinkū
nas, Franklin, N. J.

11.00 
10.79 
10.00 
10.00 
8.00 
7.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.00

dėkojame vaji- 
pasidarbavimą.

skaitytojams 
prenumerata?, 

turėtų ir kiti

Širdingai 
ninkams už 
Pavieniams 
už naujas 
Jų pavyzdį
pavieniai- skaitytojai sekti. 
Mes vajaus rezultatus dėsi
me kada tik bus galima. 
Kurių pasekmės dar nepa
talpintos, nesirūpinkit, prie 
progos bus patalpinta.

Laisvės Adm^cija
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- i! Šeimininkėms
Šį Skyrių Veda E. V.

(Tąsa)
II.

Vandeniniestyje gyveno senas, politiškai aukštai 
pralavintas, — kai kurie jį vadino mokyčiausiu, — 
lietuvis vaistininkas Žemaitis. Jis buvo progresyvių 
visuomeninių pažiūrų vyras ir veikliai dalyvavo or- 

• ganizaciniame darbininkų judėjime. Tai buvo prin
cipo žmogus, sėdėjęs caristiniame kalėjime Rusijoje 
trejus metus ir iš Lietuvos atbėgęs Amerikon dėl 
politinių persekiojimų. Baigęs vaistininko profesi
ją Rusijoje, Lietuvoje ją praktikavęs per keletą me
tų, jis, atvykęs Vandenmiestin, greit patapo regis
truotu vaistininku ir čia įsikūrė.

v Jo vaistinė buvo nedideliame namelyje, iš lauko 
atrodanti daugiau į grosernę, — ji stovėjo netoli 
lietuviškos bažnyčios. Žemaitis buvo malonus, drau
giškas žmogus; su juo man teko ne kartą rimtai 
pasikalbėti socialistų mitinguose ir pramogose. Jis 
turėjo gražią dukterį, šiuo metu besisiekiančią gy
dytojo profesijos, bet kadaise veikliai dalyvavusią 
draminiame mene, scenoje, ir man teko su ja kele
tą kartų tuose pačiuose spektakliuose vaidinti roles.

Tai buvo neaukšto ūgio žmogelis, pasiekęs apie 
50 metų, atrodąs prėskas, truputėlį patukęs, —- 
kaip jis pats sakydavo, dėl per ilgo vaistinėje be 
jokio darbo sėdėjimo, dėl “neprisirengimo prasi- 
mankštyti, o ne dėl perteklingo buržujiško gyve
nimo.”

GREIT PADAROMOS 
KAKAVO SALDAINĖS

Pusė puoduko gatavai sumai
šyto kakavo (4-in-l cocoa 
mix)

ketvirtadalis puoduko pieno 
ketvirtadalis puoduko svies

to
pusė šaukštuko vanilla
3 puodukai išsijoto confec

tioners’ cukraus.
Sumaišyk cocoa, pieną ir 

sviestą puodelyje. Nuolat mai
šant, kaitink iki sviestas ir co
coa ištirps ir susimaišys. Nu- 
kaisk ir pridėk vanillą. Pridėk 
pusę cukraus ir gerai išmai
šyk. Sudėk likusį cukrų ir min
kyk pirštais iki mišinys pasi
dalys pageidaujamo kietumo. 
Jeigu nėra pakankamai kietas, 
dadėk biskelį daugiau cukraus. 
Sudėk i 8 colių pločio blėtą ar 
bile platų indą, išspaudyk į 
vienodo storio klodą, gerai at
šaldyk. Supiaustyk į pageidau
jamos formos gabalėlius.

MĖGSTANTIEMS 
SALDINTĄ, 
GRAŽINTĄ MĖSĄ

Kas vienam labai skanu ir 
sveika, kitam nepatiks ir ne
tiks, Dėl to, turint tik vieną 
patiekalą, kurį turės valgyti 
nežinomais apetitais ar svei
katos. atžvilgiu žmonės, visuo

met geriausia prisilaikyti pa- 
prasčiausiųjų, pamatinių recep
tų.

Pavyzdžiui: veik kiekvienas 
valgys paprastai išvirtą ar iš
keptą mėsą, nes taip kiekvie
nam priprasta. Kelintasis, ta
čiau, kur kas geriau tokią pat 
mėsą įvertins paįvairintą. 
Mėgstantiems įvairumą, patin
ka sekamas skanėstas:

Colio storio griežinys hamės 
pusė puoduko oranžių sun

kos
3 šaukštai rudo cukraus 
po pusantro šaukštuko muš- 

tardos ir smulkiai tarkuotos 
oranžio žievės (gali apsieiti ir 
be šių dviejų, kas nemėgsta 
stipraus skonio).

du puodukai į skiltis suplė
šytų oranžių..

Įraižyk keliose vietose ap
link griežinį riebalus (įpjaus- 
tytas nesiriečia). Įdėk į užden
giamą kepamą indą. Uždengtą 
kepk vidutiniame karštyje 
(350 F) apie 45 minutes ar 

; iki mėsa jau bus apiminkštė. 
Užpilk mišinį iš cukraus, muš- 
tardos ir oranžio žievės, ap- 
dėstyk oranžio skiltimis, su
grąžink atgal pečiun ir kepk 
iki mėsa bus minkšta ir aprus. 
Palaistyk blėton suvarvėjusio
mis sultimis.

Panašiai kepama su pineap
ple ir su slyvomis.

Springfield, III.
Mirė Juozas Malažinskas

Gruodžio 7 d. mirė Juozas 
Malažinskas. Velionis iš ama
to buvo kriaušius, turėjo name
lį 1717 Peoria Rd., dirbo iki 
nelaboji mirtis pakirto jo gy
venimą. Velionis mirė nuo vė
žio ant smegenų.

Jis gimė 1885 m., Lietuvoje, 
Suvalkų rėdyboje, Mari jam po
lio apsk., Liudvinavo valsčiuje. 
Velionis buvo vedęs, užaugino 
du sūnus ir dukrą. Moteris jau 
seniau mirus.

