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★ ★ ★ ' Metai XXXVII. Dienraščio XXIX

Kaip praneša Elta, toji gar
binga sukaktis bus iškilmingai 
atžymėta ypačiai sostinėje 
Vilniuje.

Pats Justas Paleckis yra su
kakčiai atžymėti komiteto pir
mininkas. Darban stojo rink- 
tiniausieji Lietuvos rašytojai, 
mokslininkai ir visuomeninin
kai.

Vilniuje suruošta lietuviško
sios knygos paroda, kurią šią 
savaitę — gal net ligi naujų 
metų — aplankys tūkstančiai 
žmonių.

★ ★ ★
Kiek tai liečia progresyvią

ją Amerikos lietuvių visuome
nę, mes tūlose vietose tą ju
biliejų jau esame atžymėję.

šių metų pradžioje Brookly
ne įvyko masinis mitingas, ku
riame buvo skaityta speciali 
paskaita.

Vėliau suruošėme parodą; 
paroda buvo suruošta ir ki
tuose, miestuose: Detroite. Bo
stone ir kt.

Vadinasi, šiuo požvilgiu 
mes Lietuvai davėme pavyzdį, 
o ne ji mums.

Tik gaila, kad knygų paro
da nebuvo suruošta Chicagoje, 
—Amerikos lietuvių tvirtumo
je.

★ ★ ★
Festivalio proga Brooklynan 

buvo atvykęs Lietuvių Meno 
Sąjungos sekretorius Leonas 
Jonikas.

Trumpai‘jis čia buvo. ^Iš ti
krųjų būtų buvę gerai, jei jis, 
kaip Vilnies redakcijos narys, 
būtų didesniam veikėjų susi
rinkimui padaręs platesnį pra
nešimą apie dienraščio Vilnies 
padėti ir reikalus.

Vilnis, verčiama gyvo reika
lo, šiuo metu paskelbė vajų, 
kuriuo siekiasi ligi naujų me
tų sukelti $15,000.

Tiesa, rytiečiai turi užten
kamai darbo su Lietuvių Kul
tūrinio Centro pirkimu, tačiau 
jie gerai žino, kad Chicagoje 
išeidinėja dienraštis Vilnis ir 
kad jai tenka šiuo metu išgy
venti finansinių trūkumų. Jie 
gali ir privalo chicagiškiam 
dienraščiui padėti.

Niekam negali būti nuosta
bu, kad liaudies dienraščiui, 
tokiam, kaip Vilnis ar Laisvė, 
tenka išgyventi ekonominių 
krizių. Būtų nuostabu, jei 
mes tokių krizių neturėtume.

Visoki politiniai" šarlatanai 
tauškia, būk mes g ą u n ą 
“Maskvos aukso.“ Bet jie pa
tys netiki savo plepalais.

Mūsų spauda, mūsų dien
raščiai pasilaiko išimtinai tuo 
centu, kurį sudeda susipratęs, 
sąmoningas Amerikos lietuvis 
darbo žmogus, bus jis fabriko 
darbininkas, farmerys, biznie
rius ar profesionalas.

★ ★ ★
—Lietuvių Meno Sąjungos 

centro pastogėje, — aiškino 
Jonikas, — darbas varomas 
pirmyn. Sumezgėme pasto
vesnius ryšius su tūlais Lietu
vos meno, darbuotojais.

Iš ten prisiunčiama sceni
nių kūrinių ir literatūros, ži
noma. toli gražu ne visi nau
joviški Lietuvoje statomi sce
nos veikalai tinka Amerikos /
lietuvių scenai.

—Kreipkime juo didesnio 
dėmesio į amerikini gyvenimą. 
—sakiau aš. — Privalome jį 
giliau pažinti, o pažinti tega
lėsime, jei kultūriniame bare 
Pradalgį kirsime amerikiniu 
dalgiu.

—Pilnai su tuo sutinku, — 
atsakė jis,-r-bet mes biedni, 
neturime kas rašo, kas kuria.

TiesaI

Nemažai mūsų skaitytojų 
atidžiai skaito Justo Paleckio

po 1,500 frankų (apie $12.-
60) mėnesiui. Ministras sa- 

ninkų ir valdžios-tarnauto- kė, gal užtektų 750 frankų

GRAIKŲ MONARCHISTAI] 
NET MIRČIA BAUS 
STREIKIEBIUS
Mirties Bausmės {statymas Bus Vartojamas prieš bet 
Koki Streiką, iki Monarchistai Įveiksią Partizanus

Athenai, Graikiją.—Grai
kijos seimas gruod. 6 d. iš
leido įstatymą net mirčia 
bausti darbininkus už strei
kus. Tokį sumanymą davė 
monarchistas vice-premje- 
ras, užsieninis ministras 
Tsaldaris. Jį užgyrė neva li
beralas premjeras Th. So- 
fulis. Kol monarchistai “į- 
veiks” demokratinius parti
zanus, tol streikieriai galės 
būti smerkiami mirt, sako 
šis įstatymas. Jis pirmoj 
vietoj atkreiptas prieš elek
tros ir kitų miestinių dar
bininkų streiką, kuriam bu
vo skirta prasidėt pirma
dienį.

■ ______ ■ \

Monarchistų valdžia jau 
pirmiau areštavo unijų va
dus ir sugrūdo juos į kator
gines koncentracijos sto- 

MASKVA NUMATO KA
RĄ Iš ATSKIROS VAKA

RINĖS VOKIETIJOS
Maskva, gruod. 8. — Jei 

anglai - amerikonai suda
rys atskirą valstybę iš va
karines Vokietijos, tatai 
gręs naujo karo pavojus, 
kaip įspėjo Maskvos spau
da.

Valdaal\rin5s35,000 
Oficieriiį dėl Pensijų

Washington. — Armijos- 
laivyno vyriausybė patarė 
valdžiai patikrint sveikatą 
35,000 oficierių, kurie aplei
do tarnybą, girdi, dėl ne
sveikatos bei paliegimo. Dėl 
tokios priežastis pasitrau
kusieji gauna pensijas be 
taksų mokėjimo už jas. Taip 
antai, generolas Bennett E. 
Meyers, išėjęs iš tarnybos 
neva dėl nesveikatos, ėmė 
po $550 pensijos per mėne
sį. Jam pensija sustabdyta 
tik po to, -kai pasirodė, kad 
jis apgaudinėjo valdžią kai
po karinių lėktuvų užsaki- 
nėtojas.

Tūli “dėl nesveikatos’’ pa
sitraukę oficieriai tarnauja 
kompanijoms, gaudami tūk
stančius ir desėtkus tūks
tančių dolerių algos per me
tus.

$72,000,000 Vertės Karo 
Reikmenų Monarchistams

Athenai. — Amerikinė 
pasiuntinybė pranešė, kad 
Jungtin. Valstijos jau pri
statė Graikijos monarchis
tų valdžiai $60,000,000 ver
tės ginklų ir kitų karinių 
reikmenų kovai prieš grai
ku partizanus. Be to, Ame
rika nupirko monarchistam 
ginklų ir amunicijos iš An
glijos už’ $12,750,000.

“Paskutinį Carą.”
Tai jie man sake Michiga- 

ne; daugelis tą pačią mintį 
pareiškė Brooklyne festivalio 
pramogose.

vykias salose. Valdžios a- 
gentai išžudė šimtus veiklių 
unijistų. Pavyzdžiui, tik 
mažame Larissos mieste bu
vo paskersta 21 vietinis uni
jų vadas. Nė vienas žmog- 
žudis už tai nesuimtas.

Unijinius s u sirinkimus 
monarchistai jau seniai už
draudė. Daugiau kaip 1,000 
unijistų be jokio tardymo 
ištremta į salas paskutiniu 
laiku. Ir prezidento Truma- 
no pasiuntiniai ramiai sau 
pro pirštus žiūrėjo į monar
chistų terorą prieš papras
čiausias darbininkų teises.

Amerikos CIO unijų su
važiavimas 1946 m. pasmer
kė monarchistus už unijinių 
teisių panaikinimą ir parei
kalavo sugrąžint unijoms 
pilietines laisves.

Francija Remsianti 
Atskirą Vokietijos 
Vakarinę Valstybę

London, gruod. 8. — Iš 
Francijos sugrįžo John F. 
Dulles, republikonas Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
Marshallo patarėjas Ketu
rių Didžiųjų konferencijoij. 
Jis lankėsi pas Francijos 
premjerą Schumaną ir tarė
si su f asistuojančių francū- 
zų vadu, generolu de Gaul- 
le’su. Pranešama, kad.vie
nas ir kitas rems įkūrimą 
atskiros, vakarinės vokiečių 
valstybės iš tų plotų, ku
riuos yra užėmę ameriko
nai, anglai ir francūzai, jei
gu Sovietai atmes anglų- 
amerikon,ų siūlomus planus 
dėl taikos sutarties su Vo
kietija. Girdi, ypač, jeigu 
gen. de Gaulle taptų Fran
cijos valdžios galva, tai sto
tų už atskiros vakarinės 
Vokietijos valstybės įsteigi
mą prieš Sovietus.

ŽUVĘ JAU 212 ŽYDŲ- 
ARABU PER TARPSAVI

NES SKERDYNES
Jeruzale, gruod. & —Ara

bai nužudė dar 7 žydus Pa
lestinoje. Per 9 dienas tame 
krašte užmušta 88 žydai ir 
arabai tarpsavinėse skerdy
nėse.

Tuo pačiu laiku Adene,

ŠIMTAIS AREŠTUOJAMI FRANCIJOS STREIKIERIAI
Paryžius, gruod. 8.— Po

licija šimtais areštuoja 
streikierius. Premjero 
Schumano valdžia ypač me
džioja streikų vadus, ir jau 
iki sekmadienio s u ėmė 
apie 1,000 žymesnių strei- 
kierių.

Buvo skelbiamas Pary
žiaus auto-busų ir požemi
nių geležinkelių darbininkų
streikas pirmadieniui ir 
antradieniui; -bet praneša
ma, kad jis neįyko. Valdžia 
skelbia, jog dauguma pasti

jų atsisakę streikuoti; bet 
pripažįstama, jog vis dar 
streikuoja bent 2,000,000 
angliakasių, metalistu, lai- 
vakrovių ir kitų darbinin
kų.

. Vyriausi . Generalės Dar-, 
bo Konfederacijos vadai, 
Benoit Franchon ir Leon 
Jouhaux tarėsi su darLo 
ministru Danielių Mayeriu 
dėl algų pakėlimo. Jie rei
kalavo pridėti darbininkam

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Prašom Jsitemyt, kaip. Garsinami Prisėdėjusieji 
Prie Kultūrinio Centro Įsteigimo

/— I ............

Visi Prašomi, Visi Laukiami!
-------------------------R—s—- 4

Gavome laiškutį iš Elizabeth nuo Mrs. Kašėta, ku
riame jinai daro pastabą dėl garsinimo vardų. Ji rašo, 
kad Mr. Ralph Kašėta nupirko du Šeru už $50 savo anū
kui Anthony R. Kašėta, kuris tėra 10 metų amžiaus. 
Laisvėje gi garsinta ne šėrų pirkėjas, bet anūkas. Taip 
pat jis nupirko Šerą savo dukrelei ir žentui Zalenski.

Kadangi šis reikalas liečia labai daug mūsų gerų 
prietelių. tai Čia norime visus informuoti, kaip tie gar
sinimai eina. Mes garsiname vardus ir pavardes šeri- 
ninku, ar tai būtų jie patys serus įsigiję, ar kiti jiems 
būtų nupirkę. Šėrininkų amžiaus negarsiname. Štai da
bar daugelis perka savo giminėms Šerus kaipo kalėdi
nes dovanas ir vardai teTpa tiktai tų, kuriems tos dova
nos nupirktos, o ne tų, kurie jas nupirko.

Prašome visus tatai įsitėmyti ir nesupykti. Mums 
atrodė, jog taip bus geriau ir praktiškiau. Ant vietos 
išsiaiškins, kas kam dovanas yra nupirkę.

Dar viena'pastaba. Lietuvių Namo Bendrovės šeri- 
ninku gali tapti kiekvienas lietuvis. Niekas neklausia jo 
bei jos politinių ar religinių įsitikinimų. Tai yra grynai 
nepartyviška organizacija. Visi yra prašomi ir maloniai 
laukiami prisidėti su finansine parama prie įsteigimo 
Lietuvių Kultūrinio Centro.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Klemens Simon, Woodhaven, N. Y. $100.00
Vincent Malauskas, Brooklyn, N. Y. 50.00
'Edward Green, Brooklyn, N. Y. 25.00
Biruta Maziliauskaitė, Bayonne, N. J. 25.00
Michael Tankus, New Jersey 25.00
Paul Shusas, Worcester, Mass. 25.00
Peter Kupris, W. Hartford, Conn. 25.00
Juozas Pilky, W. Hartford, Conn. 25.00

PASKOLOMIS
Marsella Walsky, Merchantville, N. J. $100.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Romoj Demonstravo 40,000 
Partizanų prieš Valdžią

Roma. — 40,000 unifor
muotų partizanų demons
travo, rikiuotai marguoda
mi Romos gatvėmis. Mo
suodami vėliavomis, jie šau
kė žiūrovams: “Šiandien 
mes nešame vėliavas, o ry
toj nešime ginklus!”

Staptelėję Venezia aikš
tėje, partizanai pareiškė 
pagarbą’ savo draugams, 
kritusioms kovoje prieš vo
kiečius įsiveržėlius. Po de
monstracijos, partizanai su
sirinko į savo nacionalj kon
gresą, kur dalyvauja jų de-

Anglijos kolonijoje, per žy
dų - arabų riaušes žuvę 124 
žmonės, kaip neoficialiai 
skaičiuojama.

legatai iš visų Italijos kam- 
pų-

Tuo pačiu laiku Romos 
darbininkų taryba išstatė 
klerikalinei de Gasperio 
valdžiai tokius reikalavi
mus: Duoti prieškalėdinį 
boną darbininkam, aprūpin
ti bedarbius ir paskirti $17,- 
000,000 viešiems darbams 
Romos srityje; taipgi suim
ti, ir nubausti nehaudėlius, 
kurie praeita penktadienį 
apšaudė darbininkų demon
straciją Primavalle ir nušo
vė vieną demonstrantą, o 20 
sužeidė. Darbininkių tarvba 
grūmoja visuotinu streiku 
Romoj, jeigu valdžia nepa
tenkins tu reikalavimų iki 
antradienio vidunakčio.

bono kįekvienam dėl pragy
venimo pabrangimo.

Premjeras Schumanas 
tuo tarpu griežtai atmetė 
bet kokias derybas dėl algų 
pakėlimo, iki streikieriai 
sums darban.

“Valdžia nieko daugiau 
nežada, kaip tik tupčius žo
džius,? pareiškė Nacionališ 
Streiko Komitetas po jo va
dų pasikalbėjimo su Maye
riu.

N. Y. Times paryžiškis 
korespondentas rašo, kad 
streikieriai tebelaiko užė-

VOKIETIJOS LIAUDIES 
KONGRESAS REIKALAU
JA VIENOS RESPUBLIKOS
Siunčia Atstovus j Keturių Didžiųjų Konferenciją; Prašo 
Leist Vokiečiam Nubalsimi, Kokios Valdžios Jie Nori

Berlin. — Vokietijos liau
dies kongresas gruod. 7 d. 
priėmė rezoliuciją, prašan
čią, kad keturių didžiųjų 
talkininkų užsieniniai mini
strai per dabartines dery
bas Londone sujungtų Vo
kietiją į vieną valstybę ir 
kad duotų jai balsą taikos 
konferencijoje.

Liaudies kongrese daly
vavo apie 1,500 delegatų iš 
įvairių Vokietijos dalių. Jie 
atsišaukė į Keturis Didžiuo
sius, kad, pagal Jaltos ir 
Potsdamo sutartis, suvieny
tų Vokietiją ir padarytų 
taikos sutartį su ja.

Tas vokiečių kongresas 
savo rezoliucijoje taipgi ra
gina Keturis Didžiuosius 
pasakyti, kiek Vokietija tu
rės sumokėti karinių atpil
dų. Kartu kongresas prašo

Amerika Traukia link 
Atskiros Vakarinės 
Vokiečiu Valstybės

Frankfurt, Vokietija. — 
Generolas Lucius Clay, ka
rinis amerikonų gubernato
rius Vokietijoj, pareiškė, 
jog bus stiprinama vietinė 
vokiečių valdyba vakarinei 
Vokietijai, užimtai anglų- 
amerikonų. Jungtin. Valsti
jos ir Anglija jau pirmiau 
apvienijo ūkį-pramonę toje 
Vokietijos dalyje. Dabar 
einama prie politinio jos 
apvienijimo (atskirai nuo 
Sovietų užimtos rytinės Vo
kietijos).

Generolas Clay pasikalbė
jime su korespondentais 
pripažino, kad reikia-tik 
daugiau policinės galios su
teikti vokiškai valdybai ap- 
vienytuose vakar iniuose 
Vokietijos ruožtuose, ir jau 
faktinai bus vakarinė Vo
kietijos valstybė.

London. — Nepadaryta 
jokių žingsnių pirmyn trijų 
vakarinių talkininkų dery
bose su Sovietais dėl taikos 
sutarties su Vokietija.

Chicago. — Tęsiasi rai
džių rinkėjų streikas prieš 
dienraščius. Jie yra Darbo 
Federacijos unijistai.

mę Valence geležinkelio 
stoti ir žymia dalim valdo 
Mairseille ir Nice miestus.

