
Maršavo Italijoje, o Drebė
jo Chicagoje.

Didžiulė Krūva Metu.
Teroras ir Laisvė.
Pyksta ir Barasi.

Rašo A. BIMBA

Chicagos Naujienos labai 
susirūpinusios Italijos padėti
mi. Aną (Įieną mieste Genoa
buvęs buvusią partizaną są- 
Skridis. Ją buvę tūkstančiai 
ir jie maršavę gatvėmis, o 
juos saliutavęs komunistu su
las Longo.

šita partizaną demonstra
cija labai išgąsdino Grigaiti*. 
Jo baimę padidino dar ir 
tas faktas, kad Italijos “po
licija nęra pilnai ištikima vai-1 
džiai.” Jis šaukia:

“Reikia tikėtis, kad Jungti-1 
nią Valstybią kareiviai ir jū
rininkai bus palikti sargyboje 
tol, kol praeis pavojus” (N., 
gr. 3 d.).

Vadinas, mūsą kareiviai ir 
jūrininkai turi būti žandarais 
ir išgelbėti klerikalą režimą 
nuo Italijos liaudies. Tai bus 
pagal visus “socializmo” prin
cipus !

★ ★ ★
Skaitau korespondenciją iš 

Waukegan, Ill., kad ten buvo 
suruošta kukli, bet graži su
eiga pagerbimui Dr. Graičūno 
jo 77-to gimtadienio proga.

Gaila, kad mes esame taip 
užsivertę visokiais darbais, jog 
pamirštame tinkamai pagerbti 
ir pasveikinti mūsą senuosius 
veikėjus. Dr. Graičūnas yra 
vienas iš tą, kurie desėtkus 
metą darbavosi visuomenėje ir 
užsitarnauja pagarbos ir atmi
nimo.

★ ★ ★
Didžiosios Ilollywoodo studi

jos išmetė iš darbo desėtką 
žymiausiu filminiu veikalu ra
šytoją. Išmetė tik todėl, kad 
juos pasmerkė Neamerikinės 
Veiklos Komitetas.

Reiškia, kad jie buvo geri 
rašytojai ir puikūs vyrai, stu
diją savininkai nieko juose 
nenužiūrėjo ir jokią politiniu 
grieku nematė, kol kas nors 
nešvilptelėjo Washi n g t o n e. 
Tuojau tie žmonės turi eiti 
laukan — laukan be darbo ir 
be uždarbio!

Kur gi čia toji asmens lais
vė ?

žmogus sprendžiamas ne pa
gal tai, kas jis yra, ką jis 
dirba, kaip jis elgiasi, bet pa
gal tai, ką kas nors kitas apie 
jį pasako. Nebevalia žmogui 
turėti politinius įsitikinimus. 
Kiekvienas turi šokti pagal tą 
muziką, kokią groja valdan
čioji klasė arba partija.

žymiojo Lietuvos dramatur
go ir režisoriaus Dauguviečio 
žmonos sugrįžimas Lietuvon 
iš Vokietijos labai nepatiko

Darbo Žmoniy 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Franci jos Valdžia Vartoja 
Tankus ir Fašistinius 
Karius Streikui Laužyt /
Griežtai įsako Streikieriams Tuojau Grįžti Darban ir 
Grūmoja Neduoti Jokių Priedu Dar Streikuojantiems

pabėgėliams su kriminalisti
niais rekordais. ♦

Negali juk pykti tie pabė
gėliai, kurie nėra rankų susi-; legionieriai, 
tepę. Jie tik gali džiaugtis, 
kad jų gimtinėję šalyje yra 
vietos visiems, kurie nori su-

Paryžius. — Premjero 
Schumano valdžia griežtai 
įsakė streikieriams grįžti 
darban šį trečiadienį. Jinai 
pažadėjo mėnesinius bonus- 
priedus po 1,125 iki 1,500 
(apie $11 iki $13) tiem, ku
rie pasiduos šiam įsakymui. 
Tokiais bonais būsią, girdi, 
išlygintas gyvenimo pa
brangimas iki šiol. Kurie 
darbininkai po šios dienos 
tęs streiką, tai negaus jokių 
bonų, kaip grūmoja valdžia.