Velionis mirė sulaukęs 64 rm 
Priklausė prie LLD 7 kp., ir 
LDS 29 kp. Minimos kuopos 
velionio pagarbai nupirko po 
vainiką. Jis skaitė dienraštį 
Vilnį, taipgi Tiesą ir šviesą, 
nuoširdžiai rėmė darbininkų 
judėjimą.

Gruodžio 10 d., 2 vai. po pie
tų, iš Staab Funeral koplyčios 
buvo išlydėtas į Oakridge ka
pus, kur ilsisi Amerikos lais
vių pionierius Abrahomas Lin- 
colnas ir daug kitų žyAiių pi
liečių.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną, du sūnus, dukrą, dvi 
seseris, brolį ir daug kitų gi
minių. Lai būna jam lengva 
žemelė ilsėtis, o jo šeimai ir 
giminėms gili užuojauta!

Vienas is draugų

Montello, Mass. Girardville, Pa.
Tariame širdingą ačiū už 

simpatiją visiems draugams ir 
draugėms, kurie taip širdingai 
užjautėte mūs automobiliaus 
nelaimėje. Dėkui už atvirutes, 
dovanas, laiškus ir asmeninį 
lankymą ligoninėje ir namuose. 
Visiems didelis ačiū!
Antanina ir Liudvikas Vočiai

Lowell, Mass.
Kalėdų Eglaitė ir Naujų Metų 

Pasitikimas

Sunkiai susirgo J. Churins- 
kis ir 11 d. gruodžio tapo iš
vežtas į Ashlando ligoninę. 
Linkiu greitai pasveikti. Kam 
laikas pavėlina, tai aplankykite 
sergantį draugą. A. K.

Miami, Fla.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 75 kuopa rengia Naujų Me
tų pasitikimo parengimą, F. 
Mockų darže. Vieta graži; gas- 
padinės ruošia įvairių valgių. 
Kviečiame visus vietos lietu-

Man begalvojant, ką toliau daryti, nusitariau iš
samiau pasikalbėti su Žemaičiu, klausiant jo drau
giškų, lyg tėviškų patarimų.

Radau jį vienui vieną vaistinėje, benuobodžiau
jant ir bevartant laikraštį.

— Koks vėjas tave, Mykolai, čia atpūtė? —- pa
matęs mane, klausė vaistininkas.

Paaiškinęs jam savo prietykius, aš, ilgai nelūk- 
čiodamas, pasakiau:

— Netekau darbo, dabar galvoju apie įsigijimą 
kokio nors biznio. Atėjau pas tamstą, drauge, ieš
koti patarimų. Jūs prityręs žmogus, nuoširdus ir 
mokytas, be to, — vienmintis draugas.

— Tik manęs negirk per daug, nes mano viduriai 
ir taip prastai virškina! Koks gi biesas tave kniečia 
lįsti į biznį? Aš vis tikėjausi, jog iš tavęs išeis ka
da nors geras veikėjas, visuomenininkas, tikrasis 
žmogus.

— Būdamas biznyje, galėsiu ir veikti, darbinin- 
kų judėjime dalyvauti.

Žemaitis garsiai nusikvatojo.
r — Eik, jau eik! Tiesa, atsiranda išimčių, bet veik 

kiekvienas, įsiklampojęs į biznį, nebegali iŠ ten sau
sas išbristi. Taip ir dingsta darbininkų judėjimui. 
Štai, va, aš pats: esu profesionalas, bet po to, kai 
įsigijau šią krautuvę, įsimaknojau kasdieniškosna 
smulkmenosna, — kiek aš naudingas darbininkų 
judėjimui?

Jis pradėjo aiškinti savo vargus, darbo valandų ... 
ilgumą, visko brangumą, negalėjimą sudurti galo, 
su galu. , > , .

— Praėjusią naktį ir šiandien, — pertraukiau jo 
kalbą, — aš pasiryžau eiti kokin nors biznin, ir už
ėjau pas tamstą patarimų ieškoti.

Jis pagalvojo. Nusitraukė nuo nosies akinius, 
šluostė juos kaž kokiu ne visai čystu skudurėliu, ir 
vis stebėjo mane, it egzaminuodamas, tarsi netikė
damas visu tuo, ką mato ir girdi.

— Ar iš tikrųjų, jūs norite, kad aš jums patar
čiau, — atvirai ir neveidmainiaujant, — į kokį biz
nį turėtumėt uodegą kišti?

— Labai prašau. ’ . ' <
— Į saliūno! Žinot, kodėl?
— Ne! -Šų
— Pirma: saliūno biznis yra pelningiausias.‘Ais

tra: jis nereikalingas jokio mokslo. Trečia ir Svar
biausia: Jei aš jums ir patarčiau eiti į kokį kitą 
biznį, tai jūs, ilgainiui, vis vien būtumėt sąliūiii- 
ninkas!...

Aš pradėjau kvatotis, o jis: - .
— Nesijuokite ir nemanykite, kad aš jums sakau 

netiesą. Juk jūsų tikslas, — koks? Užsidirbti daug
* pinigų, ar ne?

. — Taip, — atsakiau. ,
— Norite būti turtingas: turėti savo automobi

lį, namus, bankuose pinigų, kaip turi tūli kiti biz
nieriai, ar ne?

— Neatmesčiau ir to, — prisipažinau. *■
— Matot!

(Bus daugiau)

Lietuvių Piliečių Klubas ruo
šiasi gražiai užbaigti senuosius 
metus. Kalėdų dienoje, t. y. 
sekmadienį, gruodžio 25, 3-čią 
valandą po pietų, Klubo salėje, 
14 Tyler st., bus suruošta gra
ži vaikų pare.

Klubas tam tikslui paskyrė 
atatinkamą sumą pihigų, už 
kuriuos bus papirkta įvairūs 
žaislai ir dykai padalinta vi
siems vaikučiams, kurie parėję 
dalyvaus. . Tai bus tik vaiku
čiam parengimds ir jiems vis
kas dykai.