Kažin kas įmetė bombą 
per langą į Komunistų Par
tijos centrą Vichy, buvusio
je naciškos ’ francūzų val
džios sostinėje. Bomba ne
kliudė jokio žmogaus. St. 
Etienne mieste fašistai šū
viais suardė langus Francū
zų - Sovietų Draugiškumo 
raštinės ir vietinio komuni
stų centro.

ORASį—Būsią giedra.

leist Vokietijos piliečiams 
per visuotinus balsavimus 
nusitarti, - kokios valdžios 
jie nori.

(Pamatinis klausimas to
kiuose balsavimuose būtų: 
Ar įsteigt vieningą Vokieti
jos respubliką, kaip Sovie
tai siūlo, ar padalint ją į 
daugelį beveik savarankiš
kų valstybėlių su silpnute 
bendrąja valdžią, kaip per
ša anglai -amerikonai.)
Pasiuntiniai į Keturių Di

džiųjų Konferenciją
Vokiečių liaudies kongre

sas išrinko komitetą keliau
ti į Londoną ir išdėstyti 
tuos nutarimus konferenci
jai keturių didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministrų. 
Komitetan, šalia kitų, įeina 
Wilhelm Pieck ir Otto Gro- 
tewohl, pirmininkai vokie
čių Socialistinės Vienybės 
Partijos (socialistų-komu- 
nistu); Wilhelm Kuelz, Li
beralės Demokratų Partijos 
pirmininkas; du protestan
tų kunigai iš Sovietų užim
tos rytinės Vokietijos, du 
delegatai iš anglu užimtos 
šiaurvakarinės Vokietijos, 
Krikščionių Demokr. Par
tijos atstovai ir 1.1.

Palestinos Arabai ir 
Žydai Rengiasi Karui

Jeruzalė, gruod. 8.— Pa
lestinos arabai rekrutuoja 
savo armija kovai prieš Pa
lestinos dalinimą į žydų ir 
arabu valstvbes ir prieš žy
dus bendrai. O žydai muš- 
truoja savo miliciją Haga- 
ną prieš arabus.

Syrija rekrutuoja armiją 
karui prieš Palestinos skėli
mą į žydų ir arabų valsty
bes, pagąl Jungt. Tautu sei
mo nutarimą. Arabiškų 
kraštų valdžių atstovai su
sirinko Kaire, Egipte, ir 
planuoja bendrus karo žy» 
gius prieš žydų valstybės 
steigimą Palestinoje.

Ir Vokietijoj Arabai Puola 
Žydus dėl Palestinos Ginčo

Frankfurt, Vokietija. — 
Kilo susirikirtimai tarp a- 
rabų ir žydu mieste Ulm, 
pietinėje Vokietijoj: Vienas 
žydas užmuštas; sužeista 13 
žvdu ir vienas arabas. Susi
dūrimas įvyko per ginčus 
dėl Palestinos dalinimo į žy
dų ir arabų valstvbes. Trūk
sta smulkesnių žinių apie šį 
įvykį. ;

DAR TŪKSTANČIAI JAN
KIŲ “PATARĖJŲ” ČIANG 

' KAI-SHEKUI
; Nanking. — Pranešama, 
kad Amerika padidins kari
nių savo patarėjų skaičių 
Chinijoje iki 5,500 oficierių 
ir technikų. Jie duos čiang 
Kai-sheko valdžiai patari
mus, kaip kariaut prieš chi- 
nų komunistus.
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Unijų Vadai ir Samdytojai . ,
Suskrido į National Association of Manufacturers 

konvenciją patys stambiausi Amerikos samdytojai. Jie 
nustatys Amerikos politiką. Ką jie nutars ,turės rokuotis 
šalies vyriausybė. Tai visiems žinoma.

Darbo unijos yra šimtus, kartų pasmerkusios Na
tional Association of Manufacturers veiklą. Todėl unijų 
vadams pravartu rimtai pagalvoti, jeigu kurį jų to sam
dytojų susivienijimo konvencijoje kas nors pradeda girti, 

. kelti į padanges. Šį sykį nuo samdytojų malonės ir pagar
bos susilaukė Walter Reuther^ prezidentas United Auto
mobile Workers of America. Ir jį į padanges iškėlė kaip 
tik ponas H. W. Story, vice-prezidentas Allis-Chąlmer 
Manufacturing kompanijos, kuri visoje Amerikoje išgar
sėjusi savo anti-unijiniu nusistatymu. Paskutiniais ke
liais metais ši kompanija išleido milijonus dolerių ko
vai su ta pačia automobilistų unija. O dabar jos vice
prezidentas surado socialisto Reuther ypatoje “įtakingą 
ir stiprų anti-komunistinį vadą.”

Ponui Story ir visiems samdytojų organizacijos'lyde
riams labai, matyt, patiko Reuther energingas išstoji
mas prieš kairįjį unijos sparną ir jo nugalėjimasPDabar 
visa unijos vadovybė randasi jo frakcijos rankose. Sam
dytojai tikisi toje unijoje kovingumo susilpnėjimo. Jie 
jau mato, kaip Reuther frakcija žemai nusilenkė prieš 
Taft-Hartley įstatymą. Toliau dar daugiau jie tikisi Reu- 

'therį ir kitus palenkti savo valiai.
. Tačiau samdytojų džiaugsmas gali neilgai tęstis. Jie 

klaidą daro, jeigu jie mato tik Reuther ir jo frakciją, 
bet nemato.beveik milijono automobilių pramonės darbi
ninkų, kurie tą uniją* sudaro. Toji organizuota darbo 
žmonių masė nesiduos būti stumdomi nei Reuther, nei 
kurio kito “įtakingo ir stipraus vado.”

De Gasperi ir Sara gat
Dabartinis Italijos premjeras yra klerikalų partijos 

lyderis, o Saragat atskėlė frakciją nuo Socialistų Parti
jos ir jai vadovauja. Tas, aišku, susilpnino Italijos So
cialistų Partiją, kuriai vadovauja kairiasparnis Nenni ir 
kuri turi sudarius bendrą frontą su Italijos Komunistų

De Gasperi žada Saragat kviesti į savo kabinetą. 
Taip pat kabinetan būsią priimti fašistai. Toks sustip
rintas kabinetas galėsiąs atlaikyti spaudimą iš kairės ir 
apsidirbti su Italijos darbininkų nerimavimu dėl algų ir 
nesvietiškai sunkaus gyvenimo. Saragat frakcija yra tas 
įrankis, kurio pagalba de Gasperi bandys įnešti į darbi
ninkų klasę pasidalinimą ir suirutę. Kiek tas jariTpa-

• vyks, tiktai ateitis parodys.
Ir taip kiekvienoje šalyje dešinieji socialistai pasi

lieka ištikimais savo misijai: gelbėti buržuazijos režimą, 
suskaldant darbininkų eiles.

Jeigu paimsime Prancūziją, tai rasime, kad ten visa 
socialistų partija, patekus ramadierinių elementų vado- 
vybėn, pirmiausia paruošė dirvą Schumanui įvesti pu
siau, fašistinį režimą, paskui tapo to režimo dalimi ir da
bar skaitosi nepavaduojama jo atspara. Be Ramadier- 
Blum partijos paramos Schumano policinis režimas ne
pasilaikytų nė dienos.
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A r Mūsą Armija Pasiliks Italijoje?
Sutartyje, kurį tapo talkininkų parašytą Italijai, 

Suomijai, Vengrijai, Rumunijai ir Bulgarijai, aiškiai pa
sakyta, kad po 90 dienų visos okupacinės armijos iš tų 
*krąštų turi pasitraukti. Gruodžio 15 dieną pasibaigia tas 
laikas. Su ta diena tose šalyse nebeprivalo pasilikti nė 
vienos okupacinės armijos.

Tųot matyt, yra labąi susirūpinę mūsų diplomatai. 
Mūsų armija Italijoje yra de Gasperi režimo stiprybė ir 
atspara. Todėl prieš keletą dienų spaudoje pasirodė 
“nežymi”, bet labai svarbi žinia, kad planuojama yra 
mūsų armijos iš Italijos neištraukti paskirtų laiku’ Esąs 
išgalvotas labai gudrus planas, kaip tą sutartį apeiti ir 
išgelbėti klerikalų viešpatavimą. Sako, de Gasperi kabi
netas turi oficiališkai nutarti ir prašyti Amerikos, kad 
jįnai savo armiją Italijoje ant ilgiau palaikytų! Tai būtų, 
girdi, Italijos savanoriškas prašymas ir toji rnūsų armi-

- ja nebesiskaitytų okupacine armija. •
Po .to pranešimo spaudoje užviešpatavo gražiausia 

tyla visu šiuo reikalu. Nieko nesakoma apie mūsų armi
jos ištraukimą iš Italijos. Nieko nesakoma, ką planuoją 
de Gasperi kabinetas. Viskas, matyt, eina slaptoje for- 

' m°je- ' • . ■.
Mūsų vyriausybė, palikdama Italijoje armiją, pada

rytų didelę klaidą. Viena, visam svietui būtų aišku, kad 
yra sulaužoma su Italija sutartis, pasirašyta ne tik Ame
rikos, bet ir kitų didžiųjų valstybių. Antra, tąs duotų 
pasiteisinimą kitoms šalinąs sąvo armijų neįštrauktį iš 
tų šalių, su kuriomis taikos sutartis tapo priįmta. ir pa
sirašyta. Trečia, būtų aiškus mūsų kišimasis į Italijos vi
dinius reikalus ir laužymas Jungtinių Tautų Čąrtęrio.

• Ketvirta, mūsų armija Italijoje turėtų eiti žandaro pa
reigas ir padėti klerikalams ir fašistams įsigalėti prieš 
Italijos žmonių daugumą. Tai būtų užduotas labai skau- 

• ' dus Amerikai moralinis smūgis. .

L. RŪTĖNAS
‘ < 9 , .

Legendą, Šmeižtai Ir Tikrovė 
Apie Lietuvą

Reakciniai Amerikos lietu
vių laikraščiai su ypatingu uo
lumu skleidžia- įvairiausius 
prasimanymus apie Tarybų 
Lietuvos žemės ūkį, jie tuo 
pačiu metu kelia į padąngęs 
buržuazinės Lietuvos žemės 
ūkį, kurio “klestėjimui,” 
girdi, bolševikai padarė galą.

Legendai apie buržuazinės 
Lietuvos žemės ūkio “klestė
jimą” paremti paprastai ima
mi skaičiai apie žemės ūkio 
produktų eksportą iš buržua
zinės Lietuvos arba tų produk
tų kainos buržuaziniais lai
kais. ’ Ir vieni, ir kiti skaičiai 
muša tuos, kurie jais remiasi. 
Niekam ne paslaptis, kad že
mės ūkio produktai buvo ma
siškai eksportuojami iš Lietu
vos ir jų kainos Lietuvos mies
tuose buvo palyginti žemos 
ne dėl 'žemės ūkio mitinio 
“klestėjimo,” o dėl nepaprasto 
valstiečių skurdo, dėl jų mil
žiniško įsiskolinimo. Dėl tų 
priežasčių valstiečiai būdavo 
priversti pardųąti — ekspor
tui ar vidaus suvartojimui — 
ne tik ir ne tiek savo gami
nių perteklių, bet ir tuos pro
duktus, kurie jiems buvo bū
tini patiems ir savo šeimoms 
pramaitinti.

Tą žiaurią tiesą, kuri rūs
taus kaltinamojo, ąktp kalbą 
kasdien kalbėjo prieš buržu
azinę santvarką Lietuvoje; 
dažnai buvo priversta pripa
žinti ir buržuazinė spauda. 
Ylos maiše, kaip sakoma, nę- 
pasl.ėpsi.
Lai Kalba Gryniausi Faktai

Prieš mus fašistų tautininkų 
“teoretinis” organas “Vairas.” 
Iš jo 1939 metų pirmojo nu
merio cituojame sekančius pa
reiškimus, kuriuos fašistinių 
žurnalpalaikis ne iš gero gy
venimo buvo priverstas pada
ryti:- V . ■’

, “Jei mūsų ūkininkas būtų 
statęs klausimą, kas apsimoka 
ir kas neapsimoka, tai “Mais
to” bendrovė seniai būtų.tu
rėjusi užsidaryti. Taip, pa
galiau, mes prieiname mintį, 
kad mūsų išplėstas kiaulių 
ūkis jau kuris laikas vedamas 
ne komerciniąis ūkininkavimo 
pagrindais, o laikosi tik beda 
(pabraukta mūsų — L.. R.). 
Nereikia kartoti, kad tokio
mis aplinkybėmis pasiekti iš
vežtų bekonų skaičiai kuo 
mažiausiai traukia ūkininko 
akį. Ir kai kas nors ima ra
ginti ieškoti tuose skaičiuose 
stiprybės ir pasididžiavimo, 
pradėti žmogaus nesuprasti 
nei tų žmonių, nei jų žodžių.” 
“Vaire”:

Priverstas pripažinti, kad 
bekonų eksportas laikosi tik 
dėl valstiečių vargo, “Vairas” 
sunkia širdimi priverstas nu
rodyti taip pat, kaip atrodo, 
refkąląį su pįęąininkyste, apie 
kurios “klestėjimą” ypač 
trimitavo buržuazinės Lietu
vos valdovai ir jų ginklane
šiai.

štai ką mes toliau skąitome 
“Vaire.” •

neapskaičiuojamus nuostolius, 
kurie kyla, auginant jaunąją 
generaciją be Šviežio pieno lą- 
Šb ir n^aitipant ją liesu pięnu, 
kurį net versis gerią be ypa
tingos nuotaikos. Pereik iš 
rytp pęr kąipaųs ięar dąug 
kur rasi ūĮcių, kur gautuine 
atsigert^ pieno. Daugelis ji iš
veža iki ‘tfaskutinjp lašo ir vi
somis priemonėmis draudžia 
vaikams ar šeimynai paragau
ti bent gurkšnį. Reikia su ži
buriu Šiandien ieškoti ūkio, 
kur gautume grietinės arką 
kur ją šeimininkės vartotų 
barščiam** pabaltinti. Ką jau 
bekalbėti apie jp.s valgymą: 
pienąs yfa tąp^ą mūąų ūjkinįp- 
kni lyg kpkią
jis yra tapeą pe iš smagumo, 
o^ iš bėdos.”

Pasirodo, kad kaimas “au
gino, jaunąją genęraciją bę 
šviežio pieho lašo” ir todėl tai 
pienininkystė taip ‘‘klestėjo”

eksportierių kišenėse ir “Pie
nocentro” krautuvėse!

Bet pasiklausykime toliau, 
kaip “Vairas” vaizduoja 
‘‘klestintį’’ buržuazinės Lietu
vos žemęs ūkį:

‘‘Viską, kas yra kuo ge
riausia, ūkininkas t atiduoda 
miestui ir išsiunčia už sienų. 
Jaunas sultingas paršelis, 
šviežias skoningas pienas, 
kiaušiniai, paukštiena — visa 
tai nemato ūkininko dantų. . . 
Geriausius kąsnius ūkininkas 
i^e be skąulmo atplėšia nuo 
savęs: bet jis turį tatai dary
ti, jei nori dar gyventi. . .*”

“Peržengęs kaimo slenkstį,— 
toliau ra»O “Vairas,” — daug 
kur užtinki , šalia išblyškusių 
veidų dar ir tamsias aprūku
sias sienas, pasibiaurėjimą 
keliančius guolius, menką ap- 
ąirengimą ir tokias gyvenimo 
sąlygas, kurias čia minėti yra 
net gėda.^ t

Komentąrai čia nereikalingi, 
štai, pasirodo, kąip klestėjo 
buržuazinės Lietuvos žemės 
ūl\is ir kokiais pagrindais rė
mėsi žemės ’ūkio \ produktų 
eksportas bei šių produktų 
“pigumas” Lietuvos miestuo
se!

Tą Pati Duona ir Tie Patys 
—Įkarščiai

Buržuazinės Lietuvos kleri
kalinės spaudos taip pat var
gu ar galima įtart komunizme. 
Klerikalai buvo autoriai tos 
“žemės reformos,” kuri neiš
vengiamai vedė darbo valstie
čius į. skurdą. Bet štai kleri
kalinis laikraštis “XX am
žius,” remdąmąsis tyrinėjimu, 
atliktu vienoje Ariogalos vals
čiaus apylinkėje, 1939 metų 
sausio mėn. 18 d. rašė:

“Lietuviškoji varguomenė, 
kaimas blogą! maitinasi. Eko
nominė padėtis verčįą juos ge- 
rjausių^ savej- produktus par
duoti v mįesęųį' užsieniui, o 
patiems valgyti menkesnes Rū
šies gaminius. Smulkieji ir 
vidųtinįąi ūkininkai riebalų 
vartoja labai nedaug, nes pie
ną veža į pienines, lašinius, 
geresnę mėsą parduoda, o pa
tys tenkinasi lieąu maistu. . . 
Mintamas! vis ta pačia duona, 
barščiais ir bulvėmis... Jei 
anglas per metus suvartoja 41 
kilogramą cukraus, prancūzas 
—22 klg., latvis — 26.9 klg., 
tai tyrinėtoje. lietuviiškoje 
apylinkėje — Ariogalos vals
čiuje — ūkininkui tenka ‘tik 
3.5 klg.... Tuos pačius barš
čius ir kopūstus pusryčiams ir 
pietums valgo 90 nuošimčių 
gyventojų . ’. . ^pslcritAi, ste
bėjimo daviniai parodė, kad 
lietuviškasis kaimas, ypač 
varguojpęnė per mažai gauną 
riebalų, per mažai vitaminų.”