Generalės Darbo Konfe
deracijos vadai reikalavo, 
kad valdžia laikytųsi tai
syklės— kiek reikmenų kai
nos pakyla, tiek ir algos 
darbininkams pridėti laiks 
nuo laiko. Valdžia atmetė 
šią taisyklę.

Streiko Frontas Stiprus 
Pamatinėse Pramonėse
Nacionalis streiko komi

tetas pasmerkė valdžios 
grūmojimą ir atmetė jos 
pasiūlymus. Komitetas šau
kė darbininkus “kiečiau su
glausti savo eiles ir laimėti 
reikalaujamus pagerinimus, 
nepaisant reakcinės val
džios.”

Streiko komitetas pažy
mi, jog stipriai laikosi 
streikieriai svarbiausioje 
pramonėse — laivąkroviai, 
geležinkeliečiai, angliaka
siai ir kt., o kai kur dar 
auga streikierių jėgos pa
matinėse, lemiamose pra
monės šakose.
Tankai, Hitlerio Smogikai 
ir Lenkų Fašistai .šturmuo

ja Streikierius
Tuo tarpu valdžia pasiun

tė desėtkus tūkstančių ka
riuomenės su tankais ir šar
vuotais automobiliais vyti 
streikierius nuo pikietuoja- 
mų angliakasyklų, iš gele
žinkelių stočių ir fabrikų. 
Didelės dalis tos kariuome
nės yra morokkiečiai iš Af
rikos, žiaurūnai užsieniniai 

hi 11 eriniai
smogikai ir parsidavėliai 
generolo Ąnderso kariai 
(fašistiniai lenkai), atga
benti iš Indo-Chinos,” sako 
nacionalis streiko komite
tas. Tokiomis tai karinėmis 
jėgomis klerikalo Schumano 
valdžia bando praskinti 
streiklaužiams kelią ir su
triuškinti francūzu darbi
ninkų kovą dėl būkles.

Valdžia Ketina Bausti 
Veiklius Streikierius

Premjero Schumano mi
nistrų kabinetas žadėjo ne
bausti eilinius streikierius, 
bet reikalauja bausmės 
tiems, kurie trukdė bei už
puldinėjo streiklaužius ir 
kurie, girdi, “darė sabota
žą.”

Nacionalis streiko komi
tetas reikalauja paleisti be 
bausmės visus areštuotus 
streikierius.

Kariuomenė išmušė strei
kierius iš kelių geležinkelio 
stočių, bet jie dar tebelaiko
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★ ★ ★ Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.

grįžti pas savuosius.
Bet kaip gi patiks tiems, 

kurie, kaip sako Dauguvietie- 
nė, sušilę darbavosi, kad jos 
neišleisti iš Vokietijos, kurie 
gąsdinimu ir melu bandė jos 
mintis pakeisti? ,

Labai prastai atsirekomen- 
duoja “Tėviškės Garso” ir ki
tų panašių, laikraščių leidėjai, 
kurie dabar taip negražiai nie
kina ir plūsta tą moteriškę. 
Jie nori, kad visi pabėgėliai 
išsiblaškytų po užsienius ir ten 
pražūtų.

★ ★ ★
Padarys klaidą tie pabėgė

liai, kurie paklausys fašistinės 
propagandos. Jie žus sau ir 
Lietuvai.

Negalima, sakoma, .perdaug 
kaltinti žmogų, kuris per ne
apdairumą įklimpsta balon, 
jeigu jis tik stengiasi iŠ jos iš
klampoti. Bet nieko nevertas 
tas, kuris baloje klampoja ir 
nori, kad visi kiti tą patį da
rytų.

užėmę Lens ir Somain sto
tis.