Salę puoš gražiai prirengta 
eglaitė ir kitokios žiemos šven
čių dekoracijos.

žiemos senelis prižiūrės, kad 
būtų apdovanoti visi mažame
čiai piliečiai.

Gi suaugę nariai ir svečiai

vius, taipgi ir turistus —atvy
kusius iš šiaurinių valstijų.

S. M.

Pas mus ir vėl prasidėjo kru
tėjimas. Miami Lietuvių Pilie
čių Klubas turėjo susirinkimą. 
Susirinko gražus būrys lietuvių 
— narių ir svečių.

Prisirašė prie klubo Maiso- 
nai iš Waterbury ir Czarnaus- 
ko šeima iš Chicagos. Masiai iš 
Detroit, Michigano grįš atgal į 
Detroitą. Nors jie grįš atgal, 
bet juos priėmė su entuziazmu. 
Masytė Stefanija yra advokatė. 
Miami klubas dar neturi tarp 
savęs nario tos profesijos.

Klubas turės tris balius. Pir
mas bus sausio 10-tą dieną. 
Antras — vasario 7-tą dieną ir 
paskutinis vasario 21 d., —Už
gavėnių vakare.

Pittsburgh, Pa. ant operacijos.
Draugai Finenkai su Kalėdų 

ir Naujų Metų šventėmis svei-
Binghamton, N. Y.

galės pasipirkti, kokių norės, 
užkandžių tą dieną ir vakarą 
už gana prieinamą kainą.

įvairios žinios
Gruodžio 9 d. įvyko metinis 

susirinkimas LDS 160 kp. 
Valdybos raportai išduoti ir 
užkirti. Naujų narių organiza
torius J. Šimkus įrašė 2 nau
jus narius. Nutarta paaukoti 
$10 Allegheny apskrities bied- 
nų vaikučių reikalams proga 
kalėdų.

Skaitytas iš LDS centro 
laiškas sveikatos reikale pa
skaitos. Nutarta surengti pa
skaitą po naujų metų.

^Išrinkta 1950 metų kuopos 
valdyba.., Pirmininkas J. D, 
Lekavičius, kuris ir pirmiau 
buvo; vice-pirm. — Helen Kai
riene, užrašų raš. — P. Ag
linskas, turto, ir kliubo rašt.— 
V. Aglinskas, iždininkas — J. 
K. Mazukna, kliubo gaspado- 
rįuą — Jos Kosevičius, direk
toriai —- Ed. Norkus, A. Do- 
vidas ir Silvestras Cesna. Ligo
nių lankytojos — B. Urmanie- 
inė, M. Vielienė, maršalka — 
Joe Kudis ir prie durų maršal
ka — P. Petrikis..

Parengimas dėl narių pa
žinties įvyks 30 d. gruodžio. 
Busi veltui alaus ir užkandžių.

. Į Floridą išvažiavo J. Sar- 
penskis. Jo žmona gyvena Flo
ridoj, turi savo namą. Išvyko 
B. Armalienė ir Harmantavi- 
čia. Laimingų vakacijų.

D. P. Lekavičius.

Užsiprenumeravo 
“Kelias į Laimę”

Kazimiera Petlickienė, Victoria Puchin, Elizabeth' Fi- 
nepco, (dolerį aukų); Aleksandra Valančus, Peter Pi
lėnas, A. žvingilas (dolerį aukų); Walter Žmetra, M. 
Kazlauskas, Mary Svinkūnienė, John Sadauskas, V. Ra
manauskas, Agota Arbašauskiene, S. Jak^vičienė (dole- 

ą rį aukų); Rose Chenkus, Alekas Ardickas (dolerį aukų.); 
per S. Janulį — J. Jeskevičius, Vincas JanČius ir SiihO- 
nas Janulis.

kina visus savo gimines ir 
draugus. Taipgi atsiprašo, kad 
negalės, kaip paprastai, atviru
čių parašymu išreikšti savo lin
kėjimus.

Giminės iš tolimesnių kolo
nijų, bei draugai, dėl platesnių 
žinių apie draugės ligos pasek
mes rašykit sekamai:

Elizabeth Finenko, 920 Euc
lid Ave., Miami Beach, Florida.

As ir mano draugai, kurie 
dalyvavo pasikalbėjime, linki
me pasekmingos operacijos ir 
greitai pasveikti!

J. P aukštaitis.

< Miami, Fla.
. ’'V; \ .1

Gruodžio 12 d. labai nudžiu
gau, pamatęs užeinant Elzbie- 
tą Finenko su savo draugu. Iš 
kaito, maniau, kad užėjo pa
prastais reikalais pasikalbėti, 
nes buvome susitarę literatū
ros reikalai^; susieiti.

Draugi Fįnenkienė užsimo
kėjo Laisvės prenumeratą ir 
užsisakė knygą “Kelias į Lai
mę”. Toliau labai dėkinga Mi- 
zarai, kuris įdėjo daug darbo 
parašydamas tą knygą Jr pa
aukoja dienraščio naudai.

Draugė E. F. paaukojo du 
dolerius knygos reikalams.

■ Draugė E. F. jau nuo seniau 
skųsdavosi, kad skauda kairią 
ranką. Paviršutinis, gydymas 
nieką negelbėjo, vis didėjo pe
tyje įdegimas ir, žinoma, nai
kino reikalingas medžiagas 
sąnario lankstumui.. Vėliaus 
kreipėsi prie specijalisto gydy
tojo, kuris patarė greitai eiti 
ant operacijos:

Dėl greitesnio ir pasekmin- 
geshio pasveikimo, gydytojo pa
tvarkymu gruodu 13 d. išėjo į 
Doerrs Hospital, Coral (Jalta

Shenandoah, Pa.
--------- X ■

Palaidojus Kvalkauskų
Gruodžio 12 d.-, 2 vai. po pie

tų, ant Laisvų Kapinių, She
nandoah, tapo laisvai palaido
tas draugas Paulius Kvalkaus- 
kas. Lydint iš namų, atsisvei
kinimo kalbą pasakė jo drau
gas Ralph Show apibūdindamas 
velionio nuveiktus darbus ir 
gyvenimą. Į kapus lydėjo dide
lis būrys jo draugų ir drau
gių, buvo pilnas automobilius 
gražių gėlių. Giminių ir drau
gų lydimas Paulius buvo nulei
stas į šaltą žemelę. Lai jam 
būna lengva šios šalies žeme
lė!