Visi tie faktai,’ paimti iš 
spaudos, kuria pilnutinai pasi
tiki visi tie “Draugai,” “Ke
leiviai,”- “Naujienos” ir kaip 
jie ten dąr vadinas,‘labai aiš- 
kai rodo, kad buržuazinės: 
Lietuvos darbo valstiečiai gy
veno bąisąus. skurdo, sąlygo
mis, kad neturėdami kitos iš
eities, jie buvo priversti at
plėšti nuo savo vaikų pasku
tinį gurkšpį, paskutinį męsos 
ąąbaliu^ą, įr viską parduoti 
miestui ar eksporto tikslams.

Valstiečių skundas, buvę pa
darinys tų socialinių santykių, 
kųrię susidėjo buržuazines 
Lietuvos kąirnę ir tos kląsipęs 
politikos, kurią sąmoningai va
rė visos “nepriklausomybės” 
ląįkų vyriausybės.

. Apgavingoji Žemės 
L Reforma

Buržuazinės “žemes refor
mos” tikslas nebuvo aprūpinti 
bežemius ir mažažemius že- 
ipe. Jos tikslas buvę šlykščia 
ąpgąule nuraminti mažaže
mius ir b.ežęmiąs,; reikalavu
sius žęipėsf ir sąstiprinti tąrr 
tingų jų ūkiniiįkų ekspjoątą- 
torįų sluoksnį, kaip buržuazi
nės santvarkos socialinę ątra- 
mą kairpe. Nąująkuriaį ir ben
drai dąrbojyalstięčiąi buvo pa
likti faktįnai'.be jokios para

mos— valstybinė paramą ėjo 
dvąrininkąpis “kompensuoti” 
ir turtingiesiems ūkiams sti
printi. Jvyko nepaliaujamas 
darbo valstiečių nuskurdimas, 
jų žėmęs netekimas. Jau 1930 
mdtąis (oficialiosios statisti
kos duomenimis) apie 1 treč
dalis visų naujakurių, gavu
sių sklypus buržuazinės že
mės reformos restate, buvo 
Itos žemės netekę. Tarybų 
valdžios įvedimo Lietuvoje iš
vakarėse, pusė visų Lietuvos 
valstiečių buvo mažažemiai. O 
kitai pusei visų krašto vals
tiečių priklausė tik šeš
toji dalis bendro žemės plo
to. Tuo pačiu metu buožių ir 
dvarininkų ūkiįj (turėjusių 
dąugiaū kaip 30 hą) buvo 1 
šęštojo bendro ūkių skaičiaus, 
bet jie' turėjo daugiau kaip 
pusę visos žemės, didžiausią 
dalį gyvulių, 70 nuošimčių vi
sų žemės ūkio mašinų.

Tokia socialinė diferenciaci
ją kaime,sparti žemęs koncen
tracija stambiųjų ūkininkų ir 
dvarininkų rankose, turėjo 
vestį į vis didesnį darbo vals
tiečių skurdą. Darbo valstie
čiai pateko į vis stambesnes 
skolas, už kurias mokėjo pa
sakiškus procentus — dažnai 
iki 30. Paskutiniaisiais sme
toninės Lietuvos metais kiek
vienam mažažemių ūkių hek
tarui teko 200,-300 litų skolų, 
kai tuo tarpu pajamos iš vie
no hektaro vidutiniškai siekė 
apie 40 litų.

Štai kaip atrodė tikrovėje 
buržuazinės Lietuvos žemės 
ūkis, apie kurį lietuviai reak
cionieriai užsienyje dabar 
išgalvoja įvairius mitus ir le
gendas, kad lengviau būtų 
šmeižti Tarybų Lietuvą.

Naujosios Santvarkos Žygiai
Tarybų valdžia likvidavo 

saujelę ' mięstp. ir kaimo išT 
naudotoju. Ji padarė galą 
socialinei kaimo diferenciaci
jai. Ji padarė galą pragaiš
tingai politikai, kuri želnės 
ūkio ^išvystymu” laikė stam
biųjų, išnaudotojų ūkių vysty
mą milžiniškos valstiečių dau
gumos skurdo sąskaita. Tary
bų valdžia vysto žemės ūkį 
darbo valstiečių interesuose ir 
jų gerovei. ' Valstybiniai kre
ditai, nuolatinė medžiaginė 
pabama, mechanizącija, elek
trifikacija, žemės ūkio koope
racijos vystymas — štai tos 
priemonės, kuriomis tarybų 
valdžią kelia Lietuvos žemės 
ūkį, kehą darbo valstiečių gy
venimo lygį. Nežiūrint baisių
jų hitlerinės okupacijos pa
darinių, krašto žęmės ūkis 
greit atsikuria. Jau beveik 
atstatyti prieškariniai pasėlių 
plotai, šiais metais išaugin
tas gausus derlius, daugelyje 
ūkių viršijantis prieškarinius. 
Vien tik 19,47 metais Lietuva 
gavo iš broliškųjų respublikų 
šimtus traktorių. Greit atsi
kuria ir respublikos gyvuli
ninkystė, kuri iki 195,0, metų 
pilnutinai pasieks prieškarinį 
lygį.

Kaimas Kultūrėja
Į naująjį Liętuvos kaimą 

plačia srove skverbiasi kultū
rą, šviesa. ■ Jau dabar dau
gelyje Lietuvos apskričių vifiji^ 
vąlsčiąi turi progimnazijas, o 
artimiausiais keliais metais 
progimnaziją turės l$įekvįęąąs 
be išimties respublikos vals
čius. Ar galėjo apie tai sva
joti buržuazinė Lietuva? Se
nosios Lietuvos kaimas neturė
jo kultūros židinių. Kaimo 
jaunimas savo laisvą laiką ga
lėjo praleisti tik laukinėse 
“vakaruškose” arba smuklėse. 
Dabar lietuviškajame kaime 
sukurtas stambus tinkląs khi- 
bų-skaityklų, l^ąrių skaičius 
jąų siekią apie 2,7Q0 ir kurie 
vąįdiną mi(žįęįšKą vąįdmęnį 
lįęliant valstiečių masių kuUū- 
rim lygį.

Prie viso to reikia prįdurti, 
kąęl naujasis tarybinis Lįetu- 
vos kaimas, dar yra tik pra
džioje savo kelio, kad jo au-

TAIP ATRODO
Mūsų šalies stambios kor

poracijos turi labai jautrią 
uoslę. Jos užuodžia bile ku
riam žemės kąmuolio už- 
kajnpelyj ėsančią žalią me
džiagą. O užuodę, kur ža
lios medžiagos yra pakan
kamai, ten lenda su savo in- 
vestmentais.

Mūsų valdžia turi pro- 
tektuoti savo piliečių įdėtus 
investmentus, nežiūrint, ku
rioj daly pasaulio jie būtų 
investuoti.

Štai neperseniai Drew 
Pęarson savo, kolumnoj pa
davė skaitlines apie aliejaus 
pelnus Arabijoj. Ten jis ra
šė: American Oil kompani
jos Arabijoj padarė gryno 
pelno 91 milijoną dolerių 
ant savo investuotų 100 
tūkstančių dolerių! Bet, 
girdi, Kad neišgąsdinus 
skaitytojų, tai Associated 
Press reporteris pridėjęs 
tris nolįus prie šimto tūks
tančių skaitlinės ir sudaręs 
100 milijonų investmentą.

Už tuos pasakjškus pel
nus, kaip pasirodo, nei tak
sų nemokėjo.

Dar to neužteko. Kompa
nijos rekomendavo, kad dar 
būtų duota paskola iš Ex
port - Import Banko dėl Ą- 
rabijos karaliaus Ibn Saud 
25 milijo.nai dolerių!

Neveltui prez. Trumaitas 
įsakė visoms pasaulio - są
šlavoms kovoti bile kur 
prieš tuos, kurie išdrįs kri
tikuoti piniguočių tikslus. O 
ypatingai toj apielinkėje, 
kur vėjelis pučia aliejaus 
kvapelį.

Romos katalikų kunigija 
Jungtinėse Valstijose yra 
labai stipri, galinga ir 
skaitlinga — apie 24 mili
jonai tikinčių. Tai skaitlin
giausia tikinčiųjų grupė.

Ši kunigų organizacija 
jau ne tik dūšias siunčia į 
dangų, bet pradėjo labai 
veikti ekonominėj ir politi
nėj dirvoj.

Politinėj dirvoj eina ran
ka rąnkon sų turtuoliais. O 
jie taip daro todėl, kįd jau 
jų pačių yra sukrauta per 
daug piarnasties. svieto.

Ekonominėse kovose irgi 
visuomet palaiko turtuolių 
pusę.

Dar to neužtenką. Jau 
pradėjo nurodyti pąrapijo- 
nąms, kuriuos judžius-fil- 
ipas jie turi lankyti, o ku
rių ne. Na, o pastaruoju 
laiku taip toli nuėjo, • kad 
net boikotą paskelbė tieins 
teatrams, kurie rodys filmą 
“forever Amber” ir “The 
Outlaw.”

Buvo pranešimų, kąd ka
talikų grupės nei pikietavo 
tulus teatrus.

Prie ko eina juodoji armi
ja?!

Labai dažnai yra prime
tama Sovietų Sąjungai Si
biras. Mat, Sibiras pagar
sėjo caro laikais, kur ( iš
siųsdavo nusikaltusius. Da
bar prifhetama Sovietams, 
buk jie ten siunčia sau prie
šingus ąąmenis.

Bet mūs šaly irgi randa-
gimas vyksta karo ir okupaci
jos paliktų nuniokojimų są
lygomis. Kokie milžiniški lai
mėjimai dar laukia mūsų kai
mo, mūsų darbo \ valstiečių, 
mųsų žemės ūkio ateityje!

■>Tai tokie faktai apie buržu- 
ązjnčs ir Tarybų Lietuvos kai- 
mą/ Iš tų faktų negalės pa
bėgti užjūrio ręąkęioąieriai, 
kiek jie beąisteų^tų* juos pa
skandinti melų ir šmeižtų jū
roje. Faktai turės, pasiekti 
kiekvieno blaivaus liętųvio 
protą.
Vilnius, 1947 ip. spalio piėn.

si savo rūšies “Sibiras.” 
Bet mes esame “civilizuoti” 
ir nevadiname, Sibiru, o 
“Reservations”. Tos rezer
vacijos yra labai prastose 
vietose. Jos paliečia keletą 
valstijų: Arizonoj, New 
Mexico, Utah ir Colorado. 
Ten žemė yrą labai prasta. 
Ten indijonai yra “apgy
vendinti”, kurių yra apie 
800 tūkstančių. Vietos jiems 
yra apie 30 tūkstančių ket
virtainių mylių.

Tai labai juoda dėmė Dė
dės Šamo gyvenimo istori
joj.

Spaudoj buvo straipsnių 
tuo klausimu, kuriuose nu
šviesta tų vargšų gyveni
mas. .

Kartais ir komercinė 
spauda šį bei tą pasako apie 
juos. Neseniai mačiau pui
kią karikatūrą - piešinį. Dė
dė Samas puikiai pasirėdęs 
einą pro tuštumas, kuriose 
gyvena indijonhi. Indijonas 
su kirvuku rankoj seka jį. 
Indijonas sako: Maršalo 
planas ir man turi būti, ki
taip aš tapsiu raudonuoju!

• Ištikrųjų, net prastai 
žmogus jautiesi, kai matai, 
kad taip rūpestingai Mar
šalo planu rūpinamasi Eu
ropos tautoms ir Azijoj, o 
tuom pačiu tarpu yra visai 
užmiršta gyvenimas tų var
guolių, kurių protėviai bu
vo šios šalies savininkai.

Mūsų spaudoj dažnai ma
tosi, kad nelaboji mirtis kuo 
toliau, tuo daugiau mūsų 
kartos - amžiaus žmonių 
pakerta. Daugiausiai tarpe 
50 iki 65 metų—žiūrėk, jau 
žmogus mirė.

Tiesa, yra pora ar kele
tas užsilikusių “gudruolių”, 
kuriuos įnirtis “užmiršo”. 
Bet tokių visai mažai.

Kaip kituose miestuose 
miršta mūsų geri draugai 
bei draugės, taip ir Detroi
te. Jau keliolika gerų drau- 
gų-draugių išsiskyrė iš gy
vųjų tarpo šiais metais. Jų 
tarpe suminėsiu sau artimai 
žinomus: Antanas Luko
šius, kurį per daug7 metų 
pažinojau. Buvo tvirto iš
augimo vyras. ’ Bet vėžys 
priartino jo gyvenimo pa
baigą. Jis mirė 63 metų.

Vėliau drauge Šeputienė, 
kuri, vos sulaukus 53 metų, 
išsiskyrė iš mūsų tarpo. Ją 
irgi vėžys be laiko sunaiki- 
,no.

Dabartiniu laiku mirė K. 
Tvaska, kuris buvo mano 
kaimynas per keletą metų. 
Jis jau buvo sulaukęs 65 
metų. Seniau gyveno Pitts- 
burghe, o nuo 1923 m. Det
roite. Jis išdirbo 24 metus 
Fordo industrijoj. Jo mir
ties priežastis buvo: skau
dulys įaugo smegenyse — 
“brain tumor.”

Gaila netekus gerų drau
gų bei draugių. Lai būna 
jiems amžina atmintis.

Pi*. Jo—mis

V ars a ve s Byla prieš 
Svetimųjų Šnipus

Vąršaya. — Marė Mary- 
novfską, buvusi anglų am
basados vertėja Vąršavoje, 
prisipažino, kad jinai šnipi
nėjo Amerikos ir Anglijos 
atstovams prieš Lenkijos 
valdžią. Sykiu ji liudijo a- 
pie grafus Janą ir Mareką 
Zemojskius ir keturis ki
tus teisiamus lenkus, kaip 
anglų - amerikonų šnipus.

Graikijos m o n ąrchistų 
valdžia žada visai uždraust 
streikus.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—Antr., Gruod. 9,
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ALDLD Reikalai
ALDLD XII APSKRITIES 

KONFERENCIJA

Lapkričio 16 d., 1947 m
tapo laikyta konferencija Lie- rengta paskaita apie pirmos 
tuvių Progresyvių svetainėje, 
325 E. Market St., Wilkes- 
Barre, Pa.
. Konferenciją atidarė org. R. 
Jenušaitis, po pietų, paskir
damas į mandatų komisiją B. 
Radzevičių, P. Šlekaitį ir O. 
Krutulienę. Iki mandatai bu
vo sutvarkyti, tai draugė S. 
Sasna iš Brooklyn, N. Y., pa
sakė prakalbą, nurodydama, 
kas labiausia stovi dienos 
klausimuose ir reikalinga ap
tarti.

Delegatų dalyvavo: Nuo 
12 kuopos, Pittston, Pa., M. 
Bagužinskas ir M. Pacenkie
nė; 39 kp., Scranton, Pa., E. 
Geležauskienė ir D. Elinskie
nė; 43 kp., Wilkes-Barre, Pa., 
B. Radzevičius ir J. Grušelio
nis; 97 kp., Plymouth, Pa., 
R. Jervis ir O. Krutulienė. Vi
so buvo nuo 4-rių kuopų 8 
delegatai. Ir apskrities val
dybos dalyvavo šie nariai: 
org. R. Jenušaitis, susisiekimo 
raštininkas P. Šlekaitis, finan
sų raštininkas J. V. Stankevi
čius, iždininkė M. Truikienė ir 
iždo globėja E. Kasparienė. 
Suteikus .apskrities valdybai 
sprendžiamą balsą, viso turė
jome 13-ką atstovų.

Pirmininku išrinktas R. Je
nušaitis, pagelbininku J. Gru
šelionis, sekretorium 
kaitis.

šie-

komisijon iš- 
Truikienė, E. 
O. Krutulienė.
pateiktas .per

Scrantone, turėjom vakarienę, 
kuri davė pelno $115.60. An
trą parengimą turėjom kovo 2 
dieną, 1947 m., tai buvo su-

Rytinių* Valstiji| Lietuvių Menininkų
Konferencijos Balsas

b) Bendro turinio muzikos, chorų, dai
nos grupių klausimais prelekcijos.

c) Dramos, režisūros, vaidybos lekci
jos, paskaitos.

d) Lekcijos, paskaitos vaizduojamo
jo meno; kaip tai tapybos, paišybos klau
simais.

10. Įvykinimui Meno Mokyklos reikia • 
sudaryti Vykdomasis Komitetas New 
Yorko-New Jersey valstijų LMS Apskri
tyje. Atstovai į Komitetą turi įeiti iš - . 
chorų ir apskričių,- kurie yra Rytinėse 
Valstijose.

11. Finansavimui Meno Mokyklos rei
kia pravesti finansinis vajus, kuris turi 
prasidėti šiame Festivalyje. Tam tikslui 
galima ruošti parengimai, leisti laimėji
mai ir kiti būdai reikia naudoti.

Rekomendacijų Komisija.
VAIZDUOJAMOJO IR RANKDARBIŲ 

MENO PARODOS
Kad praplėsti meno veiklą, Lietuvių 

Meno Sąjunga (LMS) turi imti į savo 
veiklą ne tik dainą, vaidybą, bet ir vaiz
duojamąjį meną, ornamentiką, rankdar
bius ir t.t. Šios sesijos dalyviai ragina 
LMS apskritis, grupes, ypatingai dides
nėse kolonijose, kaip kad New Yorko- 
New Jersey apylinkėje, taip pat ir kitur, 
ruošti vaizduojamojo meno parodas.