Valdžia džiaugiasi, kad 
atšauktas Paryžiaus auto
busų ir požeminių geležin
kelių darbininkų streikas ir 
kad streikuoja tiktai “nedi
delė dalis valdžos tarnauto
jų.” ____________

Aukšč. Teisinas Atmetė 
Baltųjų Sprendimą 
Numarini Negrą

Washington. — Jungtim 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas atmetė Mississippi val
stijos teismo sprendimą, ku
ris nusmerkė negrą Eddie 
Pattoną numarinti elektros 
kedėje. Tas sprendimas at
mestas todėl, kad į valstijos 
teismo džiūrę nebuvo įleista 
nė vieno negro. Aukščiau
sias Teismas įsakė suruošti 
naują valstijinį teismą, iš 
kurio džiūrės nebūtų iš
skirti negrai. 

* 1*

Apskrityje, kur Pattonas 
buvo nusmerktas, yra 12,- 
511 suaugusių negrų ir 22,- 
310 baltųjų. Valstijinis tei
smas siuntė tą negrą į elek
tros kėdę dėl to, kad jis už
mušęs baltąjį Jimą Mea
dows. 

s _

Atidėtas Atominių 
Darbininkų Streikas

Oak Ridge, Tenn.— Val
džia padarė stiprų spaudi
mą čionaitiniams atominių 
medžiagų dar bininkams, 
CIO unijistams, kad veng
tų streiko ir toliau derėtų- 
si su Carbide and Carbon 
Chemikalų korporacija. Tai 
darbininkai ir buvo pa
veikti neribotam laikui ati- 
dėt streiką, kuris buvo 
skelbiamas nuo šio trečia
dienio. -Darbininkai reika
lauja pakelt algą 25 centais 
valandai.

Carbide - Carbon korpo
racija gamina medžiagas a- 
tominiams ginklams, pagal 
valdžios užsakymus.

Gal Reikės Racionuot 
Mėsą, Sako Taftas

New York. — Republiko- 
nų vadas, senatorius Rober
tas A. Taftas pranašavo, 
kad gal turės būti įvestas 
mėsos racionavimas 1948 
m. balandžio mėnesį. Kal
bėdamas Town Hall’e, ta- 
čiaus, Taftas sakė, tai bus 
skirtingas racionavimas, 
negu pirmiau. Esą, būsią 
nustatyta, už kiek dolerių 
ir centų leistina asmeniui 
pirkti mėsos per savaitę, 
bet mėsos kaina turėsianti 
būti palikta be apribojimo.

Lietuviu Kultūrinio 
Centro Reikalai

U'_________________________________ . .

Daugybe Pavyzdžių Nuoširdaus Pritarimo 
Kuriamajam Lietuvių Kultūriniam Centrui
I

Laikas Bėga, Nauji Metai Netoli, 
O Mums Dar Trūksta $28,100

Prašome-atleisti mums, kad negalime visus atskirai 
pažymėti, kurie esate taip nuoširdžiai jau parėmę šį 
prakilnų darbą. Tiktai vieną kitą laikas nuo laiko 
šioje vietoje atskirai atžymime, kaipo' labai gražų pa
vyzdį visiems mums, kaip galima paremti šio Kultūri
nio Centro steigimą.

Štai brookįynietis V. Seperis pradžioje vajaus buvo 
nusipirkęs keturis Šerus už šimtą dolerių. Kiek vėliau 
pamatė, kad daugiau reikia pinigų ir dar pasjpirko še
šis Šerus. Kiek palaukęs rimtai pagalvojo ir surado, kad 
jis savo paramą dar gali padidinti kitais šešiais Šerais! 
Taip ir padarė. Arba štai stamfordietis Dėksnys. Pra
džioje jis buvo pasipirkęs Šerų už du šimtu dolerių, pas
kui paskolino $1,000, o šiomis dienomis dar pasipirko 
Šerų už $100. Wilkes-barrietis Šarkus aną dieną pasi- 

' pirko šėrų už $300^ o dabar atsiuntė paskolą $500!
Žinome, kad yra ir labai daug kitų draugų bei drau

gių, kurie jau yra prisidėję su parama, bet dar galėtų tą 
paramą padvigubinti arba net patrigubinti. Ir visus pra
šome tatai padaryti!