Nuliūdime liko žmona Del
la, du sūnūs ii\ kitų giminių. 
Velionis dar buvo nesenas žmo
gus, bet mirtis išplėšė jį iš mū
sų tarpo.

Paulius iš Lietuvos paėjo iš 
Simno parapijos, Žuvintu kai
mo.- Į Ameriką atvyko prieš 40 
metų, į Detroitą. Iš ten atvyko 
į Shenandoah, kur gyvendamas 
dirbo anglies kasykloje, o vė
lesniais laikais turėjo žemės 
ūkį Zion Grove, Pa.

Velionis buvo nuoširdus 
žmogus, nuolatinis dienraščio 
Laisvės skaitytojas, prigulėjo 
prie ALDLD 17 kp. ir LDS 34 
kp., Shenandoahe, rėmė darbi
ninkišką judėjimą,- dalyvavo 
parengimuose ir nuoširdžiai 
visada aukavo demokratinėms 
kovoms. Buvo laisvas religi
niai.

Kas tik pažino Paulių, *sy- 
kiu veikė, visi greitai įsitikino 
jo darbštumu ir nuoširdumu.- 
Jo draugai: P. čižauskas, A. C. 
Motuzai, V. J. Kučinskai, S. V. 
Kuzmickai, B. M. Besky, A. M. 
Kuzmickai, J. šerys, G.- Pau
liškoms, V. Maurukas, J. Ja
kubonis, S. Ulbinskas, J. Juo-> 
tavi&us, J, Masedall iį P. O.

Kūčių vakarienė
Literatūros Draugijos -kuopa 

rengia kūčių vakarienę gruo
džio 24„d., Liet. Salėje. Vaka
rienė prasidės nuo 6 vai.- va
kare. Kuopos nariai ir jų 
draugai kviečiami dalyvauti. 
Patartina pranešti rengėjams 
iš anksto apie dalyvavimą, tai 
būsite tikri, kad gausite pilną 
vakarienės kursą.

Kuopa užsisakė gražų kiekį 
Vilnies Kalendorių. Tikimės, 
kad vakarienėje jie bus gali
ma gauti. Puikių skaitymų mė
gėjai galės įsigyti.

Kurie nariai dar negavote 
naujausios knygos “Petro 
Cvirkos Apysakos”, čia galėsite 
gauti. O būtų gerai, kad ir na
rines duokles už 1950 metus 
pradėtume mokėti. J.

Washington, D. C.
Gruodžio 4 d. vietinė Morgen 

Freiheit Ass. sukvietė svečius 
pagerbti mirusį Freiheit redak
torių M. Olginą. Mitingas atsi
buvo Stenbury Hali. Dalyvavo 
virš 200" žmonių.-

Velionis M. Olginas buvo 
pirmas redaktorius žydų tau
tos darbininkiško dienraščio 
“Freiheit.” Jis daug įdėjo pa
stangų, kad įkūrus tą taip 
svarbų dienraštį, kuris kovotų 
už progresą ir demokratiją, ap- 
vienydamas demokratinio nusij 
statymo žydų tautos žmones. 
Kaip visada, priešai kenkė, jie 
pranašavo, kad šis dienraštis 
greitai užsidarys. Bet jie ap
siriko. Dienraštis išaugo į ga
lingą ir masinį. Mat, demokra
tinės liaudies valia negalima 
užgniaužti.

Susirinkimą atidarė Wa- 
shingtono žydų choras, labai 
gražiai’ sudainuodamas šešias 
dainas. ‘ Jauna mergaitė pasakė 
eiles. Drg. Fried pasakė ata
tinkamą kalbą proga 10 metų 
M. Olgino mirties. Baigdamas 
paprašė publikos aukų dienra
ščio reikalams. Susirinkę nuo
širdžiai aukavo, nes sukelta 
Virš $650 aukų.- Didelis ačiū 
aukavusiems!

' i Steponas Joniškietis

PEKIN. — Prie liaudies 
valdžios Mandžurijoj darbi
ninkų algos nuo 1947 metų 
pakilo 75 procentais.

O kaip su Naujais Metais?
Naujų metų pasitikimui yra 

rengiamas labai šaunus bankie- 
tas. Įvyks sekmadienį —sausio 
1 d., 1950 metų, kaip 8 vaka
re, Klubo salėje, 14 Tyler St.-, 
Lowell. Bilietas bus $2. 'Valgio 
ir gėrimo bus pakankamai.

Pirmiau daylvavę mūsų pa
rengimuose žmonės žino, ką jie 
gauna ir kaip laiką praleidžia. 
Todėl didelės reklamos ir ne
reikia. į J. M. Karsonas.

Tai mūsų klubas užprašo 
visus lietuvius, kurie rengiasi 
atvykti į Miami, tai nepamirš
ti atsilankyti ant mūsų paren
gimo.- Klubo Narys

Užrašyldt Laisvę Savo Draugui.

Dovanai Puikus 
Kalendorius

PRANEŠIMAI
SO. BOSTON, MASS

Dienraščio Laisvės metinis ban- 
kietas įvyks sekmadieni, sausio 22 
dieną, 2 vai. po pietų, 318 Broad
way. Rengia LLD 2-ros kuopos mo
terys ir prašo Bostono ir aplinki
nių kolonijų organizacijas tą die
ną nieko nerengti.