Į meno parodas turi įeiti tapyba, pai- 
• šyba, grafika, skulptūra, rankdarbiai ir 

kiti meniškosios reikšmės dirbiniai.
Tokių meno parodų turi būt tikslas:
1) Supažindinti lietuvių visuomenę 

su vaizduojamojo meno kultūra, dvasi
niai ir technikiniai.

2) Teikti visuomeninę paramą meno 
talentams, artistams.

3) Rišti jaunus lietuvius artistus į bū
relius, grupes, kur jie galėtų geriau ir 
plačiau visuomeniniai pasireikšti-.

4) Parodose reikia ruošti tinkamos pa
skaitos, prelekcijos įvairiomis vaizduoja
mojo meno temomis.

Rekomendacijų Komisija.
PRAPLĖTIMUI LMS 

ORGANIZACIJOS
Lietuvių liaudie^ menas yra reiškinys, 

kuriame pasižymi mūsų tautos kultūrin
gumas. LMS yra auklėtoja ir reiškėją 
Amerikos lietuvių meno veiklos. Mūsų 
chorai, dainos grupės, solistai, vaidinto
jai puošia mūsų sueigas, susirinkimus.

«

Vienok dar daugelyje kolonijų rytinė
se. valstijose mes neturime LMS grupių, 
o jos galėtų būti. Ir ten, kur nėra LMS 
grupių, nėra meno veiklos, ten ir bend
ras pažangusis lietuvių judėjimas silp
nas.

Todėl ši
1) Kad 

mas LMS 
jiems yra

Rytinių valstijų lietuvių meno festiva
lio proga menininkai buvo suėję neilgai 
konferencijai (šeštad. Piccadilly vieš
buty]), kurioje buvo pasakyta kai kurių 
kalbų ir priimtos žemiau telpančios re- 
zoliuci.įųs-nutarimai. ’Pranešimą 'kon
ferencijai pateikė V. Bovinas apie festi
valio reikalus, Leonas Jonikas, apie Liet. 
Meno Sąjungos veiklą ir ateičiai planus, 
o dr. J.J. Kaškiaučius davė paskaitą apie 
mūsų meną; kalbėjo ir tūli kiti konfe
rencijos dalyviai.

Dr. Kaškiaučiaus paskaitą m'es iš
spausdinsime Literatūra ir Menas sky
riuje, gi vienbalsiai, priimtąsias konfe
rencijos rezoliucijas čia dabar pateikia
me. i

MENO MOKYKLAI PASIŪLYMAS
Rytinių Valstijų LMS Meno Festivalio 

tikslas buvo ir yra plėsti tarpe Ameri
kos lietuvių meną-kultūrą, gerinti ir to
bulinti meno programų lygį. Viena iš 
svarbiausių priemonių , dainos, vaidybos 
menui augti, tobulėti, yra gerai patyrę, 
išsilavinę mokytojai.— chorvedžiai, reži- 
soriai. Lietuvių meno judėjime lavintų 
meno vadovų, chorvedžių, režisorių yra 
didelė stoka.

Kad papildyti mūsų meno jėgas, per
eitų metų LMS suvažiavime nutarta or
ganizuoti meno mokyklas. Šio Festivalio 
taip pat yra vienas ir vyriausias tikslas, 
tai įvykinimas meno mokyklos.

Rekomendacijų Komisija siūlo, kad 
meno mokykla būtų organizuojama seka
mais pagrindais:

1. Meno Mokykla organizuojama ryti
nėse valstijose ,vasaros metu, 1948 m. 
Mokykla turėtų tęstis dvi (2), tris (3) 
ar ir daugiau savaičių. Tai priklausys 
nuo finansinio ištekliaus ir studentų.

2. Vieta tokiai meno mokyklai turi 
būti x parinkta New Yorko, New Jersey, 
Conn, arba Mass, valstijose, kur nors 
lietuvių parke, ar farmoje, kur yra prie
monės, kaip tai, patalpa, pianas ir t.t.

3. Laikąs tokiai Meno Mokyklai numa
toma geriausias pradžioje rugpjūčio 
(August) mėnesį, kuomet yra atostogų 
(vakacijų) laikau.

4. Studentai į Meno Mokyklą pirmiau
sia turi, būti parenkami, rekomenduoti 
iš chorų, kurie jau turi muzikos mokslo, 
prasilavinimo. Galutinai studentų priė
mimą į Meno Mokyklą užtvirtina Mokyk
los Komisija. Studentais gali registruotis 
mokyklai ir ne chorų nariai.

5. Meno Mokykloje .studentams pamo
kos turi būti veltui. Kambariais, nakvy
nėmis studentai taip pat numatoma ap
rūpinti veltui.

6. Mokyklos kursų vadovavimui, mo
kytojavimui turi būti kviečiama dau
giausia patyrę, išsilavinę chorvedžiai, 
muzikai.

7. Dramos, vaidybos, režisūros vadova
vimui kviečiama patyrę, išsilavinę vado
vai. Lekcijos gali būti vedamos ir anglų 
kalboje.

8. Mokytojams, prelegentams turės Gū
ri duodama tam tikras atlyginimas. Vel
tui mokytojai nestikima gauti.

9. Pamokos, lekcijos numatoma turėti 
sekamais klausimais (subjektais):

a) Pamokos, lekcijos chorvedystės, di
rigavimo, dainos grupių vadovavimo 
klausimais.

’ ... h ....
knygos pasirodymą 400 me
tų atgal, paskaitą skaitė J. 
Siurba, LDS ’centro sekreto
rius. Nors buvo labai bloga 
diena (pusnis ir didelis šal
tis), o dar prie tam ir fašis- 
tuojantis elementas bandė pa
stot kelią, bet visgi publikos 
buvo apsčiai ir tikslas buvo at
siektas, nors kalbėtojui (pa
skaitos skaitytojui J. Siurbai) 
ir draugui L Klevinskui, LDS 
82 kp. sekretoriui, teko per
nakvot kalėjime. Po paskai
tos buvo vakarienė, kuri davė 
pelno $80.21. Pakilus mūsų 
kuopos iždui pusėtinai aukš
tai, mes pagelbėjom ir kitoms 
įstaigoms, kaip tai: Dėl įsigi
jimo mašinos nuo vėžio ligos 
Vilniaus Institutui paaukavom 
$10.00; Vietiniam-veikimui pa- 
skyrėm $5.00; užsiprenumera- 
vom ir paaukavom L. Balsui 
$10.00; Drg. F. Abeko pa
minklui paaukavom $5.00; 
Lietuvių Demokratinį suvažia
vimą pasveikinom su $5.00: 
taip pat pasveikinom ir Mo
terų Darb. Suvaž. su $5.00; 
ir LLD suvažiavimą pasveiki
nom su $5.00; dalį pelno nuo 
2-ros dienos kovo parengimo 
$26.07 paskyrėm LDS 82 kp. 
kaipo bendrai veikusiai tame 
parengime; pasveikinom Vil
nies šėrininkų suvažiavimą su 
$5.00; pasiuntėm tris delega
tus į mūsų suvažiavimus — V. 
Valuką, E. Geležauskienę ir 
M. Truikienę, apmokėdami 
jiems kelionės lėšas po $5.00 
ir $5.00 išlaidų; paaukavom 
dėl Civilių Teisių gynimo by
los $10.00; na, ir pagarsinom 
mūsų kp. susirinkimus į se
kančių metų Vilnies kalendo
rių už $5.00; ir nusipirkom 
Lietuvių Kultūrinio Centro na
mo Šerą už $25,00; taip pat 
užsimokėjom duokles už 1947 
m. LMS $5.00. Mes viso iš- 
aukavom geriems tikslams 
$141.07. Ir dar turim ižde 
su šia diena $100.28. Narių 
turim ir visi pilnai užsimokė
ję už 1947 m. vyrų 30, o mo
terų 21—viso 51 narį. Turim 
ir nejudomo turto: Šerų, indų, 
staltiesių, muzikai mašiną ir

Šle-

Tokie berniūkščiai, kurstomi reakcinių politikierių ir 
protiškai pervaikėjusių reakcionieriams pataikūnų su
kėlė desėtkus kumįštynių, dažnai naciškai atsaliutuo- 
dami ir galų gale išardė Progresyvių Piliečių masinį 
mitingą Philadelphijos Independence Square. Federat
ed Press kolumnistas Stetson Kennedy buvo vienu iš tų

nusipirkt seras

apie lietuvių 
spaudą, ir likos 

spaudos

the

1946, level; regulate prices 
on basically necessary foods;

3. Restore and increase the 
Federal appropriation for 
free food to school children.

PETITION
To The House of 
Representatives

We, the delegates to
American Lithuanian Literary 
Association District 12 Annu
al Conference, held on Nov. 
16, 1947, at 325 E. Market' 
St., Wilkes-Barre, Pa.,

Respectfully petition our 
Representatives to support 
andl adopt House Resolution 
46 (by Rep. Adolph J. Sa- 
bath) which would abolish 
the Committee on Un-Americ
an Activities,

As this Committee violates 
the Bill of Rights,

Intimidates and suppresses 
American citizens’ organiza
tions and movements,

Menaces our Country’s great 
tradition of freedom.

Rezoliucijų 
rinktos: M. 
Kasparienė ir

Dienotvarkis
P. Šlekaitį tapo priimtas.

Protokolas pereitos konfe
rencijos buvo skaitytas ir ta
po priimtas vienbalsiai.

Skaityti XII Apskrities val
dybos posėdžių tarimai, kurių 
buvo 6, ir visi tapo priimti 
vienbalsiai.

Skaitytas ALDLD XII Ap
skrities pikniko raportas, ku
ris atsibuvo liepos 27 d., ir ta
po priimtas su užgyrimu.

Kuopų raportai: 12 kp., 
Pittston-Wyoming, Pa., skai
tytas ir tapo priimtas. Na
riu i centrą pasimokėjusių tu
ri 26. susirinkimai laikyta 5, 
vienas parengimas ir paskaita 
apie lietuviiškos knygos pasi- 
rodvma—sukaktį 400 m. at
gal. Paaukota Laisvės dali
ninku suvažiavimui $5 (buvo 
suaukauti per draugus), taip 
pat draugai suaukavo $8 dėl 
draugo F. Abeko paminklo. 
Paaukavo $5 dėl Liet. Demo
kratinio Suvažiavimo ir turėjo 
du delegatus į visus tris su
važiavimus, kurie atsibuvo 
Brooklyn, N. Y., 1947. m. Iž
de pinigų turi $11.55.

20 kp., Binghamton, N. Y. 
Delegatų neprisiuntė, tik raš
tišką raportą: Narių šiais me
tais turime pasimokėjusių 89. 
Viena iš jų, Marijona Beke- 
rienė, neseniai mirė. Ižde pi
nigų turime $16.95.' Pradžioj 
metų du kartu prie susirinki
mų turėjome vakarienes, ku
rios davė pelno $37.60. Bu
vom pasiuntę porą delegatų į 
ALDLD ir Demokratinių Ame
rikos Lietuvių suvažiavimus, 
su pasveikinimais dėl suva
žiavimų ir dienraščiams Vil
niai ir Laisvei pasiuntėme 
$11.00. Vilnies Kalendoriaus 
buvo užsisakyta ir išp'arduota 
25 egz. Lietuvių Centras at
siuntė 100 egz. brošiūros MUž 
Taiką ir Laisvę,” 55 egz. par
davėm, o kiti taip ir tebesto
vi. Susirinkimus laikome kas 
mėnesį, bet narių dalyvauja 
labai mažai, dažnai net 10- 
ties nesudaro. Antri metai 
neturime pastovaus protokolų 
sekretoriaus. Aš, eidamas fi
nansų sekretoriaus pareigas, 
dirbu kaipo laikinas ir proto
kolų sekretoriaus pareigas; 
kiti neapsiima. Linkiu ge
riausių pasekmių apskrities 
konferencijai. Stasys Jasilio- 
nis, fin. sekretorius.

39 kp., Scranton, Pa. Lap
kričio 17 d., 1946 m., tuoj po 
konferencijos, kuri atsibuvo

Girardville, Pa.

Pa.
27,

pasirašytos 
ir 

reikalingoms įstai-

a
»

<

tt. Fin. sekretorius P. 
kaitis.

43 kp., Wilkes-Barre, 
Narių turi užsimokęjusių
šiais metais gavo vieną nau
ją narį, bet trys nariai mirė. 
Paaukota Liet. Demokrati- r 
niam Suvažiavimui $5.00 ir 
buvo siųsta nuo kp. delegatas 
į Dem. Suvaž. Balandžio ir 
birželio mėnesiuos susirinki
mai neįvyko dėlei narių neat
silankymo, 
svetainės dėl 
kimų. Buvo 
koncertas ir 
taip pat buvo 
kp. rengtas parengimas, 
keletą dolerių liko pelno. 
Taipgi dėl Civilių teisių gy
nimo paaukauta $2 ir parink
ta aukų ant blankos, kuopa 
turi turto $47.21. Pasirašo 
protokolų sekr. J. Stankevi
čius. (P. S. 43 ,kp., Wilkes- 
Barre, Pa., raportą pateikė ir 
fin. sekretorius B. Radzevi
čius, bet kadangi jis neprieš
tarauja su pirmesnių, todėl jį 
apleidžiu, manau draugas B. 
Radzevičius tuo neįsižeis. P. 
Šlekaitis.) ’•
' 97 kp., Plymouth, Pa. Ra

portą išdavė draugė O. Kru
tulienė žodžiu, ir tapo priim
tas.

Drg. J. Kondrotas, 219 kp. 
sekr., Forest City, Pa., pri
siuntė raportą, kad narių tu
ri 20, bet jždas tuščias, todėl 
ir delegatų neprisiunčia.

Priėmus kuopų raportus, 
vienos minutės atsistojimu pa
gerbta mirusieji draugai.

Skaitytas laiškas nuo cen
tro sekretoriaus D. M. šoloms- 
ko kaipo linkėjimai šiai kon
ferencijai. - \

Taip pat skaitytas . laiškas 
reikale Lietuvių Kttltūrinio 
Centro namo. Apkalbėjus li-

apskrities valdyba 
metams: R. Jenu- 

Klevinskas, P. šle-

Nutarta ieškot 
kuopos susirin- 
surengtas 

gerai pavyko, 
• bendrai su LDS 

po

kosi nutarta 
už $25.00.

Apkalbėta 
darbininkišką
už girta dabartinė
pakraipa.

Nutarta paaukot po $10 
Vilniai, Liaudies Balsui ir 
LLD centrui,, pastarajam kai
po pagelbą leidimui knygų ir 
žurnalo šviesos.

Apkalbėjus apie kuopų sto
vį, likos įgaliota apskrities 
valdyba, kad darbuotųsi pa
gal geriausią išgalę' dėl su- 
drūtinimo silpnesnių kuopų.

Pusmetinės konferencijos 
šaukimas palikta apskrities 
valdybos nuožiūrai.

Nutarta, kad sekančiais me
tais (vasaros sezone) apskri
tis surengtų bent porą pikni
kų, paramai mūsų spaudos ir 
apskrities reikalams.

Duotas LLD 12 kp. suma
nymas apie Laisvus Kapus, 
Wyoming klonyj, kad suda

lius nuo LLD artimesnių kuo
pų komitetą, kuris pagelbėtų 
kapų bendrovės komitetui ge
rinus prižiūrėt laisvas kapines. 
Tas klausimas likos paįiktas 
apsvarstyt apskrities valdybos 
posėdy j. '

Likos priimtos dvi rezoliuci
jos, viena prieš maisto bran
gumą. o antra prieš neame- 
rikinio komiteto veiklą, rezo
liucijos turi būt
konferencijos pirmininko 
pasiųstos 
goms.

Išrinkta 
sekantiems 
šaitis, I.
kaitis, M. Truikienė, O. Kru
tulienė ir E. Kasparienė.

Alternatais: J. Grušelionis, 
M. Pacenkienė ir E. Geležaus- 
kienė.

Sekanti konferencija nutar
ta laikyt Scrantone-

Paaukota iš iždo $3.50 gyni
mui Civilių teisių ir parinkta 
aukų tam tikslui, aukavo šios 
ypatos: po $1.00 P. Šlekaitis, 
D. Elinskienė, O. Krutulienė 
ir E. Geležauskienė; po 50c: 
Fr. Murauskas, B'. Radzevi
čius, M. Truikienė ir R. Jer
vis, viso suaukota $6.50, todėl 
kartu pasidaro $10.00.

Apmokėjus visas bilas ir. iš
ėmus aukas, viso išsimokėjo 
$82.02. Ižde pasiliko $61.25.

Konferencija užsibaigė gra
žioj armonijoj 6 vai. vakare, 
potam buvo vakarienė ir pra
kalbos.

LLD XIT Apskrities Sekr.
P. 'ŠLEKAITIS.

PETITION
To President Truman 
Senator Francis J. Meyers 
Senator Edward Martin 
Representative Scoblick

We, the delegates to the 
American Lithuanian Litera
ry Association District 12 th 
Annual Conference held on 
Nov. 16th, 1947, at 325 E. 
Market! St., Wilkes-Barre,'Ta., 

Resolved to petition our 
President, Senators and Re
presentatives to—

1. Investigate high prices 
and prosecute the food trusts 
making high profits;

2. Roll back prices to June,

Grąžina Dali Algų

Gruodžio 1 d. mainieriai 
vo 75 nuoš. algos, kurios lau
kė apie 10 mėnesio laiko. Vasa
rio 8 dieną tapo uždaryta ang
lies kasykla No. 5, kurią kom
panija operavo vardu “Rose 
Valley Coal Co.” Kompanijos 
viršininkai pabėgo ir nusinešė 
600 mainierių trijų savaičių už
dirbtas algas.