Jau esame sakę, kad būtų labai gražu, jeigu iki 
Naujų Metų mes sukeltumėme visą pasibrėžtąją sumą. 
Tačiau laiko jau nebe daug liko Ir turime smarkiau pa
dirbėti. Savo paramą siųskite tuojau, dabar! Mums dar

Molotovas Smerkia Anglų- 
Amerikonų Pasimojimus 
Vakarinėj Vokietijoj
Sovietai Siūlo Gaivinti Visos Vokietijos Ūkį; Įspėja 
Prieš Karinės Pramonės Ugdymą Vakarinėje Vokietijoje,

London. — Sovietų už
sienio reikalų ministras Mo
lotovas siūlė būsiamojon 
taikos sutartin su Vokietija 
įrašyt ir dėsnius, pagal ku
riuos privalo būti atsteigtas 
ūkinis jos gyvenimas. Ir ke
turių didžiųjų talkininkų 
konferencija sutiko svars-

Arabiški Kraštai Žada 
Neleist Įsikurt Žydą 
Valstybei Palestinoj

trūksta $28,100.
Sekami asmenys prisidėjo:

ŠERAIS , ' '
William Deksnys, Stamford; Conn. $100.00
Dr. Michael Holtzman, Elizabeth, N. J. 25.00*
Erank Cizauckas, Shenandoah, Pa. 25.00
ALDLD 57 kuopa, Cleveland, Ohio. 25.00

PASKOLOMIS
William Karlan, Maspeth, N. Y. $500.00
Andrius Šarkus, Wilkes Barre, Pa. 500.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.
.    ■»  —-   I '1 ■—■ ■' ................

Senatorius Pepper Reikalauja 
Pavaryti T rumuno - Marshallo 
Patarėją Republikoną Dullesą

Winter Haven, Florida.— 
Demokratas senator. Clau
de Pepper ragino pavaryti 
republikoną Johną F. Dullę- 
są, Trumano 'ir Marshallo 
patarėją . užsienin, klausi
mais. Kalbėdamas per radi
jo diskusijas su milicijos 
generolu Loyalu Frisbie, 
senatorius Pepper tvirtino, 
kad, j eigų • nebus pašalinti 
tokie Rusijos nekentėjai, 
kaip Dulles, tai nesusilauk
sime geresnių, santykių su 
•Sovietais. Pepper įtarė Dul
lesą kaip demokratijos prie
šą ir užklausė: /

“Kaip inę$ galime auklėti 
demokratija pasaulyje, kuo
met mes laikome tokius, ryš
kius demokratijos priešus” 
(valdinėje politikoje) ?

“Mes privalome juos išvy
ti ir susitarti su Rusija, peš 
mūsų nesutikimai su ja lė- 
šuoia mums milionus dole
rių.”

Dulles Perša Atskirą Vaka
rinės Vokietijos Valstybę 
London. — Republikonų 

politikierius John F. Dulles, 
lankydamasis Francijoj, ra
mino (fašistuoiantį) fran- 
cūzų generolą de Gaulle’ą ir 
klerikalą premjerą Schuma- 
ną, kad jie nebijotų sunkio

sios pramonės gaivinimo 
Ruhr krašte, vakarinėje 
Vokietijoje. Dulles sakė 
tiem reakcininkam, kad 
francūzai išvien su ameri
konais ir anglais galės kon- 
troliuot Ruhr kraštą, taigi 
jo pramonė nebus vartoja- • 
ma karui prieš Franci ją.