Rengėjos (274-275)

Kiekvienam kostumeriui. kuris 
pirks 2 ai' daugiau dėžutes Miracle 
Ointment, lietuviškos išdirbystės 
vaistų.

Yra 5 rūšių gyduolės, kurios gelb
sti nuo daugybės įvairių skirtingų 
ligų. Kalendoriuje rasit platesni ap
rašymą apie ligas ir kaip vartoti 
vaistus. Išmintinga ir būtinai rei
kalinga kiekvienoje Šeimynoje turė
ti tokių gyduolių, kaip M. J. Svil- 
pa’s Miracle Ointment. Jų vardai:

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau gyvenimo drauges. Esu 

statybos inžinierius, 46 metų am
žiaus, aukštas, blaivus, evangelikas. 
Dirbu dabai' Centralinėj Amerikoj. 
Rašykite inžinieriui šio laikraščio 
adresu. (274-276)

WORCESTER, MASS 
Aido Choro žinios

Aido Choras rengia Naujų Metų 
sutikimo vakarą (New Years Eve 
Party) gruodžio (Dec.) 31 d., Lie
tuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Bus šokiai ir margumynų (novel
ties), taip pat bus maisto ir gėrimų, 
įžanga tik 55c. Tėmykite dieną ir 
vietą ir visi ateikite.

Aido Choro Komisija.

Aido Choras mokinasi naujų dai
nų, kurias įdainuos į rekordus bė
giu kelių savaičių, tad visi nariai 
ateikite į pamokas ir išmokit dai
nas, o tada, visiems bus smagiau 
dainuoti. Pamokos kožną sekmadie
nį (nedėlią), 1:30 po pfctų.

Aido Choro ’korespondentą 
-,(273-275)

No. 1. Nuo dantų gėlimo ir ‘gums’ 
nesveikumo, kaina tik $1.00

No. 2. Reumatiškų ir įvairių 
skausmų .................... 1.25

No. 3. Odos įvairių nesveikumų, 
gelbsti nuo “rash”, “athletes 
feet”, “sinus” nosies ir 
burnos nesveikumo ......... 1.25

No. 4. Nuo niežėjimo odos, ar 
“poison ivy”, “rectum”. 1.25

No. 5. Mostis nuo “piles”, greitai 
veikia ant “piles”, užsisenė- 
jusių ar naujik pagelbės i>e 
pjaustymo, jei \ar nėra iš
sivysčiusios į wėžio ligą.
Kaina tik .......................... 2.50

Su užsakymu siųskit ir money 
order ar čekį. Adresuoki!:
M. ŠVILPA, P. O. Box 78, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.
Vietiniai galit ateiti 607 Broad St . 

Hartford.

J. J. Kaškiaučius, M. D. į
530 Summer Ave. •

NEWARK 4, N. J.
HUmboldt 2-796 ’ f

4 CHARLES J. ROMAN ;
i.

Overaičiai nupirko velionio 
pagarbai vainikus. Ilsėkis, 
drauge, ramybėje, o mes tęsi
me,. tavo idėjų darbus! Lai bū
na jo šeimai ir giminėms už
uojauta.

1 ’ A. K

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreipki
tės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo- 
dernliškai įruošta mūsų 
Šermeninė. Mūsų patarna
vimu ir kainomis būsite 
patenkinti.

1113 Mt. Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Tel. Poplar 4110

- •

I 3 fciwt.-^Laisvfc (Liberty, Lith. Daily)—Treč^ Gruod. 21, 1949



- ...... ........................................................................................................................................................ i i

NewYorto^^g^Zliiloi
Sutikite Naujus 
Metus savųjų 
tarpe

Niujorkas — 
Skersai-Išiloai

Klubietes turėjo pobūvį

D o n a 1 d H a r r i n g t on, i 
Community bažnyčios kunigas, I 
išstojo prieš Trumano vyriau-1 
sybės atsinešimą linkui Tary- ' 
bu Sąjungos. Jis sako, kad jei-1 
gu Trumano valdžia taip atsi-j 
neštų linkui Sovietų, kaip 
kui kitų — kapitalistinių 
stybių, — tai nebūtų karo 
vojaus.

lin-

pa

Nuo gaisrų apdraudos kom
panija skelbė, 
nes į gaisrų 
per visas 
ant K.G^.
mėnesį gaisrai 
naikino $53.11

kad spalių mė- 
n uostot ia i padidėjo 

•Jungtines Valstijas 
o, vien spalių 
. Amerikoj su-

Moterų K Ii ubo narės savo 
pirmesniame susirinkime vien- 

i balsiai buvo nusitarę metinia- 
me susirinkime turėti vaišes, 

į tad praeito ketvirtadienio va
kare, 15 d. š. m. tarimas įpy
kinta su geru kaupu. Apie še
šias vakaro, narės jau pradėjo 

{rinktis i gražiosios Auditorijos 
j patalpas. Rūpestingos gaspadi- 
jnės jau nuo pietų virtuvėje 
'ruošė - gamino maistą. Septy
nios narės susėdo prie ilgo, 
gražiai papuošto stalo. Na ir 
ko ten nesirado; turbūt pirmu
tinė toje 

I skoningai 
i vakarienė.

Įstaigoje buvo taip 
ir Įvairiai paruošta

Virš 10 
ka rieniau jant 
draugų pažadą,

Senelis A. Racioppi, gyvenęs]nors 
Brooklyne, pildamas į pečių j pavaišins 
anglis uždegė savo rūbus, 
buvo 79 metu amžiaus.

re.

tymas 44 M ūsu 
Gyvenimo 

• 1
d ra u-

Kliu- 
primi-

.•o-

JOSEPH BALTAITIS
gy-

MIRĖ
47

Joseph Garszva
\? Telefonas EVeręreen 4-0203

tu-

•z36'9

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

TELEPHONE
STAGG 2-5043

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN 11, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-9770

EGZAMINUOJAM AKIS 
RAŠOME RECEPTUS 

DAROME IR PRITAIKOME 
AKINIUS

Už tat ir turėtume visi iš
vien dalyvauti-Naujų Metų pa
st Ii kem, kuris įvyks 
Auditorium patalpose ir
rengia Kultūrinis Centras,

rių veiduose 
bei

Liberty 
kurį 
LDS

Valandos: 
9—12 ryte; 1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

bekett, M. D 
. GYDYTOJAS

3 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y..