Vietipis mainierių unijos lo- 
kalas, su pagalba 9-to Distrik- 
to, užvedė teisme bylą prieš 
“Rose Valley Coal Co.,” reika
laujant atmokėti mainierių už
dirbtas algas. Kompanija tuo 
kartu paskelbė, kad ji subank- 
rutino. Tada unija užvedė bylą 
prieš žemės savininkus Girard 
Estate, kad jie atmokėtų mai
nierių algas, nes mainieriai dir
bo ant jų žemės.

Po ilgų derybų žemės savi
ninkai sutiko atmokėti 75 nuoš. 
mainierių uždirbtų algų.

Dabar ta kasykla yra išnuo- 
muota naujai kompanijai — J. 
Rich, kuri pasirašė kontraktą 
rugsėjo mėnesį ir pradėjo ka
syklos pataisymo darbą. Kaip 
bus su likusiais 25 nuoš. algų, 
tai nežihia, bet mainieriai 
džiaugiasi, kad jau atgauna 
nors 75 nuoš. savo algų.

Aišku, kad jeigu ųjainieriai 
nebūtų buvę organizuoti į uni
ją, tai jų algos jau būtų dingę. 
Bet kada yra organizuoti, tai 
vis nors dalį algos atgauna.

ga-

Serga d. F. Mažeika. Išbuvo 
virš savaitę laiko ligoninėje, 
lapkr. 29 grįžo į hamus. Kenčia 
nugaroje skausmus. Yra po 
nuolatine daktaro priežiūra. Jis 
yra nuolatinis dienraščio Lais
ves. skaitytojas ir LDS kuopos 
narys. Linkiu greitai pasveikti.

New Yorko Miesto aukštes
niojo švietimo įstaigos virši
ninkas atsišaukė į visuomenę 
aukų miesto kolegijoms. Pir
miau nerinkdavo aukų moky
kloms.

Festivalio sesija nutaria: 
būtų paspartinta organizavi- 
grupių, kaip tai, chorų, kur 
dirva veikimui. Kur chorui 

nėra plačios dirvas veikimui, ten reikia 
organizuoti mažesnės grupės, kaip kad 
duetai, oktetai ir t.t.

2) Vaidybos grupės gali veikti dange? 
lyje lietuvių kolonijų. Jos turi organi
zuotis pastoviais pamatais, remiantis 
nuolatiniu vaidintojų lavinimu.

3) Mes raginame LMS Centrą, LMS 
Apskritis ir visas mūsų organizacijas pa
dėti, veikti, kad atgaivinti meno veiklą 
lietuvių kolonijose nuo Pittsburgho iki 
Bostono.

Rekomendacijų Komisija.

THIS |S THE ADVERTISEMENT THE SALEM NEWSPAPERS <
did Not dare to print ...

That You May Know The Truth
LABOR TELLS ITS STORY

Esantieji streike nuo rug- 

0 ■ sėjo 4-tos prieš Smith Ca- 

binet Co., Salem, Ind., 

’ f CIO United Furniture 

Workers of America no-

EEscsESSG

Ml M »*4 «*• • *• *
'.'auysvrjr'.si'sKa •z;

Sponsored By Local 309, UFWA-CIO ♦
■DOM maut rraMM  C—- O—t, O—v ■°UUf

rėjo paskelbti savo pusės 

I informaciją visuomenės 

' žiniai. Ne malonės prašė 

Į iš vietinės spaudos, bet 

Į norėjo įdėti tokį apmoka- 

[ mą skelbimą. “Laisva’* 

to miesto komercinė spau- 

I da skelbimo nepriėmė, 

i Tuomet unija savo infor- 
"maciją atspausdino lape- 

I lyje, pasamdė lėktuvą ir 
tūkstančiais numetė į 

miestą iš oro.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) Antr., Gruod. 9, 1947



r

PASKUTINIS CARAS
-10-4-47-1- —51—

—j----------------------------- -—

Čile. — Geležinkeliečių 
Unija įvykdė visuotinų vie
nos dienos streikų.

(Istorine Apysaka)
■■■•Parašė Justas Paleckis ■■■■

Rojus Mizkra

Akimirka Michigane

(Tąsa)
Naujasis ministeris Sviatopolk-Mir- 

kis buvo laikomas liberalu ir jo paskyri- 
, mas reiškė aiškų krypties pakeitimų į 

švelnesnę vidaus politikų. Jau atsisvei
kindamas su Vilniaus visuomene ir 
spauda naujasis ministeris pareiškė, kad 
jis savo veikimo pagrindan deda pasiti
kėjimų visuomenės jėgom. Vyriausybė, 
kuri nesiremia visuomenės pasitikėjimu, 
visada bus izoliuota ir silpna. Tokios fra
zės apie “pasitikėjimų visuomenės jė
gom” iš vienvaldžio caro vidaus reikalų 
ministerio lūpų buvo negirdėta naujie
na. Po aršiojo Plėvės režimo, jos su
skambėjo lyg pavasario vieversio daina. 
Visa liberalinė visuomenė ir spauda nu
džiugo ir sveikino ministerio pareiški
mus kaip tikro “politinio pavasario” žen
klų.

Ir tikrai, lyg pūstelėjo laisvesni vėjai. 
Laikraščiai pradėjo kalbėti drųsiau, Plė
vės laikais išsiųstieji visuomenės veikė
jai sugrįžo iš ištrėmimo. Žemietijos, ku
rių veiklų Plėvė buvo visiškai suvaržęs 
ir jų atstovų visai nenorėjo matyti,'da
bar atgavo veikimo laisvę. Spaudoj ir sa
vivaldybių susirinkimuos prasidėjo grie
žta biurokratijos ir senosios tvarkos kri
tika. Vis garsiau skambėjo kalbos apie 
esminių reformų reikalų, apie konstitu
cijų ir tautos atstovybę. Prie Plėvės apie 
tuos reikalus negalėjo drįsti užsiminti, 
o paties žodžio “konstitucija” ištarimas 
buvo laikomas beveik nusikaltimu.

“Rusijoj nėra politinių partijų, o yra 
tiktai politiniai »nusikaltėliai” — taip 
buvo apibūdinama politinė būklė seniau. 
Bet tie “politiniai nusikaltėliai” taip 
įsigalėjo, kad jų atsirado visuos sluoks-^ 
niuose nuo darbininkų ligi aukščiausios 
bajorijos. Be nelegaliųjų socialdemokra
tų ir socialistų revoliucionierių partijų, 
dar 1903 m. įsikūrė liberalinė “Išsiva
davimo Sąjunga,” kurių sudarė daugiau
sia kairesnysis žemietijų sluoksnis — sa
vivaldybių gydytojai, mokytojai,, statis
tikai, bet buvo jų tarpe ir bajorijos at
stovų, net ir dvarininkų. Toji sųjunga 
sušaukdavo savo suvažiavimus Paryžiuj 
ir pamažu įgijo lemiančių įtakų žemieti
jų politiniam veikime Sviatopolko-Mirs
kio laikais. Dabar tuoj kilo sumanymas 
sušaukti atvirų žemietijų atstovų suva
žiavimų Petrapily ir jame apsvarstyti 
visus opiuosius politikos klausimus. Min
tis apie tų suvažiavimų sužadino visus 
Rusijos liberalus, kurie žiūrėjo į būsi- 
mųjį suvažiavimų, kaip į tikrų steigia- 
mųjį seimų, kuris turi nustatyti Rusijai 
naujų santvarkų. Visose žemietijose bu
vo svarstomi politikos klausimai, kurie 
turės būti iškelti tame suvažiavime. Įdo
mu buvo, ar duos vyriausybė tam suva
žiavimui leidimų. Ir koks buvo džiaugs
mas, kai Sviatopolkas-Mirskis sutiko 
suvažiavimų leisti.

Bet Petrapilio salionuos, biurokratijos 
sluoksniuos ir caro rūmų aplinkumoj tas 
kunigaikščio Sviatopolko-Mirskio “pava
saris” sukėlė nepatenkinimų. Čia dar 
viešpatavo gilus įsitikinimas, kad Plėvės 
kumštis geresnė priemonė opozicijai su
valdyti, kaip liberaliojo kunigaikščio 
švaistymasis gražiais žodžiais ir žaidi
mas pažadais. Petrapilio aristokratų sa
lionuos šaipėsi dėl Sviatopolko-Mirskio 
“naujosios eros” ir vadino jį “liberaline 
šarmanka.” O sužinojus apie leidimų su
važiuoti žemietijų atstovams į Petrapilį, 
visų diduomenę apėmė baimė. Tuoj pri
siminė prancūzų revoliucijų. Ar tai ne
bus tik generaliniai štatai (Etats Gė- 
neraux), kuriais prasidėjo toji revoliu
cija ir prancūzų monarchijos žlugimas, 

.Kiti juokavo sakydami: “Ir kam tas 
triukšmas, ko tie žmonės nori? Nori kon
stitucija susiaurinti monarchijų? — 
Kam tai reikalinga — juk mes ir taip 
jau 10 metų turim siauraprotį carų.”

Kai jau artinosi lauktojo žemietijų 
suvažįavimo diena, staiga Sviatopolkas- 
Mirskis pasikvietė jo organizatorius Ši- 
povų ir Petrunkevičių ir prašė juos su
važiavimų atidėti sausio mėnesiui. Jiem 
atidėti nesutikus prieš pat suvažiavimų 
ministeris pranešė caro pageidavįmų, 
kad suvažiavimas visai neįvyktų ir kvie
timai į suvažiavimų būtų atšaukti. Ta- 
•čiau žemietijų atstovai suvažiavo* į Pet-

rapilį ir pranešė ministeriui vistiek su
sirinksiu. Sviatopolkas-Mirskis bandė 
dar įtikinti juos bent rinktis ne Petrapi
ly, o Novgorode ir svarstyti tiktai žemie
tijų savivaldybinius klausimus. O vis dėl
to atstovai nesutiko, nutarė niekur ne
važiuoti ir susirinkti Petrapily. Tiesa, 
tas susirinkimas negalėjo įvykti Valsty
bės tųrybos rūmuose, kaip buvo tikėtasi, 
neturėjo jis iškilmingo pabūdžio, nes’ 104 
suvažiavimo dalyviai susirinko priva
čiam bute. Policija netrukdė, bet tiktai 
saugojo, kad į suvažiavimų neprasi
skverbtų darbininkai ir studentai, kad 
neišeitų didelė' demonstracija. Suvažia
vimas gavo daug sveikinimo telegramų 
iš visos Rusijos, adresų su šimtais para
šų. Po Maskvos universiteto sveikinimo 
adresu pasirašė 110 profesorių.

Atstovų suvažiavimas svarstė dau
giausia visuotinus valstybių, santvarkos 
reikalus, tik jau žymiai plačiau ir pa
žangiau, negu tai darė tveriečiai prieš 
10 metų, kai jie įteikė vos sostų apėmu
siam Nikalojui savo kuklius pageidavi
mus dėl reformų ir visuomenės atstovų 
dalyvavimo valstybės reikalus spren
džiant. Dabar jau skambėjo drųsios ir 
vienvaldybės santvarkų skaudžiai plie
kiančios kalbos. Daugiausia ginčytasi 
klausimu, ar busimoji tautos atstovybė 
turės būti Vakarų ' Europos pavyzdžio 
parlamentu, ar tik patariamojo balso 
krašto atstovybe. Iš 98 balsavusių už

1 60, o už pataria-parlamentų pasireiškė 
mųjų atstovybę 38. I

Suvažiavimas 
straipsnių rezoliucijų, 
suteikti gyventojam 'pilnas ir lygias po
litines teises, tautos dvasios jėgom auk
lėti ir jos reikalam aikštėn iškelti reika
laujama sąžinės, tikėjimo, kalbos, spau
dos, susirinkimų ir draugijų laisvės, rei
kalaujama suvaržyti valdininkijos sau
valę ir dar eilė kitų reikalavimų. Vienas 
svarbiausių buvo reikalavimas, kad tau
tos atstovai dalyvautų įstatymų leidime, 
valstybės biudžeto tvirtinime ir valdinin
kų elgesio kontroliavime. Juos reikalavi
mus pasirašė 102 suvažiavimo dalyviai ir 
juos įteikė Sviatopolkui-Mirskiui su pra
šymu perduoti juos carui.

Visa tai matydami, caro dėdės Sergie- 
jus ir Vladimiras, senis Pobedonoscevas 
ir eilė buvusių Plėvės politikos šalinin
kų, kurie dabar buvo susodinti į “caro 
elgetynų,” kaip buvo vadinama Valsty
bės taryba, vaikščiojo aplink carų ir 
šnabždėjo jam, kad reikia baigti su tuo 
“pavasariu” ir imtis griežtų žygių, kol 
dar ne vėlu. Bet jau striuka buvo ir su 

. tais griežtais žygiais. Kaip tik spalių ga
le, ryšium su nauja mobilizacija, dauge
ly vietų įvyko didelių neramumų, Sevas
topoly jūrininkai šaudė savo admirolus, 
Maskvoj atsarginiai susirėmė su polici
ja* Charbine buvo nušauta 12 kareivių 
už proklamacijų platinimų; Taigi, bijota, 
kad kareivių durtuvai neatsisuktų prieš 
pačių valdžių, jei bus bandoma juos nu
kreipti prieš liųudį. Negalėjo ir žemieti
jų atstovų balso visai neklausyti, nes sa
vivaldybės ųprūpina į karų išėjusių ka
reivių šeimas, daug padeda armijai’mais
to tiekimu.

Buvo caro aplinkumoj žmonių, kurie 
suprato, kad verčiau padaryti nuolaidų 
taikingiem liberalų reikalavimam, negu 
laukti, kol iškils atvira revoliucija, kai 
sukils miestų darbininkai ir vargingieji 
valstiečiai. Šie reformų šalininkai parė
mė Sviatopolkų-Mirskį.

Caras pats nesugebėjo nusistatyti. Jis 
dvejojo ir svyravo. Kaip jam nusileisti 
ir pačiam susiaurinti jo tėvo ir visų ca
rų uoliai gintųjų viėnvaldybę, ’jei jis prieš 
dešimtį metų davė^žodį jų šventai sau- 
gosiųs? Iš kitos pusės, Kaip atsilaikyti, 
jei ne tik žemietijų suvažiavimas, bet ir 
19 žymiausių gubernijų bajorijos marša
lų, iš kurių jis tikėjosi parainos, patys 
pasirašė’ žemietijų rezoliucijų? O dar 
čia sklido gandai apie teroristų nutari
mų pakeisti savo taktikų tuo atveju, jei 
caras nepriims suvažiavimo rezoliucijos. 
Būtent, ligšiol jie žudė tik caro minis- 
terius ir kitun žymius jo tarnus, nelies
dami nei caro nei jo šeimos, o dabar 
vo žygius nukreips ir prieš carų.

(Bus daugiau)

priėmė dešimties 
kurioj reikalauta

sa-

• (Pabaiga)

Patsai miesto centras 
taipgi erdvus ir, palyginti, 

■ švarus. Ir Detroite nūnai 
gyvena tūkstančiai lietuvių, 
daugiausia automębilių pra
monės darbininkų.

Nuo seniai Detroite gy
vena toki mūsų veikėjai, 
kaip vaistininkas Kišonas, 
Pr. Jačionis, ■ “laisvamany- 
bės apaštalas” (anot tūlų) 
A. M. Metelionis, Smals
čiai, Krakaičiai, Masiai; vė
liau apsigyveno dr. M. D. 
Palevičius su šeima; daug 
kitų ilgamečių mūsų dar
buotojų, kuriuos visus čia 
negi suminėsi. Vis tai žmo
nės, pasižymėję veikloje ir 
žinomi plačiajai demękrati- 
nei Amerikos lietuvių vi
suomenei.

Energingai dirba spaudos 
platintojai, — Janulienė, 
T vari jonas, Smalstienė ir 
kiti.

Ne su visais jų teko ilgė
liau pasikalbėti, — laikas 
neleido. Kai kurių net ir ne
sutikau.

Kultūriniame bare detroi- 
tiečiųi palaiko chorų, gražų 
merginų sekstetų; nemažai 
jaunimo siekiasi muzikoje.

Dr. Palevičius man pasa
kojo, jog'nemažai aukštes
niuosius mokslus baigusių
jų lietuvių amerikiečių jau 
eina svarbias pareiga^ 
mokslinėse įstaigose.

LDS jaunimas palaiko ge
rų bowlinįnkų būrį, deja, 
dėl stokos laiko negalėjau 
susitikti nei su' jais.

Svarbu, labai svarbu, kad 
detroitiečiai palaiko lietu
viškų rudi j o pusvalandį. Jau 
per metų eilę jųjų Radijo 
Klubas atlieka ta didį kul
tūros darbų.

Kaip kiekvienas pripaži
no, didžiausias už tai nuo
pelnas priklauso advokatei 
Stellai Masytei, atliekan
čiai vertimus ir kitus pro
gramos tvarkymo darbus. 
Tik tie, kuriems teko prie 
lietuviško radijo pusvalan
džio palaikymo darbuotis, 
žino, koks tai didelis ir po
draug nedėkingas tas dar
bas.

Atydžiai klausiausi jų ra
dijo pusvalandžio. Tiesa, 
meninė dalis tų sekmadienį 
buvo pateikta iš plokštelių, 
bet ji buvo parinkta su sko
niu. Jie turi daug reklamų, 
— lietuviškų biznių ir kita
taučių,. — kurios padeda ap
mokėti lėšas, susijusias su 
pusvalandžio palaikymu.