Kartu Dulles aiškino 
Schumanui ir generolui de 
Gaulle’ui, kad amerikonai 
planuoja atskirą vakarinę 
vokiečių valstybę, kuri ne
būtų pavojinga Franci jai. '

Dulles yra valstybės sek
retoriaus Marshallo patarė
jas . keturių didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministrų 
konferencijoj Londone dėl 
taikos sutarties su Vokieti
ja.

Romos Valdžia Priversta 
Atidaryt Darbus Bedarbiam

Roma. — Premjero de 
Gasperio valdžia tapo pri
versta patenkint darbo uni
jų reikalavimą — paskirti 
$17,000,000 viešųjų darbų 
atidarymui bedarbiams. To
dėl unijos-atšaukė ruošiamą 
visuotiną Romps streiką, 
kurio pradžia buvo skelbia
ma gruod. 9 d. .

Kairo, Egiptas. — Septy
nių arabiškų, kraštų val
džių atstovai, susirinkę 
Kaire, gruod. 8 d. nutarė 
ginklais, pinigais ir kitais- 
būdais remti Palestinos ar
abų kovą prieš atskiros žy
dų valstybės įsteigimą Pa
lestinoje. Jie pasiryžę su
laužyt Jungtin. Tautų sei
mo nutarimą dėl žydų ir a- 
rabų atskirų valstybių įkū
rimo Palestinoj. Arabai sa
vinas! visą Palestiną.

Sekamieji arabiški kraš
tai atsiuntė savo delegatus 
į Kairo sueigą: Saudi Ara
bija, Lebanas, Egiptas, Sy- 
rija, Trans-Jordanas, Ira
kas ir Yemen.

Marshallo Planas ir • 
Vokietijai Tarnausiąs

Washington.— Prez. Tru- 
manas reikalaus, kad kong
resas paskirtų lėšų ir Vo
kietijos ūkiui-pramonęi gai
vinti pagal Marshallo pla
ną. (Suprantama, tik ang- 
lų-amerikonų užimtai vaka
rinei daliai stiprinti prieš 
komunistus ir Sovietus.)

Armijos sekretorius Ken
neth Royal prašė, kad sena
to lėšų komitetas užgirtų 
dar $490,000,000 karinėms 
amerikonų lėšoms Vokieti
joj ir Korėjoj.

Žiaurėja Arabą-Žydii 
Skerdynės Palestinoj

Jeruzalė. — Naujuose su
sikirtimuose tarp arabų ir 
žydų Palestinoj užmušta 
<ar 18 žydų, trys arabai ir 
du anglai, daugiausia ruož
te tarp Tel A vi v ir Jaffa 
miestų. Vieni ir kiti kovėsi 
rankinėmis granatomis, 
kulkosvaidžiais ir kitais 
šaunamais ginklais. Viso 
per 10 dienų žuvo daugiau 
kaip 200.

—i________
Kalkutta, Indija. — Susi

dūrus dviem ‘traukiniam, 
užmušta 7 žmonės.

---------------- .
Roma. — Preipjero de 

Ga.seprio duktė Lucia įsto
jo į vienuolyną.

■ ■ k"-’.......... - •

ORAS.—Būsią šaltoka.

tyti vieną paragrafą Sovie
tų ir Anglijos pasiūlymų 
dėl Vokietijos ūkio-pramo- 
nės sutvarkymo. Tačiau ne
būsią susitarta, kaip lemia 
komercinės spaudos kores
pondentai.

Molotovo Reikalavimai
Molotovas išstatė šito

kius reikalavimus:
Ruhr kraštą, svarbiausią i 

Vokietijos pramonės cent
rą, turi kontroliuoti sykiu 
visi Keturi Didieji —Jungt. 
Valstijos, Sovietai, Anglija 
ir Franci ja, o ne vien tik 
Amerika ir Anglija, kaip i- 
ki šiol.