Valandos:
2 dienom; 6—8 vakarais 
Ir Pagal Pasitarimais

Cenzo biuras skelbia, kad 
su spalio 1 d. .Jungtinės Vals
tijos turėjo 149,947,000 
ventojų.

Gaide- S 
prašomi S 
Centrą s

| Dr. A. Petriką

DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreeh 7-6868

PEIST LANE
DRUGS, Inc

405 So. 4th Street
Cor. Howes St.

BROOKLYN, N. Y.

atsi- 
kad lankyti. Įžanga tiktai $1.20. 
L 4 za ■ r T rrt
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ZUPP’S BAR 41^RAND STREET

Pe;tf4s Kapiskas

Lituanica square ’
RESTAURANT
Catherine Augustine & Frank Sanko *

SAVININKAI į
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ ^lES^AURACIJ A BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS į
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Atdara dieną ir naktį 7 dienas savaitėje

282 Uniort Ave., Brooklyn, N. Y.

tų moterų pramogas.
Kliubo valdyba vienbalsiai 

paflikta toji pati.
Kliųbo knygas peržiūrėti ap

siėmė S. Kazokytė ir Vinikai- 
tienė'.

Susirinkimui užsibaigus, na
res dar ilgokai šnekučiavosi, vi
sos jautė garbę būti gražios or
ganizacijos dalimi.

Atitinkamas
Parašas

Kai kuriems žmonėms patin
ka sutikti Naujus Metus kur 
nors prašmatniuose kabaretuo
se, rinktiniuose privatiškuose 

•_| baliuose arba net ir ant Times 
Nare. Square pasišvaistyti.. Bet man 

i rodos, kad smagiausia ir links- 
• miausia yra savųjų tarpe, t. y. 
tarpe tų visų draugų, su ku
riais kartu veiki - dirbi ir kli

matai, supranti 
jauti džiaugsmą ar liūdesį, 
mus visus veikime riša 

vienas ir tas pats siekis. Ypa
tingai dabartiniame gyvenimo 
laikotarpyje mums itin reikėtų 
laikytis gana tampriai.

0
Senoje Lietuvoje, kada buvo 

stambių žemės savininkų, kurie 
samdydavosi darbui vargšus 
bernus, 
tai būdavo 
“Kalėdos, 
dos“. ~ ' 
padoriai apie kalėdas turėjo 
užmokėti nors mažą algą savo 
samdiniams.

Kalėdos - bėdos į4‘Gaidelių’"’ 
Aktoriams

Visi dramos "Giec 
liai“ aktoriai esate

mergas ir piemenukus,'susirinkti i Kultūrini 
skamba posakys: ‘šio trečiadienio (gruodžio 21) 

tai gaspadorių be-'va]<ar{l> ne vėliau 8-tos valan- 
Dalykas tame, kad gas- f]os> trumpam ir neatidėlioti

nam pasitarimui dėl worceste-| 
riečių pakvietimo S. Jr.‘

narių linksmai beva- 
prisiminė tūlų 

kad jie kada 
už kliubiečių darbštumą, 

jas. Tiesa, draugai
Jis Večkys, A. Balčiūnas ir Thom

's n- son daug gelbėjo gaspadinėms, 
m i- bet tai Jik tie trys.

Smagiai vakarieniaujant, iš
siaiškino, jog tą dieną supuola 
Kliubo finansų raštininkės 
šmagorienės gimtadienis. Da
lyvės sukakties progą tinkamai 
atžymėjo, linkint gerai 
gei ilgiausių metų.

Baigiant vakarieniaut, 
bo pirm. K. Petrikienė

■ nė, kad paruošimui geros va
rly karionės tiktai dviem žmonėms 

antrą kartą šie-!ima laiko suplanuot, supirkt ir 
Teatro nariai,1 pagamint, gi paruošti vakarie- 

Jono Valančio,! nė didele skale reikalinga daug 
Mūsų Gyve-j pastangų, kas ne visoms na

ciai'rems, dėlei gyvenimo aplinku
mos, yra galima. Vakarienės 
surengimifi daugiausiai triūso 
teko Albinai Mikalaus, kuri vis
ką suplanavo ir supirko, gi jai 
gelbėjo M. 
Thomsonienė, 
Vinikaiticnė ir Vaitkienė. Rei- 

inatdtienė, pyragų kepimo spe- 
Tai jau 7-tą kartą šie patys cialistė, iškepė du didokus ska

pą- nesiūs. Jeigu ne tų .draugių pa
stangos, bendros vakarienės ne- 

, būtume turėjusios. Geras daik- 
<Aa Į tas kai kada pasivaišinti, bet 

suruošimui vaišių kas nors tu- 
)<viri sunkiai padirbėti. Padėkavo- 

Hus gaspadinėms už jų sunki] 
darbą, varde Kliubo, pirminin
kė -Įteikė Albinai Mikalaus ir 
Marcelei Yakštienei po dova

nėlę už jų nuolat sunkų darbą 
Kliubo pramogose. Taip pat į-

i teikta dovanėlės abiems Kliū- 
bo sekretorėms — šmagorienei 
ir Kazlauskienei už jų triūsą 

i Kliubo naudai.
j Susirinkimas pradėta prie 
i to pat stalo. Perskaičius proto- 
j kolą ir išklausius komiteto ra
portus, A. Mikalaus raportavo 

i iš įvykusio Lietuvių Auditorijoj 
{Suvažiavimo ir po suvažiavimo 
i iš įvykusio bankieto, kuriame 
kelios kliubietės sunkiai dirbo.