Anounserio darbų gabiai 
atlikto Mikas M. Masys, o 
žinias perdavė sugabioji ad- 
vok. Masytė. Didžiausios 
energijos jiems!

Būdamas Detroite buvau 
apsistojęs pas draugus Pa
levičius, kuriems pavykę la
bai prieinamai įsigyti gra
žus ir erdvus namas. Dvi 
Palevičių dukrelės — Biru- 
ta ir Ofilija — gabiai mo
kosi. Pirmoji lanko kolegi
jų ir dar pati nežino, ko
kios profesijos ji sieksis. 
Jų žavi muzika, menas; ji 
turi gražų, malonų sopra
nų, gražiai pi j anų skambi
na ir savo vaidybinių ga
bumų jau parodė scenojm 
Ofilija dar tebeįanko vidu
rinę mokyklų, bet ji jau 
griežtai nusistatė siektis 
medicinoje, vadinasi, seks 
tėvo pavyzdžiu.

Motina, 'Uršulė Palevi- 
čienė, taipgi yra aistringa 
dainos mėgėja su skambiu 
balsu. Čia pat gyvenus jau
nas vyras Frank Price 
(Pranckevičius) m o k o s i 
dainavimo ir muzikos. Tuo 
bųdu čia jie visi, susibūrę 
aplink didžiulį pi j anų, man 
davė savos rūšies koncertų.

Šeštadienį įvyko Ham- 
tramcke vieša vakarienė, o 
sekmadienį buvusiojoje Lie
tuvių Salėje — prakalbos. 
Nei vienur nei kitur dėl 
laiko stokos nebuvo galima 
plačiau pasikalbėti su visa 
eile darbuotojų. Palikome 
tai kitam sykiui, bet kslda 
jis ateis, — nieks pasakyti 
negali.

Sekmadienio vakarų mu
du su dr. Palevičium pasi
leidome jo packardu aplan
kyti Pijų Krakaitį, ilgametį 
Laisvės bendradarbį, per 
metų eilę dirbusį Vilnies 
redakcijoje.

Krakaitis guli Universi
ty Hospitalyj, esančiame 
Ann Arbor miestelyj — ar
ti 50 mylių nuo Detroito. 
Jau prieš tūlų laikų neteko 
balso: jis kalba, bet tik pa
kuždomis.

— Kaip jus ši nelaimė 
užpuolė? — paklausiau. *

— Pats nežinau, — atsa
ko Krakaitis (pakuždomis, 
vos įgirdimu balsų). — 
Vienų naktį pabundu ir jau
čiu suskaudėjimų gerklėje. 
Greit skausmelis praėjo. 
Na, o atsikėlęs rytmetį ban
dau kalbėti — negaliu...

Gydytojai ligų tiria. Gal, 
kai šitie žodžiai bus skaito
mi, bus paaiškėjęs . ligos 
charakteris ir, reikia tikė
tis, gal ligonis jau bus pa
sveikęs. To aš jam linkiu ir 
žinau, jog to paties linki vi
si dienraščio skaitytojai.

Mudu grįžome iš ligoni
nės, o moterys iš kino teat
ro; jau po dvyliktos nakties, 
— rengiamės gulti. Su
skamba telefono varpelis, 
žmogus, gyvenus tolokai 
nuo Palevičių, stųigiai su
sirgę ir šaukiasi gydytojo. 
Daktaras turi važiuoti. Va
žiuojame ir mudu su Pa- 
levičiene sykiu, kad dakta
rui nebūtų taip nuobodu.

Nepavydėtina g y d.y tojo 
profesija!...

Buvau kviesta^ iš Detroi
to užsukti Chicagon. Deja, 
anksčiau buvau pažadėjęs 
pirmadienį būti Pittsbur- 
ghe. Kita: užsukus Chica
gon, nebūtų buvę 
suspėti dalyvauti 
valstijų lietuvių

galima 
rytinių 

liaudies 
meno festivalyje, kuriame 
būtinai norėjau dalyvauti.

Taigi vykstu Pittsbur- 
ghan. Detroitą paliekant, 
ėmė snigti ir žemė baltavo 
net iki Toledo miesto. Pas
kui lijo* 0 kai pasiekiau 
Pittsburghų ęras buvo sau
sas ir šaltas.

Atvykęs iš Detroito Pitts- 
burghan, žmogus tuęjau pa
matai milžiniškų kontrastų: 
Detroitas erdvus, gi Pitts- 
burghas — pernelyg ankš
tas, suspaustas milžinų 
kalnų, suskaldytas upių. 
Detroitas kaž kaip kvepia 
naujove, Pittsbųrghas — 
senove, kaip Londonas ar 
Bostonas.

Ąpie 6 v. v, siauros ir 
suktos šio miesto gatvės 
esti tiršto trafiko -lyg sura-, 
kintos; rodosi, žmogus ko
jos negalai niekur įkišti.

Pirmiausiai, vykau į Mc
Kees Rocks miestelį, stovin
tį vakariniame pittsburgho 
šone, kur gyvena draugai 
Miliauskai. Man rūpėjo ap
lankyti draugę Miliauskie
nę, per metų eilę sunkiai 
sergančių.

Abu Miliausku radau na
mie. Ligonė sėdėjo specia
liai jai sutaisytoje kėdėje, 
o Juozas po vakarienės triū- 
sėsi virtuvėje.

Draugė Miliauskienė ne
gali valdyti kojų, mažai te
gali valdyti rankas; ąkys 
silpnėja Tik balsas, rodosi,
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toks pats, kokį turėjo svei
ka būdama: skambus, malo
nus, draugiškas, simpatin
gas.

Praėjusiais metais, grįž
dami su Eva iš meno fes
tivalio Chicagoje, buvome 
pusvalandžiui sustoję „pas 
draugus Miliauskus. Tad 
klausiu aš ligonės, kurion 
linkmėn jos sveikata per 
vienerius metus pakrypo; 
geresnėn ar blogesnėn.

— Blogesnėn, — atsako 
draugė Miliauskienė, — 
blogesnėn...

Ligonė, tačiau, apie save 
nenori nei kalbėti. Ji rūpi
nasi manimi, tarytum aš 
būčiau ligonis, o ne ji!... 
Ji vis tokia pat nuoširdi, 
draugiška, pilna žmonišku
mo, kokia buvo sveika bū
dama. Naikindama moterį 
fiziškai, pasiutėlė liga ta
čiau negali pakirsti ligonės 
gražiausiųjų savybių!... 
. Palinkėjęs ligonei sveika
tos, turėjau neužilgo skir
tis, kadangi mudu su Mi
liausku vykome Pittsburgho 
veikėjų pasitarimam

Mitingėlis įvyko. McKees 
Rock’sų LDS kuopos klube, 
švariai užlaikomame.. Ne
perseniai susikūręs, šis klu
bas jau gerai stovi finansiš
kai.

Pittsburghiečiai pasakojo 
man, koks mizernas, koks 
skurdus čia neseniai įvyko 
dr. Jonui Griniui priėmi
mas.

— Nieks to senio nepaisė, 
— sakė man, — nei prakal
bose nei bankiete. Tie, ku
rie jam sutiktuves rengė, 
tik žiūrėjo, kad patys galė
tų kur nors prieš publikų 
iškišti savo nosį. Grinius 
jiems buvo tik priemonė.

— O kaip gi pats dr. Gri
nius pasirodė?

— Prastai, labai pras
tai! Nėra iš jo nei kalbėto
jo nei politiko.< Matyt, jis | 
sudemoralizuotas iki že-'» 
miausio laipsnio. Ir pagal- I _ „ i _ • j • j * _ _ i i

Kur tik vykau, susitikęs 
mūsų draugus veikėjus, vi
suomet išgirsdavau tokį pa
tį pirmutinį klausimų:

— Ką manote, — ar kils 
naujas karas?...

Tai parodo nūdieninę
mūsų krašto mųstančiųjų 
žmonių galvosenų ir siel
vartų. Tokį klausimų staty
damas, apie naujo pasauli
nio karo kilimo galimybę 
galvodamas, nei vienas 
žmogus negali jaustis ra
miai.

Kur tik vykau, su kuo 
tik kalbėjausi, kiekvienas ir 
kiekviena užgyrė mūsų sie
kimus! įsigyti Kultūrinį 
Lietuvių Centrų.

Vieni pirkosi akcijų (se
rų), kiti žadėjo tai padary
ti vėliau.

Kiekvienas i š v y k i m as 
“pas žmones” man suteikė 
kai kurių naujų pamokų,— 
suteikė ir šis neilgas mano 
maršrūtėlis.

I Joseph Garszva J
I Undertaker & Embalmer 1

Manager *

JOHN A. PAULEY j
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn JI, N. Y. '

Tel. Evergreen 8-9770
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Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai
Ir asmeniška! patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST.,
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2^5172

y 
y

vokit: vietos spaudos kores
pondentams šis senis drįso 
.pareikšti nuvalkiotas paša- | 
kas, būk du Amerikos lie
tuvių dienraščiai yra lei
džiami Maskvos pinigais!... 
Ar ne nususimas?!...

— Prieš saulėleidį, — nu
sijuokiau.

— Taip, taip, gerai sako
te: prieš fašizmo saulėleidį 
jie griebiasi visokiausių 
priemonių, — nusišypsojo 
vienas draugas.

Čia tūli pirkosi Lietuvių 
Kultūrinio Centro akcijų.

Apsikeitėme žodžiu dėl 
bėgamųjų reikalų.

Po mitingo, kuris buvo 
gyvas ir konstruktyvus, 
skirstėmės. J. K. Mažukna, 
susodinęs į savo automobi
li iš viso apie šešetų “dū
šių,” atvežė į vidurmiestį; 
maųe paleido geležinkelio 
stotyje.

Apie vidurnaktį “paga
vau” traukinį.
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„F. W. Shalinsl
si s 5?
S? AT r(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue |

Opposite Forest Parkway *
WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 |
Koplyčias suteikiam nemokamai a 

visose dalyse miesto.
y - XTel. Virginia 7-4499 a

£

£

♦

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
J (BARANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 

• laktį, greit suteiksime 
modernišką patarhavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šer- 
neninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa- 
•'•.enkinti.

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Antr., Grupd. 9, 1947



WORCESTER, MASS

I

PRANEŠIMAS
Rūpesniu vietos abiejų LLD 

kuopų įvyks kultūrinė pramo
ga — prakalbos ir bankietas. 
Tai bus suteikta pagarba Si- 
manui Januliui proga 50 metų 
jo rašybinės darbuotės.

Kalbės LLD Centro sekre
torius D. M. šolomskas iš 
Brooklyno. Philadelphietis Se
nais Vincas prisiuntė laišką, 
kuris turi būt atidarytas tik 
tame parengime, arba — So- 
domiška bausmė. Be abejo, 
jo reikalavimas bus išpildy
tas.

Chicagos liaudies dienraštis 
Vilnis lapkričio 14 d. laidoje 
kas link šios pramogos rašo 

• ilgoką straipsnį, užbaigiant su 
pabrauktais linkėjimais Sima- 
nui Januliui. Muzikos ir dau
giau kalbėtoji; čia bus. Ska
nių k ganėtinai valgių.

Laikas ir vieta: gruodžio 14 
d., 3 vai. po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, 29 Endicott St.

Kviečiame visus atsilankyti 
ir daug įdomybių išgirsti.

Komisija.

Daugiau Faktų, Kaip ir Kas 
“Gelbsti” Lietuvai

Laisvės numeryje 275 iš 
mūsų miesto buvo cituota ma
joro Sullivano proklamacija 
dėl rinkliavps pinigų gatvėj— 
“Tag Day” lapkričio 22 d. 
Majoro atsišaukime gražiai 
skamba, kaip Lietuvai vis dar 
reikalinga pagelba. Neabejo

Į tina, rinkikai turėjo gerų pa
sekmių, net buvo matyta atsi
lankiusius rinkikus į Lietuvių 
Darbininkų Kliubą ir čia jiems 
niekas jokios pastabos nedarė, 
nes Lietuvai gi reikalinga pa
gelba.

Tačiaus štai kokia painiava: 
Vietinis lietuviškas laikraštu
kas “Amerikos Lietuvis” lap
kričio 8 d. laidoje, “Tag Day” 
komisijos pirmininkė Julė (Na
šu kaitytė) Mack atsišaukime 
rašo: “Lietuvos tremtiniams 
(reiškia, pabėgėliams) užru- 
bežyj gyvenantiems šelpti va
jus prasidės šį sekmadienį ir 
‘Tag Day’ įvyks lapkričio 22- 
rą.”

Ten pat, nusifotografavusių 
atvaizdas įdėtas: ponia Matil
da V. Paulukonis, majoras F. 
J. Sullivan, Antanas Milleris 
ir Julė Mack. Taipgi ten pa
žymėta, kad tikimasi Worces- 
teryj sukelti $10,000. Ta su
ma pinigų turėjo būti pasiųs
ta dėl “the peopįe in their 
mother country,” kaip prokla
macijoje skambėjo.

Pasirodė, kad virš minėtos 
ypatos — Julė Mack, Matilda 
V. Paulukonis ir Antanas J. 
Milleris — yra vadovaujanti 
komiteto nariai ir jie atsako- 
mingi už surinktus pinigus dėl 
Lietuvos ir jie atsakomingi už 
informavimą miesto majoro.

Reiškia, kaip “Amerikos 
Lietuvis” rašo, tai surinkti pi
nigai vardan .pagalbos Lietu-

vos žmonių bus pasiusti ne į 
Lietuvą, bet jos neprieteliams 
—pabėgėliams, tiems, kurie 
smaugė Lietuvos žmones iš
vien su hitlerininkais.

Reiškia, majoras' buvo ne
teisingai informuotas, nes jis 
savo proklamacijoje kalba ne 
apie pabėgėlius, bet apie aukų 
reikalą dėl “the people in 
their mother country” — reiš
kia žmonėms, gyvenantiems 
Lietuvoje.

Išeina, kad aukų tvarkyto
jai su vylė majorą ir pagalba 
majoro 
piliečius, 
tikslui, o 
tam.

.proklamacijos • tuos 
kurie aukavo vienam 
pinigai teks visai- ki- 

Bevardis.

Stoughton, Mass
Sunkiai serga Petras Pučins

kas. Neseniai jam buvo pada
ryta operacija.*Randasi Moore 
Ligoninėje, Brocktone. Jani rei
kalinga kraujo. Jis ligoninėj 
jau apie penkios savaitės.

Pušinską galima lankyti se
kamomis valandomis: 2—3:30 i 
dienomis ir 7—8 vakarais. Jis 
yra dienraščio Laisvės skaity
tojas.

Jo namų antrašas yra: 27 
Belmont Avenue, So. Stoughton, 
Mass, šią žinią pranešė Lais
vės administracijai A. K. Rai
la, iš Brockton, Mass.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Į VISAS LIETUVIU MASSACHUSETTS 
VALSTIJOJE ORGANIZACIJAS

Pažangiųjų Amerikos Lietu
vių Piliečių Komitetas, kaip jau 
yra žinoma, šaukia didelę ir la
bai svarbiais kasdieniniais gy
venimo reikalais konferenciją, 
kuri svarstys šiuos klausimus:

1. Kova prieš aukštas kai
nas.

2. Kova už organizacijų-unijų 
laisvą veiklą.

3. Už pastovią pasaulinę tai
ką.
. 4. Prisirengimui prie 1948 
uacionalių ir valstijinių rinki
mų.

5. Atidarymas radio pusva
landžio, kuris tarnautų demo. 
kratinių lietuvių visuomenei 
apšvietos, dailės ir abelnam kul
tūriniam auklėjimui Amerikos 
lietuvių tarpe. .

Su čia pažymėtais klausi
mais, mes turim susidurti kiek
vienas ir kiekviena .Todėl į šią 
konferenciją turėtų siųsti savo 
atstovus visos lietuvių organi
zacijos, kaip tai: piliečių klu
bai, pašalpos organizacijos, ap
švietos org. meno-dailės grupės, 
chorai, moterų klubai. Visi ir 
visos turime pridėti savo petį

prie demokratijos ir progreso 
rato.

Konferencija įvyksta sekma
dienį, gruodžio-Dec. 14 d., 1947, 
Dudley klubo salėje, 23 Kenil
worth St., Roxbury, Mass.

Durys atsidarys 1-mą valan
dą po pietų. Konferencija pra
sidės 2-rą valandą po pietų. De
legatai būkit laikų, nes į 4-rias 
valandas mes turėsime perbėgti 
viršuj pažymėtus 5-kis progra
mos punktus. Nuo 6-tos iki 7- 
tos vai. — vakarienei pertrau
ka. Nuo 7-tos prasidės masine 
sesija, su dainų programa, ku
rią pildys Norwood o Vyrų Gru
pe, vadovystėj St. Pauros.

Kalbės: nuo CIO George F, 
MarkhanĮ, nuo AFL'K. J. Kel
ley, nuo PCA Henry R. Silber- 
man, nuo lietuvių Laisvės dien
raščio red. Rojus Mizara. Į va
karinę sesiją kviečiame iš visos 
Bostono apylinkės skaitlingai 
suvažiuoti.