Privalo būti panaikinta 
vienpusiška sutartis, kūr 
anglai-amerikonai suvienijo 
tik savo užimtus Vokietijos 
plotus ūkiniai (ir iš dalies 
politiniai).

Vokietija turi, pagal 
Potsdamo konferencijos nu
tarimą, sumokėti Sovietam 
$10,000,000,000 karinių at
pildų per 20 metų fabriki
niais įrengimais iš vakari
nės to krašto dalies ir eina
mosios gamybos dirbiniais.
Smerkia Planus dėl Vokie

tijos Skaldymo
Molotovas pasmerkė A-. 

merikos, Anglijos ir Franci- 
jos planus, siekiančius at
kirsti vakarinę Vokietiją 
nuo bendros vokiečių vals
tybės ir nuo sostinės Ber
lyno. Tai sauvališki planai, 
gaminami be bendrosios 
talkininkų kontrolės, sakė 
Molotovas. Anglai-ameriko
nai su tokiais pasimojimais, 
tačiaus, taip toli nuėjo, kad 
Frankfurte prie Mainzo jau 
įkūrė savo centrą vakarinei 
Vokietijai. O tatai labai 
kenkia ūkiniam Vokietijos 
atsigavimui, kaip ištisos ša
lies.
Karinės Pramonės Gaivini
mas su Hitlerininkų Talka

Molotovas kritikavo ame
rikonus ir anglus už ugdy
mą sunkiosios pramonės, 
kuri galėtų būti karui pa
naudota. .Čia jisai sakė:

— Vienpusiškai atkurda
mi sunkiąsias pramones, 
pavyzdžiui,^plieno, anglai- 
amerikonai pasikvietė tal
kon ir senuosius hitlerinius 
viršilas; jie atsideda ant pa
ramos senųjų hitlerinių 
trūstinių, m onopolistinių 
ratelių, priešingų demokra
tinei Europai. Amerikonai 
ir anglai neleido bendrajai, 
talkininkų kontrolės tary
bai prižiūrėti tokios savo 
veiklos; tuomi jie šiurkščiai 
laužė Potsdamo sutartį.

Jie bando panaudot vaka
rinę Vokietiją, ypač Ruhr 
sritį, kaip strateginę papė
dę, kad su jos pagalba ga
lėtų užviešpataut Europą.

Molotovas įspėjo, kad to
kie planai, iš vienos pusės, 
gręsia taikai, o iš antros, 
lemia Vokietijos panaikini
mą, kaip nepriklausomos 
valstybės.
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"Šventojoje Žemėje''
Palestinoje prasidėjo žiauri, įtūžusi kova tarpe žydų 

ir arabų. Arabam^, matyt, vadovauja fašistinis elemen
tas, kuris žada visą tą nelaimingą žemę paskandint krau
juose, jeigu Jungtinės Tautos laikysis nutarimo ją pada
linti į dvi valstybes. Tuo tarpu žydai padalinimui karštai 
pritaria ir džiaugiasi didžiuliu laimėjimu. Jau daugiau 
kaip šimtas žmonių iš abiejų pusių žuvo tose nepateisi
namose kovose, o šimtai yra sužeistų.

Visos vidurinių rytų arabiškosios šalys atvirai de
monstruoja savo solidarumą su Palestinos arabais. Jos 
žada jiems ginkluotą paramą karui prieš Jungtinių Tau
tų nutarimą. ,

Ką darys Jungtinės Tautos, kuomet keletas jos na
rių šitaip atvirai laužo jų nutarimą?

/

Manoma, kad pradžioje kitų metų turės įvykti sp'e- 
čialė Jungtinių Tautų Asamblėjos sesija. Pagal paskuti
nės sesijos nutarimą, ateinantį sykį Asamblėja susirinks 
kur nors Europoje.