Naujuose sumanymuose pra
nešta, kad užregistruota sve
tainė dėl 13 d. kovo, kaipo at
žymoj imui Moterų Tarptauti
nės. Prelegente pakvietė Bronę 
šalinaitę - Sukackas. Prelekci- 
ja bus iliustruojama dainomis 
ir muzika. Tame parengime, 
nutarta turėti taip vadinamą 
pyragų - pyragaičių pardavimą. 
Nekurtos dalyvės pasižadėjo 
iškepti skanėsių, o tokių specia
lisčių kliubiečių šeimoje yra 

{daug.
Kadangi Moterų Kliubas tan

kiai rengia įvairias pramogas 
su užkandžiais, tad nutarta 
bandyt įsigyt samavaras. Jeigu 
kas žino, kur prieinama kaina 

į tai būtų galima nusipirkti, mo
terys bus dėkingos už informa
ciją. ’ . •

Praėjusį sekmadieni 
Auditorijoje 
mot Liaudie? 
vadovaujami
suvaidino dramą 
nimo žaizdos’’. Suvaidinta 
geriau nei pirmą kartą.

žmonių buvo artipilnė 
ditorija,. nors šis spekt; 
mažai tebuvo reklamuotas.

Pelnas nuo parengimo 
scenerijoms gorinti. naujoms 
nupirkti.

au-

Yakštienė, S.
O. Čepulienė,

aktoriai šiemet vaidino šią 
čia dramą!

Vakarui pirmininkavo 
Mizarienė.

Apie pačią vaidybą gal 
čiau parašys kas kitas.

Cecil B. DeMille’s Didingoji

SAMSON
IR

DELILAH
TECHNISPALVE

žvaigždžiuoja
HEDY LAMARR 

VICTOR MATURE 
GEORGE SANDERS

ANGELA LANSBURY 
HENRY WILCOXON

Tiktai Paramount
RUSS CASE. JO ORKESTRĄ 

IR CHORAS.

PARAMOUNT-RIVOLI
'irnes Square B’way 49th St.

Duokite

Adam Skrybeli [J j Susirinkimui pranešta, 
TA . Idvi darbščios narės —
Dovan ų Certifikatą

Duokite jam ADAM Skrybėles 
Dovanų Certifikatą. ' Jūs nu
sprendžiate kiek. Jis pasirenka 
patinkamą Skrybėlę.

ADAM HATS 
žiūrėkite telefonų knygų dėl 

Adam Krautuvių

P r a ė j tįsio ketvirtadienio 
Laisvės vietinėse žiniose įtal
pinto rašinėlio “Dėl Aiškumo” 
autorius pasirinko pilnai ati
tinkamą parašą — “Girtuoklis 
numerio pirmo.” Tik tokiam 
charakteriui ir tinka taip da
lykus “aiškinti.”

Jis sako, kad gruodžio 9-tos 
dienos Laisvėj “Trilypės Poros” 
aktoriai neteisingai pavadinti 
centralbrooklyniečiais ir kad
tą grupę suorganizavo Brookly-j^^ Choras,
no Liaudies Teatras. i Rengėjai kviečia visus

Jis taipgi “aiškina,“ I 
“Mūsų Gyvenimo žaizdų” akto-j 
riai neteisingai pavadinti Liau
dies Teatro aktoriais, ir kad tą 
grupę suorganizavo LMS tre
čios apskrities komitetas ir ji 
m ars r u tavo jo vardu. Ir dar 
priduria, kad “būtų labai ma
lonu, kad Valentis atsivestų 
žaizdiečius į Liaudies Teatrą.” 

čia tinka pasakyti, kad “Gir
tuoklio numerio pirmo” galva 
iškliedėjo dvigubą nuvioio pir
mo melą.

• 1. “Trilypės Poros” grupę su
organizavo ne Liaudies Teat
ras, bet tos komedijos autorius 
ir režisierius Jonas Juška. 
Liaudies Teatras su “Trilype 
Pora’’ bendro turėjo tik tiek, 
kad. jis nesipriešino jos staty
mui ir nedraudė savo nariams 
imti joje roles. Tos komedijos 
aktoriai ir plakatuose ir 
vėj buvo tik dangstomi 
dies Teatro vardu. Ir čia 
pasakyti, kad trilypiečiai 
labai negražiai pažeminti 
stymu jų kitos grupės 
kuomet iš apie tuzino aktorių ■ 
buvo tik du Liaudies Teatro 
nariai!.

2.- Kada “Girtuoklis numerio 
pirmo’’ žaizdiečius iš Liaudies 
Teatro išmetė, kad jis pataria 
juoą jin įrašyt? žaizdietės Rai
nienė, Aleknienė ir Kavaliaus
kaite netgi yra Liaudies Teat
ro valdyboj! Iš visų žaizdiečių 
nežinau- tik apie vieną ar yra 
kada įstojęs į Liaudies Teatrą. 
Patsai Valentis jin įstojo pa
čiame steigiamajame susirinki
me. “žaizdos“ buvo pastatytos 
LMS pirmos apskrities komite
to vardu tik Brooklyne, o visur 
kitur jų aktoriai skelbėsi, kaip 
Liaudies Teatro aktoriai ir 
maršrutavo Laisvės naudai.

Taigi, “Girtuoklis numerio 
pirmo“ būtų visai teisingai pa
daręs, jei būtų pataręs Jonui 
Juškai atsivesti savo grupę į į 
Liaudies Teatrą, o ne Jonui 
Valenčiui. S. V.

Amerikoj tokios bėdos nėra, 
nes čia samdymo ir parsisam
dymo kitos sąlygos. Bet kalė- 

!dos sudaro ir čia nemažai bė
dų.- Pirmiausiai šeimoj — tė
vai turi pirkti mažiems vai
kams dovanų. Na, spauda .su
mina, visokį tavorą perša, o 
jeigu tėvo uždarbis nekokis, tai 
jis pusėtinai pasuka galvą apie 
tas dovanas. Vaikai nesupran
ta, jiems dar nelengva persi- 
statyti, kodėl kaimynų tėvas 
gali savo vaikams pirkti gan 
brangių dovanų.