Progresyvių Amerikos 
Lietuvių Piliečių 
Komitetas:

A. Dambrauskas,
J. Grybas,
B. F. Kubilius.

Los Angeles, Calif

Nuo Gegužės Anglai 
Nevaldysią Palestinos

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

London, gruod. 8.— Ang
lija pranešė Jungtinėms 
Tautoms, kad jinai nustos 
valdžius Palestiną 1948 m. 
gegužės 15 d. ir leis žydams 
ir arabams steigti savo val
džias atskiruose to krašto 
ruožtuose. O iki rugpjūčio 1 
d. Anglija ketina ištraukt ir 
savo kariuomenę iš Palesti
nos.

ir Vengrijos

Jugoslavijos-Vengrijos 
Karinė Sutartis

Budapest, gruod. 8. —Ju
goslavijos premjeras mar
šalas Tito
premjeras Lągos Dinnyes 
pasirašė draugiškumo ir 
bendro karinio apsigynimo 
sutartį tarp tų dviejų šalių.

Praeitą mėnesį Tito pasi
rašė 20 metų tarpsavinės 
pagalbos sutartį su Bulga
rija. Teigiama, kad netru
kus bus padaryta bendra
darbiavimo ir apsigynimo 
sutartis tarp Jugoslavijos, 
Rumunijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos.

JAUNOS, INTELIGENTIŠKOS MERGINOS 
ABELNAM FABRIKO DARBUI. WEE 
TOPDLERS, 232—13TH AVE., NEWARK, 

N. J.
(M*)

REUTHER GIRIA 
FORDĄ

Detroit. — Automobilių ' 
fabrikantas Fordas atsilai
kė raštinėn pas Walterį 
Reutherį, dešinįjį CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos pirmininką. Reutheris 
po to gyrė Fordą kaip, esą, 
“padorų pilietį, 'su kuriuo 
darbininkai gilėsią susiro- 
kuoti.”

Mąnsfield, O. — Namo 
gaisre isudege W. Rice su 
žmona ir 4 vaikai.

Korporacijų pelnai už pirmą 
šių metų pusmetį buvo 248 
nuoš. didesni, negu 1939 m. už 
tą pat į laiką.

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 
trečiadieni, 10 d. gruodžio, 408 
Court St., 8 v. v. Nariai dalyvau
kite, bus metinis susirinkimas. — 
Fin. Sekr. (286-287)
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| Living Room Cushions j
g Refilled With New Springs g
L $3.75 |v r g
l Sofa Apačios Perbudavojirtias | 
f Už $12.00 ' |
S šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |S’ g

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

if

K
v 
v 
v

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., ‘ Brooklyn, N.
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SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ
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PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų
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Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patąmavimas.

Kiekvied^ šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

1Ž«

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS
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AMERIKONAI keičia 
VOKIEČIŲ PINIGUS
Berlin. — Karinė ameri

konų valdyba spausdins 
naujas markes Vokietijai. 
Senosios, taipgi jų spaus
dintos, markės bus paskelb
tos bevertėmis. Tai esą* to
dėl, kad Sovietai skolinto
mis iš amerikonų klišėmis 
(formomis) prisispausdinę 
daug, markių.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro metinis mitingas 

įvyks gruodžia 10 d., šv. Jurgio sa
lėje, 180 New York Avė., 8 v. v. Tu
rime daug svarbių dalykų apsvars> 
tyti, ypač operetės* vaidinimą. Taip
gi bus rinkimai naujos valdybos. — 
Sekr. (286-287) ’

WATERBURY, CONN. ! 
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks tre
čiadienį', gruodžio (Dec.) 10, pradžia 
7:30 v. vak ,Venta salėje, 103 Green 
St. Visi nariai ir narės malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, neą jis 
bus metinis susirinkimas ir bus ren
kama kuopo valdyba ateinantiems 
metams. Taipgi išgirsite LLD Conn, 
valstijos įvykusios konferencijos ra
portą. Pasirūpinkite gauti naujų na-, 
rių į LLD 28 kuopą. — Raštininkas.

(285-6)

pasekmių Reimondui.Tarpe Lietuvių
Pažvelgus į Amerikos lietu

vius, smulkius biznierius, tai 
neperdėjus galima pasakyti, 

■kad lietuviai yra pamėgę ir 
turi neblogą pasisekimą svai
ginančių gėrimų pardavimo 
vertelgystėj — saliūnai, ta
vernos, užeigos, likerio krau
tuvės ir dar kitais vardais pa
vadintos įstaigos, per 'kurias 
teka tas pats distiliuotas svai
ginantis skystimėlis, kuris 
niems teikia linksmumą, 
tiems gyvenimo kartumą, 
einantį iš girtuokliavimo 
sėkmių.

Ir nekuriems tos rūšie?, 
nierių pasisekė
prasisiekti, atsistoti 
prių ekonominių pamatų.

«
Virš metų laiko atgal at

vyko iš New Yorko į Los An
geles jaunas lietuvis gydyto
jas, Dr. W. Graskas. Nekurį 
laiką ■ Dr. W. Graskas dirbo 
May wood ligoninėj, kol atliko 
visus formalumus gavimui lei
dimo privatiškai praktikuoti 
gydytojo profesiją Kaliforni
joj. Greitu laiku atidarys sa
vo ofisą.

Taipgi Dr. W. Graskas įsto
jo į LDS “Mixmasters” kuo
pą. Visi nariai džiaugiasi, 
kad turės gydytoją savo narių 
tarpe, kuris galės visais me- 
dikaliais reikalais patarnauti.

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldoj, drūtais juo
dais apdarais ........ .............................

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ...........

Apie Dangų. Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................ .7............
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ... .........................................
Kūrykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ................................... .....
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyjflos. Knygutė su 

paveikslais.......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyveną Pūstynėje—ir apie du 

brolius ..... >.........^.....rf?......................... . ........
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę .......... ........ ........................
EustaęhijiiŠąs, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės ...................... .....
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgesiai, su paveiksi...............
Geros Railos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nuslm. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

> salos per 17 metų ................................
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ...........................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingu pa

sakymų, ir t.L .. . ............. ............
Kabalas, laimės rodykle, stb Saliamono 

nosia .:......................... :....... :.....
Karvęs Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .... ................. ».7..... ......
Keliautojai, į Šventą žemę, Jeruzolimu 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

rašant .paikutes ... .....  :...............
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi.............................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jio 

privedą žmogų ..................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ...............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ..........................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ................................... ;............ i

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugiiną Savo Meilužės, su paveik. 

Pekla, Kur Ji' Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai* 
mes užslėptas ....................  ....

Noah Ark’as, įdomūs skaitymą) ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas ............................
Trys Užkeiktos Karalaitės .....................
Velnias Kapitonas, 3-jų (omų knygą 
Virėja kepėja, kenuotoja, su hpie 450 

receptų .....7.............................. ............
Stębūklingas Veidrodis, apysaką ...... ...
Savizrolas, juokų ir funių knyga su* 
paveiks. ■.......................................................... 
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ....................... .....?........

Laiškams pbpiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių Ir bile 
kokio niežulio. Uncija .. ....... ........ .
Dvi uncijos ....... ................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ...... ...................... ........
Nervų pastiprintojas ................... . ........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... .
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

Užpilti ant degtinės 1... .......... ......
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ... ........................... ........ ...........
Vidurių valytojas ......... .............. .............. .
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .i.......
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų ..............................
Gimdos tonikas, pątaiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .....................   $1.25
Nuo užsišenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever)  .................   $1.25
Palangos Trajanka 75c, <-------- .
1.00. 
Nuų Railių ............................................. p
Nuo vandeninės ir širdies ligų . ...... -
Nuų nemalonaus kvapo ...................... .
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ......
J^uo venėrlškų ligų ...... .......... ...............
Plaukų tonikąs, ąugina plaukus, vąlo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
prąžllijmo ..... .. .......................................
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtu 

knygų ar žoIIijį, rašykite į:

M. ŽUKAITIS, 
834 Dean St., Spenceirport, N. Y.

(a4v.)

$1.75

75c
I

15c 
10c 
25c

$2.25

30c

35c 
75c

vie- 
ki- 
pa- 
pa-

Sekmadienį suėjo 6 metai 
nuo japonų užpuolimo ant 
Perlų Uosto.

35c 
25c

25c

35c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00 
25c

simo 
25c 

$1.50

$1.00
25c

50c 
$1.60 

'45c

biz- 
ekonominiai 

ant sti-

Pokariniais laikais prasidė
jus iš rytų ‘‘emigracijai” į Ka
liforniją, keletas lietuviškų 
saliu,nčikų iš rytinių valstijų 
atvyko į Los Angeles pasidai
ryti, pasiteirauti apie galimy
bes įsigijimo saįiūno biznio. 
Bet Kalifornijoj kitokie vėjai 
pučia. čia turbūt perdaug 
turtingų žmonių, kurie atvyks
ta amžių užbaigti, ir į tą ne- 
perdąug komplikuotą biznį 
kabinasi. Paėmus Los Ange
les miestą, čia “cocktail bar” 
arba, kitaip sakant, saliūną 
įsigyti reikia turėti krūvą pi
nigų, nes tokie saliūnai kai
nuoja apie $25,000. Kadangi 
nauji saliūnų laisniai yra labai 
sunku įsigyti, tai perkant sa
liūną dar reikia mokėti atski
lai už laisnio gąvimo teises 
nuo 5 iki 10,000 dolerių. Už 
tai lietuviai ekspertai saliunči- 
kai, atvykę iš rytinių valstiją, 
pasidairo, pasiklausinėja ir 
vėl dumia atgal.

atgal atvyko iš 
į Los Angeles 
Dr. Ch. Laba

Pora metų 
New Yorko 
Naturo pati jos 
nas. Naturalio gydymo bū
das, nežiūrint kiek jis yra ge
ras ir teisingas, tarpe lietuvių 
nėra dar prigijęs. Lietuviai 
dar vis mano, kad be liekars- 

‘tėlių negalima pasigydyti. Bet 
Dr. Gh. Labanas su savo drau
gų pagalbą atidarė sveikatos 
namą, kur priminėja ligonius 
ir juos gydo natūraliu būdu, 
išvalant žmogaus sistemą, nu
statant tinkamą dietą-maistą.

Dr. Ch. Labanas yra tauti
ninkų pažiūrų žmogus, bet jį 
negalima lyginti prie siau
rų pažiūrų šovinistų. Jis yra 
žmogus kaip natūralistas, Turi 
daugiau realistinę pažiūrą ne 
tik į gamtos įvykius, bet ir į 
žmonių santikius, tatai Laba- 
ną visur matysi (nežiūrint ko
kios srovės būtų) lietuvių pa
rengimuose.

Jurgis Pipiras.
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GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeinu 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad. visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ .

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 «
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

(kamp. 68th St.) -į
Atsitikim^varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų

ir tt., telefonpokite
r SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui j1
šermeninis, Vestuvėms ir Bankietams

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

I

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
5f

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

25c

BROOKLYN, N. Y.282 UNION AVĖ.
Tol. EVergreen 4-9612

»
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$1.25
$2.25

m

I

» ■

didesni pakeliai i>0
85 c 
60c 
85c
85 c

53j0. Summer Ąvenue, 
Newark 4, N. J. • 

HUmboldt 2-7964 |
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Antr., Gruod. 9, 1947

giaį gali ątidųoti pąskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
; prakilniuose namuose be ekstra išįaidų. -

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.w kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

g Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- H 
g kala'vimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. * j

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

60c 
85c 
60c 
60? 
60c 
60c

75c 

60c 
60c 
60c 
85c 
85c

Kądąise J. Alvinas rašė, kad 
tikras stebuklas, Los Angelese 
nėra nęi vieno lietuviško sa- 
liūno. Bet mes turime vie
ną gerą lietuvį Bąbičių, kuris 
užlaiko lįkęrio parduotuvę ir 
neblogai tam biznyje verčiasi. 
B,et čia kitas stebuklas, nes 
drąugąs Babičius visokias 
brandes pardavinėja ir girią, 
kJd ląb.ai skanios, o pats par- 
dąvįnėtpjas “blaivininkas,” 
tik pięną ir kavą geria.

New York. — CIO Elekt- 
rininkų unijos skyrius 430 
pasižadėjo remti Francijos 
streįkierius.

4

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kąiną. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Jaunas lietuvis architektas 
Ęeimondas Levąnas bendrai 
sū savo tėveliais pradėjo nau- 
l^ų namų statybą San Fer
nando Valley, Rieimondas ka
daise yra dirbęs Warner’s fil- 
ųiu kompanijoj už architektą. 
suTcūrimui įvairių filmų sce- 
ųerijų. Dabgr Ęęirpondas ųž- 
ląiko ofįs.ą ir paruošia moder
niškus architektūros kūrybos, 
braižinius įvaįifįęms pasta-, 
fams. Dar prie tą pats stato, 
namus pardtrvimui. Geriausių

s ŽODYNAS I 
g Lietųviškąi - Angliškas
•a • • i - re

ir IAngliškai - Lietuviškas | 
A. Lalio žodynas

4 M

ĮšTauja laida į
I ®

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikąlaukit iš §
I®. D. PILKA |

546 E. Broadway |
South Boston 27, Mass. |

|J. J. Kaškiąučius, M. D.l 
b

Paul Gustas Funeral Home^
\ ■ INC?
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

S
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- «

a

4;.

4

9



NewWko^gj^feflito
Neveiklumas Padeda 
Reakcijai, Sako 
Kaimynę Lapelis
“Neakcija (neveikiamas) pa-

deda reakcijai — ar jūs esa
te neakcionierius ?” — klau
sia bendras susiedijos veikėjų 
išleistas lapelis, šaukiantis j 
konferenciją 8-to kongresinio 
distrikto visų organizacijų, 
bistriktas apima Ridgewooda 
ir Williamsburga.

Konferencija įvyks šį sek
madienį, gruodžio 14-tą, 2:30 
po pietų, 402 Reap St., virš 
Republic Teatro, kampas 
Grand St., Williamsburge.

MRS ADA JACKSON

Vyriausia’ konferencijos 
kalbėtoja bus Mrs. Ada Jack- 

.son, Darbo Partijos kandida
tė j kaunsilmanus paskiau
siuose specialiuose rinkimuo
se, gavusi virš šimtą tūkstan
čių balsų.

K o n f e r e n c i. j os šauk ė j u ose, 
be kitų, yra trys dvasiškiai: 
Benny S. C. Benson, D. G. Į 
Crawley, Timothy Peshkoffd 
dviejų AFL ir vienos CIO uni
jos veikėjai - viršininkai; len
kų, žydų ir kitų tautinių or
ganizacijų veikėjai, vartotojų; 
vaikų priežiūros centrų, dar- 
biečių ir kitų susiedijos orga
nizacijų darbuotojai.

Ridgewoodo ir Williams- 
burgo lietuvių organizacijoms 
reikėtų turėti konferencijoje 
savo atstovus.

Kvietirpe į konferenciją sa
ko :

Vienas balsas liekasi neišgirs
tu. Bet daugybė balsų, orgh- 
nizuotų kalbėti ir veikti sėk
mingai, bus išgirsti ir paklau
syti. Be kitų, konferencijoje 
būsią svarstomi:

Reikalavimas numažinti kai
nas. '

Statyti daugiau pigiomis 
rendomis namų projektų.

Kaip apsaugoti ir išlaikyti’ 
civiles teises.

Brooklyne areštuoti trys 
jauni vyrukai, 16, 18 ir 19 me
tų, kaltinami bandyme įsilauž
ti į krautuvę, 222 Flushing
Ave., penktadienio naktį. Jau
niausias teisinosi norėjęs pa
dėti draugams gauti pinigų 
švenčių dovanoms.

Nežinomo vyriškio sužalo
tas kūnas atrastas sekmadie
nio rytą ant ^aukštojo gelž- 
kelio trekių Third Ave. ir 
128th Stt., New Yorke.

Dienraščio Laisvės
BANKIETAS
Įvyks Sekmadienį

JAN. 25 SAUSIO
Bus Naujame Name
Liberty Auditorium

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

ĮŽANGA $3.00

Valentino-Vinikaičiy
Seimu Padėka

Reiškiame gilią padėką pa
dabinusiems mūsų žmonos ir 
motinos Pranciškos Valentinie-
nes paskutinio pailsio vie
tą gėlėmis: draugams Stu- 
kams iš Lewiston, Me.; 
F i n n e m ore ir B r a u n 
šeimoms iš Bowdoinham, Me.; 
Garrett šeimai iš Muse, Pa.; 
Guzeik šeimai; Rokienei iš 
Charleroi, Pa.; Margaret 
Dress Shop merginom iš 
Brooklyn, N. Y.
^Taipgi dėkui visiems lan
kiusiems šermenis, palydėju- 
siems ar bile kuo^ teikusiems •>
mums draugišką pagalbą ar 
užuojautą mūsų liūdesyje.

Charles Valentinas 
ir Duktė,
Stepone Vinikaitienė.

★ ★ ★
Draugė Valentinienė mirė 

lapkričio 29-tą, Bowdoinham, 
I Me., kur pastaruoju laiku gy
veno. Valentinai yra ten gra
žiai įsikūrę žemės ūkyje, 
sėkmingai farmeriavo. Mirė 
sulaukus 73 metų. Palaidota 
gruodžio 2-rą, 1947.

j Velionė, po tėvais Tamašaus- 
| kaitė, iš Lietuvos paėjo iš 
Gruzdžių miestelio. Ameriko
je tūlą laiką yra gyvenę Fa
yette City, Pa. Jos našlys d.

I Charles Valentinas tebepasi- 
lieka farmeriauti Bowdoin- 
ham’e, o jos duktė, brookly- 
niečiams gerai pažįstamoji Vi
nikaitienė, gyvena So. Ozone 
Park.