Kadangi Palestinos padėtis aiškiai grūmoja pasaulio 
taikai, tai visas jos reikalas turės patekti į Jungtinių 
Taut. Saugumo Taryb. rankas. Tiktai Saug. Taryba, pagal 
Jungtinių Tautų čarterį, turi teisę 'daryti konkrečius 
žygius sudraudimui šalių, kurių tarpe susikirtimas grū
moja taikos reikalui. Tiktai Saugumo Taryba turi baus- 
minę teisę. Po to, kai Asamblėja nutarė Palestiną pada
linti ir išrinko padalinimo pravedimui komisiją, Saugu
mo Taryba neįsikišo į Palestinos klausimą.

“Šventoji žemė” skęsta nekaltų žmonių kraujuose. 
Atrodo, jog žmonės turėjo pasimokinti iš praeities isto
rijos, kaip nereikalingi ir nepateisinami yra panašūs su
sikirtimai. Arabai daro kladą ir jie brangiai užmokės už 
savo fašistuojančių vadų pasiryžimą nepraleisti Jungti
nių Tautų nutarimo.

Jungtinės Tautos ir Atominė Bomba
Kaip atrodo, tai iv vėl bus suduotas skaudus mora

linis smūgis jaunai Jungtinių Tautų organizacijai. Mūsų 
vyriausybininkai pareiškė, kad prie jokių atominės bom
bos tyrimų ir gerinimų nebus prileistas joks Jungtinių 
Tautų organas. Tai yra aiškus tarptautine organizacija 
nepasitikėjimas. Jeigu kiekviena šalis slaptai ginkluosis 
ir neprileis Jungtinių Tautų, tai kaip gi jos galės išlaiky
ti pasaulyje taiką?

Geležinkeliečiu Politine Lyga
Jau kelinti metai gyvuoja CIO Politinės Veiklos 

Komitetas. Neseniai Amerikos Darbo Federacija nutarė 
kurti Politinės Veiklos Lygą, o dabar laikė konferenci
ją prezidentai aštuoniolikos geležinkeliečių brolijų ir nu
tarė organizuoti Geležinkeliečių Politinės Veiklos Lygą. 
Ši Lyga atstovaus 1,250,000 darbininkų.

Dabar reiškia, kad visi didieji darbo unijų judėjimai 
politinėje veikloje dalyvaus organizuotai. Tiktai gaila, 
kad jie kiekvienas organizuojasi’ paskirai, kad unijų va
dai nepajėgia sudaryti bendrą frontą. Tai yra organizuo
tų darbininkų silpnybė, kurios kaina yra labai aukšta. 

' Tai matome Kongreso sąstate, tai jaučiame krašto vy
riausybėje. Toki politikieriai, kaipe Taft, Hartley, Ran
kin tyčiojasi iš darbininkų. Jie sako,, kad jie nepaiso or
ganizuotų darbininkų balsų. Jie gali kalbėti taip dėl to, 
kad jie žino, J<ad tie darbininkai nepajėgia vieningai lai
kytis atėjus rinkimams. Kas iš to, jog prieš metus rinki- 

’ muose CIO unijos griežtai kovojo prieš Hartley kandida
tūrą Kongresan, kad Amerikos Darbo Federacijos unijos 
ją palaikė? Tiktai todėl Hartley ir galėjo laimėti rinki
mus į Kongresą.

Šiuo atveju CIO vadovybės negalima kritikuoti. Pats 
Philip Murrayzpailso besiūlydamas Federacijos ir gele
žinkeliečių brolijų vadovybei padėti į šalį skirtumus ir 
išvien laikytis greitaisiais reikalais, ypatingai išvien 
veikti atėjus rinkimams. Visos jo pastangos buvo veltui.