Bet šeimynos bėdos, tai 
mažmožis. Kitas dalykas tarpe 
giminių, tarpe (Įrangų, priete- 
lių, meilužių ir t.t. čia vienas 
nuperka dovaną, kitas neapsi- 
leidžia. Na, o po kalėdų —žiū- j 
rėk vienas su kitu jau nešikai-1 
ba: “Ba, ką jis arba ji man j 
nupirko — nieknieki!“

Na, bet biznis. Komercinė 
spauda jau virš mėnesis kalė
das garsina. Garsina ir tie, 
kurie tiki į kalėdas, ir tie, ku
rie ne. čia, kaip toje giesmėje: 
“Garbinkite Dievą arfos, dū
dos, cimbolai.“ Ir “garbina“ 
nes su kalėdomis susieina biz
nis.

Biznių Atskaitos Del Taksų
Aprokavimai visokių rūšių taksų, visokių jurisdikcijų, 

Federally, Valstijinių ir Lokalinių bile kurioje valstijoje ar 
municipalitete Jungtinėse Valstijose ar kitose šalyse.

Visa knygvedyštė ir rekordai dėl raportavimo taksų dėl 
individualų, individualių biznių, pusininkų (partnerships) 
ir korporacijų viduje ir lauke New Yorko miesto yra eks- 
pertiškai atliekami per ADVOKATĄ ZŪBAVIČIŲ, kuris 
yra teisėtas praktikuoti visuose teismuose ištisose Jungti
nėse? Valstijose ir Fodcralėje valdžioje, ir kuris yra patyręs 
akauntentas, dabar atliekąs taksų suvedimus visokiems biz
niams, mažiems visojo šalyje ir taipgi kitose 

Tas gal būt atlikta per laiškus. Asmeniškai, perio- 
pusmetiniai vizitai yra atliekami bile kuriam biz

niui naudojančiam šį aptarnavimą, bile kur Jungtinėse Val
stijose ar užsieniuose.

Malonėkite susirašyti, angliškai ar lietuviškai dėl smul
kesnių informacijų apie tai, kaip aš goriausia galėčiau jums 
patarnauti. — Rašykite*:

STANLEY P. ZUBAWICZ (ZUBAVIČIUS)
111 Ainslic Street, Brooklyn 11, N. Y.

Lais 
Liau 
tenka' 
buvo:I 

dang- ■ 
vardu,,

Kazimieras Gricewich, 
metų, gyvenęs 298 Metropoli
tan Avė., Brooklyne, mirė gruo
džio 18-tą, Bellevue ligoninėje. 
Pašarvotas graboriaus Aromis- 
kio koplyčioje, 423 Metropoli
tan Avė. Laidos gruodžio 21 d., 
Holy Trinity kapinėse. Laido
tuves prižiūri Steponas Aromis- 
kis. Liko sūnus Peter ir duktė 
^Amia.

.Penieillinu gydyti keturi as
menys prieš šešerius metus tu
rėję-sifilio ligą, šiomis dieno
mis tapo išegzaminuoti ir su
rasta, kad jie tos ligos daugiau 
nebeturi. Vadinasi, pavyko juos 
išgydyti.

Undertaker & Embalmer’ ...

Visokį vaistai, kosmetikai, kūdi 
kiam reikmenys, įvairūs daikte 
liai, ligonių kambariui reikme
nys — už griežtai žemas kainas

Receptų Specialistai:
MAX PEIST, Ph. G.,

EDWIN LANE, Pit. G.
/

Tel. EVergreen 7-6238

o9C/»

, kad 
— Tame- 

lienė ir A. Kalvaitienė, iš Mas- 
peth, sirginėja. Dalyvės apgai
lestavo tų draugių nelaimę, ke
lios pasižadėjo aplankyti ligo
nes.

Plačiai kalbėta 
Womens ruošiamą 
mogą ir kitus jų 
Narės išreiškė 
kad Laisvės vietos 
daugiau duotų pranešimų apie

Matthew A 
BUYUS 

(Buyauskas)

apie C. A/ 
Kalėdų pra- 
parengimus. 

pageidavimą, 
žinių vedėjai

426 Lafayette St 
Newark 5, N. J. 

M/^kct 2-5172

SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Ave., 

(at Forest Parkway Station) 
Woodhaven, N. Y.

\ 
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Laidotuvių Direktoriai:

F. W. Shalins- J. B. Shalins
Tel. Virginia .7-1499

Geri Pietūs!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

Savininkas
, 417 Ixniihcr Street

LaisvSs Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos mė
sos valgiai. Taipgi daržovių ir 

pieninių valgių gražus 
pasirinkimas.

Drs., Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 BROADWAY 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

RES. TEL.

HY. 7-8681

•ne*

MATTHEW P. BALLAS
* BIELIAUSKAS, LAISNIUOTAS GRABORIUS 

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRŪNAS, 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 STREET, BROOKLYN, N. Y.

518 Grand Street, Brooklyn, I
Geri Valgiai laukia jūsų visada 

DEGTINĖS, VYNAI IR ALUS 
Atskiras Kambarys Grupėms ir šeimoms

■ Telefonas • T F T F V T T O
g EVcrgreen 4-9407 A T
■ SHUFFLE BOARD

1

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
Gerai Patyrę Barbenai

KLYN, N

Joseph Zeidat Jr., prop
NAMŲ GAMINIMO VALGIAI KASDIEN

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
! S.,“n4-”39 TELEVISION i i
❖ L *'

/ PALAIKO

z Bar & Grill
DEGTINĖS, VY.NAI 

IR ALUS
32 TEN EYCK STREET,

v Brooklyn, N. Y.
^Telefonas: EVergreen 4-8174