Draugė Valentinienė buvo 
ilgametė Laisvės skaitytoja.

i Laisviečiais yra ir jos šei
ma : vyras, duktė, žentas 
ir jaunuolė anūkė Gla
dys, žinomoji aidietė. Ji
nai sykiu su tėvais laiks nuo 
laiko prigelbsti didžiuosiuose 
dienraščio bankietuose ir ki
tuose darbuose.I

Ramaus pailsio d. Valenti- 
nienei!

Reiškiame užuojautą jos 
šeimai ir giminėms.

Filmos—Teatrai
Embassy Newsreel Teatruose 

ž in iškošė filmose rodo Grai
kijos valdžios karą prieš par
tizanus, liaudies kovotojus už 
savo teises. Prasideda keturių 
didžiųjų šalių ministrų pasita
rimai. Yra karališkieji nau- 
javedžiai ir kitos žinių ištrau
kėlės.

New Yorko Paramount
Pradėjo frodyti filmą “Gol

den Earrings.” žvaigždėse Ray 
Milland ir Marlene Dietrich. 
Scenoje Billy De Wolfe, taip
gi McKinley su savo orkes
trą.

Stanley Teatre
Antra savaitė rodoma Tary

bų Sąjungos linksma komedi
ja “The Winner,” pripažinta 
viena iš pačių geriausiųjų ko
miškų filmų. Joje taipgi yra 
dainų ir muzikos, bet, virš 
visko, arti pusantros valandos 
smagaus juoko.

Dalykas einasi apie kumš
tininką, jo merginą,' jų mei
lę ir senių bėdas pastangose 
atkratyti jaunuolį nuo sporto, 
kad jis užsiimtų kuo kitu. O 
jeigu jau rusai imasi kome
dijos, tai ji ir būna komedija 
—juokinga ir ypatingai mums, 
kurie rusus arčiausia pažįsta
me. geriausia suprantama.

Uja Perevertsev vaidina la
biau mergina, negu sportu, su
interesuotą kumštininką, Iri
na čeredniačenko — jo mylė
tiną, o Alexander Stepanov— 
campijono. Kitose rolėse Vla
dimir Volodin, Anastasia Zu- 
jeva, Vassily Gribnov. Tama
ra Govorkova, Anton Bielov. 
Gaminta Maskvos studijose. 
Scenarijus Anatoliaus Filimo- 
novo. Bus rodoma iki 20-tos.

Greta šios, priedams rodo 
paskilbusiąją Maksimo Gorkio

Kanadietės Viešnios 
Grįžo Namo

Praėjusį sekmadienį grįžo 
Montrealin dvi lietuvaitės ka
nadietės, Emily Adams (Ado
monytė ir Nellie Kiello (Kie- 
laitė). Jiedvi buvo atvyku
sios New York an meno festi
valio proga ir čia praleido 
virš savaitę. Buvo apsistoju
sios Piccadilly viešbutyj.

—Festivalio pramogos mums 
labai“ patiko, — sakė viešnios. 
—Tik gaila, kad nedalyvavo 
mūsų Vilijos Choras.

Abi priklauso Vilijos Cho
rui Montrealyj; Chorui va
dovauja u k rainų kilmės kana
dietis C. Sebestianovič. Vili- 
j iečiai sekamais metais vyks 
Rochesterin dainuoti ir, sako 
viešnios, mes labai norėtumėm 
kada nors atvykti New Yor- 
kan ir parodyti, ką mūsų cho
ras gali atlikti! *

Viešnioms New Yorkas pa- 
tika; giria joą? ir newyorkie- 
čius, kurie, sako jos, yra 
draugiški ir malonūs. Su
mezgė jiedvi čia ryšių ir pri
darė nemažai pažinčių.

Kurie tik su jaunom mont- 
realietėm susitiko, visi jas gi
ria kaipo malonias ir inteli
gentiškas merginas. ,

Veteranams Pataria
Daugelio veteranų atleidimo 

iš karinės tarnybos dokumen
tuose juos išrašiusieji padarė 
klaidų. Tūli veteranai, apsi
džiaugę, kad išvyksta namo, 
nei neapsižiūrėjo, nepamatė, 
o dar kiti nenorėjo ilgiau už
trukti kempėse ir dėl to nesi
kreipė pataisų tuojau.

Dabar, kada reikės kreiptis 
įstaigosna gavimui bonų, ve
teranai susiieško savo doku
mentus ir atranda tas klaidas. 
Pastebėjusiems klaidas pata
ria patiems jų netaisyti,'’ bet 
kreiptis į savo miesto Vete
rans Service įstaigą. Brook
lyne ji randasi 105 Court St. 
Pačių taisymas klaidų gali vi
są dokumentą paversti bever
čiu.

Dariaus-Girėno
Komiteto Susirinkimas

Dariaus-Girėno Paminklo 
Komiteto šaukiamas labai 
svarbus - nepaprastas ir kar
tu mėnesinis susirinkimas 
įvyks gruodžio (Dec.) 12 d., 
penktadienį, 7)30 vai. vak., 
Piliečių Kliube, 280 Union 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Komisija apžiūrėjo High
land ir Forrest Parkus kaip 
naujas vietas dėl' paminklo, 
jas reikės svarstyti. Taipgi 
šiame posėdyj kalbės 14 dis
trikto lyderis gerb. dr. Joshua 
Friedman; bus ir daugiau pa- į 
tarimų šiame reikale. Visų 
narių nuoširdi pareiga pribū
ti. .

Komiteto Pirm.: J. šaltis.
Ižd.: P. J. Montvila.
Fin.Sekr. adv. S. Briedis.

Gyvuliių globos draugijos 
agentai keturias valandas dar
bavosi, kol ištraukė kraliką, 
įkritusį į dūmtraukį 18 Jora
lemon. St., Brooklyne.

dramą filmoje “Lowe r 
JDepths” (Ant Dugno), taip
gi “Indonesia Calling.”

Pradedant 20-ta, į teatrą 
ateina filmą “The Great Glin
ka“ apie žymųjį rusų kom
pozitorių - muziką, tarpe ki
tų, sukūrusį plačiai pasaulyje 
tebevaidinamą operą “Ruslan 
ir Ludmila.”

Radio City Music Hall
Pradėjo rodyti “Good 

News” ir kalėdinį spektaklį 
“Nativity.”

Faktais Turtingi 
Raštai Apie Mūsų 
Miesto Ligonines

Skaičiau pirmąjį iš serijos 
kelių raštų apie padėtį mūsų 
ligoninėse. • Pirmasis 'Arnold 
Sroog raštas, tilpęs pirmadie
nio laidoje Daily Workeryje 
(pardavinėjo gatvėse vėlai 
sekmadienio vakarą ir ant 
standų pirmadienį per visą 
dieną) labai turtingas faktais.

Sprendžiant pagal šį pirmą
jį, būtinai įsigytini ir sekami 
numeriai, kuriuose žadama 
tuo klausimu sekami straips
niai :

Antradienio laidoje tema: 
Ligoninės planuoja numa
žinti patarnavimus biednuo- 
menei.

Trečiadienį: Pel n i kau tojų 
interesai užpakalyje ligoninių 
krizės.

Ketvirtadienį: Apdraudų
planai — kam geri jie?

Pirmajame Daug Skaitlinių
Pirmajame, tilpusiame gruo

džio 8-tos laidoje, pavyzdžiui 
paduoda, kiek kainuoja pobū
vis ligoninėje sergantiems nuo 
širdies atakos, skaudulių vi
duriuose, plaučių uždegimu, 
apendiko operacija, motinys
tė, sužeidimas kojos.

Paimtos keturios ligoninės, 
su pažymėjimu mokesties pri- 
vatiškame kambaryje, pusiau’’ 
privatiškame ir warde, yra: 
Presbyterian, New York, Beth 
Israel ir Beth El.

Nurodoma, kad kainos paki
lo ir kad keturioms dešimtims 
nuošimčių visų miesto gyven
tojų jos neišgalimos, o patar
navimas blogėja. Primena 
įvykį darbininko mašinisto, 
kuris susirgęs širdies ataka 
darbe, išbuvęs ligoninėje pa
ilsiu! 4 savaites, išėjo su $310 
bila. O kas lieka daryti, žmo
gų i, kuriam tos atakos pasi
kartoja dažnai? T—-as.

TEATRININKAMS
V

Dėl tūlų technikinių kliūčių 
nė šią savaitę “Pergalės” pra
timas neįvyks. K.

Išvežė į Franciją 8 milionus 
svarų įvairaus maisto, surink
to po visą šalį 'tam specialiai 
leistu “Friendship Train.”

| Adam V., Walmns, D. D. S j
i «
$ DAKTARAS-DENTISTAS g 
K «y i Kg .—---- L_ . to

VALANDOS: to
§ 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. |
I? Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį. <•?ff. ____ _____ rag - ' ®
|»650—5th Avė., kamp. 19 St.^
| BROOKLYN, N. Y. |
> Tel. SOuth 8-5569 |

TONY’S Ai
s#g UP-TO-DATE ’

i BARBER SHOP |
$ ANTANAS LEFMONAS '
i? .Savininkas §
f 306 UNION AVENUE-1
w -
g GERAI PATYRĖ BARBERIAI g

^tetgtctetetetetetetetetetgtetetetetetetgsgtete^

jBAR & GRILL]
l LIETUVIŠKA ALUDE į
įį DEGTINĖ, VYNAS ir
g ALUS §
S? «

| Kanados i
I Black Horse Ale I
I JOSEPH ZE1DAT
| 411 Grand St |
| Brooklyn, N. Y. |

Mūšy Banldetas
Gruodžio 6 d. E. New Yor

ke įvyko LDS 13 ir LLD 185 
kuopų ' metinis bankietas. 
Daugelis žmonių negali su
prasti, kodėl mes, rengdami 
savo ban kietus, negarsiname 
spaudoje. Neužtenka dar to— 
keliomis savaitėmis pirma pa
rengimo jau sustabdome ti
kietų pardavinėjimą, šiemet 
tas pats įvyko: svetainę nu- 
samdėme didesnę, bet kuomet’ 
apskaičiavome, kiek tikietų 
turime išpardavę, turėjome 
sustabdyti. Svečių ir viešnių 
turėjome virš 300. Apie va
karienės gerumą ar blogumą 
rengėjai negali spręsti — tą 
nusprendžia patys dalyviai. / /

Rengėjai tiktai gali širdingai 
padėkoti visiems 'dalyviams, 
tikietų platintojams, gaspadi- 
nėms, patarnautojams ir dar
bininkams. Taipgi “Varpo” 
kepyklos savininkams Bal
čiūnams, pas kuriuos kalaku
tus iškepėme.

Laike vakarienės buvo iš
šaukta keletas dalyvių tarti 
keletą žodžių, bet kuomet pu
blika susirenka pasilinksminti, 
tai kalbos pasisekimo neturi.

Gaspadinės dirbo sekamos: 
Kavaliūnienė, Misevičienė, Vi
nikaitienė, Daugėlienė, Jakš
tienė, Sadauskienė ir Paukš
tienė, Prie stalų patarnavo: 
E. Feiferienė, Valentina Ne- 
vinskienė, Eleanor Briedis, 
Lillian Briedis, Alice Stasūnas, 
Frances Maželis, Catherine 
Norkis, Florence Kazakevi
čiūtė, Emelia Galeckas, Dolo
res Vaitkus, Gladys White.

Kuopų nariai vyrai irgi tu
rėjo nemažai darbo, ypatingai 
Z. Kavaliūnas, su savo auto- 
mobiliurrii, suvežiojo į svetainę 
viską, kas tik buvo reikalinga.

Varde rengėjų visiems, ku
rie tik prisidėjo darbu prie 
bąnkieto surengimo, tariu šir
dingai dėkui. • V. P.

g GYDYTOJAS g

l S. S. Lockett, M. D. 1 
fy 223 South 4th Street « s? • ®
g BROOKLYN, N. Y: .g
jį? . Į1—2 dienom toS Valandos: ^6_8vakarais J
J? M
g Ir Pagal Pasitarimais. «
g Telefonas EVergrecn 4-6203

f Egzaminuojant Akis,| 
| Rašome Receptus | 
gDarome ir Pritaikome Akinius f
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Optometrists 
394-398 Broadway 

■ Brooklyn, N) Y. 
Tel. ST. 2-8342

| DANTŲ GYDYTOJAS
M ____ f: K

|Dr. A. Petrikai
UI ____ „ .. .to221 South 4th Street

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

Valandos: J9-12>Tte

Penktadieniais uždaryta.
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8 vakare

| Fotografas | 
gTraukiu paveikslus familijų, ves-§ 
©tuvių, kitokių 

M padarau: 
paveiks-’ 
krajavus 
su ame-1

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-$ 
kalui esant irx 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa- S 
geidaujama. Tai-^ 
pogi atmaliavojuft 
įvairiom spalvom.

< JONAS STOKES | 
? 512 Marion St., Brooklyn^ 
?Kampas Broadway ir Stone Ave,, prie/i 
f Chauncey St., Broadway Line. to 
į Tel. OLenmore 5-6191 ®

Gordonai Grįžo 
Chicagon

Jack ir Nancy Gordonai 
(Gužauskai), viešėję savaitę 
laiko New Yorke, sekmadie
nį grįžo Chicagon.

.Nancy čia buvo atvykusi 
profesijos reikalais, deja,, už
klupo ją slogos ir ji buvo pri
versta išgulėti lovoje apie tris 
dienas.

New Yorkas, kurį abu Gor
donai pirmą kartą pamatė, 
jiems patiko. Nebuvo jiedu 
matę nei “gyvos” jūros, dėl 
to šeštadienį specialiai buvo 
nuvykę į Rockaway pasakyti 
Atlantai “sveikas.”

PATAISA
PARĖMĖ MENO VEIKLĄ /
Lietuvių Meno Sąjungos Fes

tivalio paskutinę dieną, rink
liavoje meno mokyklai steigti, 
prisidėjo:

Sietyno Choras iš Newark, 
N. J., $10.

Vyturėlis, brooklyniečių 
stygų ansamblis, $5.

Jų aukos buvo įskaitytos į 
bendrąją $513 sumą, paskelb
tą su kitų aukojusių vardais 
gruodžio 8-tos Laisvėje.

Daug Medaus
Gerkite arbatą su medum 

kad išsigelbėti nuo apsirgi- 
mo slogomis.

BITININKAS KONČIUS
Atvežė Laisvei daug me

daus. Daug žemesnė kaina 
negu seniau:

KVORTA $1.35
PUSĖ GALIONO $2.25 «
Į kitus miestus nesiun- 

čiame. Užeikite patys j 
Laisvės raštinę ir nusipir
kite tikro bičių medaus.

■Mil

. Peter į 

KAPISKAS i 
BAR & GRILL I i 

Degtines, Vynai ir Alus S 
RHEINGOLD g 

BEER & ALES . 5
■ * • 1 

32 Ten Eyck St. | 
BROOKLYN, N. Y. 1

Tel. EVergreen 4-8174 |
g • Peter Kapiskas

mūsų Patro-

įvairybė kostur 
džiulerių. Suk- 
setai, Elgin — 

išdirbimo, 
Longines,

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty »n every trim line . . . 
17-jewels. $33.7S

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen and matching pencil. 

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

>17.50

t Graži 
f miškų 
<į nelčm 

American
: Laikrodžiai
f Bulovą, Gruen, Hamil- 

ton, Benrus, etc. Ve
ri liausiu madų Moterų 
£ Ir Vyrų Daimontiniai 
? žiedai.
C Atlikite savo pasirin- 

kimų dabar. Rankpi- 
h higiai jums palaikys 

by kurį daiktų iki
” Kalėdų.

m Linksmų Kalėdų ir 
h Laimingų Naujų Metų 

visiems 
h nams!

bn.

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
v Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Gruod. 9, 1947
’ t ■

Jei Vaikinas Pavėlavo
Jeigu turi vaikiną, gyvenan

tį Long Lslande ir jeigu jis 
pavėlavo atvykti PaAėkų Die
ną, nerizikuok įtarti nepaisy
me. Jo mama pavėlavo pa
gaminti pietus.

Tačiau ir jo mama nebuvo 
kalta, netyčia taip atsitiko. 
Jdėjusios į pečių kalakutus, 
Great Neck ir apylinkių šei
mininkės apsižiūrėjo, kad 
gasas spykso kaip senoviškos 
gasinės lemputės. Pietūs pa
vėlavo vietomis net iki 3 va
landų.

Nassau apkrities gaso kom
panija, kuri neseniai pakėlė 
savo gaso kainas ir dabar vėl 
padavė prašymą leisti išnau- 
jo pakelti gaso kainas, teisi
nasi nežinojusi, kad šeiminin
kės tą dieną daugiau gaso, 
vartos.

Pasirodo, ne už dyką mo
kama firmų viršininkams po 
kelis desėtktis tūkstančių do
lerių algos metams! Ne bi
le kas išmanytų nežinoti skir
tumo tarp darbo dienos ir 
šventės. N.

William Barr, 45 motų, 
anksti sekmadienio rytą rastas 
sutriuškintas tarp platformos 
ir vagono Bergen St. stotyje, 
Brooklyne. Gyveno 477 Third 
Street.

IGERI PIETUS!!
y . . $* Kada norite gerų pietų, 5 

kreipkitės į

Lorimer Goffe Shop 1 
g Frank Domikaitis
* Savininkas ***y ti
g 417 Lorimer Street
g Laisvės NameV
if Brooklyn, N. Y. ®
V . ,^Kvepiančiai keptos ir virtos* 
g mėsos, valgiai. Taipgi dar-J 
g žovių .ir pieninių valgių 
g gražus pasirinkimas.