O visgi, tačiau, suorganizavimas Geležinkeliečių Po
litinės Veiklos Lygos yrą svarbus ir rimtas įvykis. Abiejų 
didžiųjų partijų politikieriai nesijaučia gerai; ruošdamie
si 1948 metų rinkimam. Jie neturi užtikrinimo, kad tos 
politinės lygos vieną gražią dieną nepaskelbs beųdro susi- 

• tarimo. Jie neturi užtikrinimo, kad tos politinės veiklos 
lygos vieną gražią dieną nevirs trečiąja politine partija.

, .r.. ............................ ...........■■ ■■

Fašistinė Reakcija be Ribų
Graikijos vyriausybė pravarė parlamente tokį įsta

tymą prieš stfeikierius, kokį istorija buvo vargiai mačiu
si. Tiktai už streikus darbininkai bus baudžiami mirtimi!

Šis Graikijos fašistų sužvėrėjimas turi pilniausią mū
sų šalies diplomatijos param?? Tai liūdna ir baisu. New 
Yorko komercinė spauda tokį Graikijos parlamento nu
tarimą sveikina. Neužilgo veikiausia*!!* čia bus pradėta 
agitacija “sustiprinti” Taft-Hartley įstatymą. ,

Tas pats šauksmas čia ir Graikijoje: “reikia kovoti 
komunizmą.” Skirtumas tik tame, kad Graikijoje reak
cijos padėtis sunkesnė, tai jinai ir pasiutesne.

KAS KĄ RAŠO IR SAKO y** * *■***]**■> ,**** y**-?- ********* 
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žiūri

gerove visiškai 
Fabrikuose to- 
tie įrengimai, 
produkciją; kas

PABĖGĖLIS, kuris 
NUSIVYLĖ ANGLIJA

Kada lietuviai pabėgėliai 
Vokietijoje pradėjo važiuo
ti (parinktiniai sveikesni, 
tvirtesni vyrai ir moterys) 
į Angliją, mes tuomet rašė
me, kad jiems teks skau
džiai nusivilti. Anglijoje, 
mes sakėme,* kapitalistai 
juos išnaudos daugiau negu 
vietos darbininkus. Mes pa
tarėme pabėgėliams grįžti 
atgal Lietuvon. Jie mūs, ži
noma, nepaklausė. Na, ir 
dabar tūli jų jau verkia ir 
rėkia, jog Anglijoje sunku 
gyventi.

Vienas tokių (Tomas Ban
ga) rašo korespondenciją 
Clevelando fašistų Dirvai, 
kur jis pareiškia, jog An
glija “smarkiai apsivylė- 
me.” • *

Kodėl gi apsivylė? 
Pasiskaitykite:

Pramonė Anglijoje
tik biznio. Užtat darbininkų 
sveikata ar 
nesirūpina, 
bulinami tik 
kurie didina
liečia sveikatą — tai labai 
apsileidžiama. Pav., teksti
les fabrikuose prie medvil
nes apdirbimo pilna medvil
nes dulkelių. Po 8 vai. dar
bo visa patalpa nuklota baltu 
minėtų dulkių sluoksniu. O 
darbininkai visas tas aštuo- 
nias valandas turi į savo 
plaučius traukti šitas mažy
tes “snieguoles.” -Moterys, 
kurios dirbo Vokietijoje prie 
tokio pat darbo, pasakoja, 
kad ten šitas dulkes sugerda- 
vo specialūs siurbliai.

Ir apie anglių kasyklas Di
džioje Britanijoje panašiai 
atsiliepia visi, kurie yra dir
bę Vokietijos ar Čekoslova
kijos anglių kasyklose. Dėl 
primityvių įrengimų Angli
joje dirbti po žemė reiškia 
rizikuoti gyvybe. Įrengimai’ 
pasenę, atsilikę mažiausia 50 
metų nuo moderniškų įtaisy
mų. Mat, nesirūpinta darbi
ninkais, o žiūrėta vien tik 
kaip iškasti daugiau anglies. 
Man atrodo, kad didesnis 
rūpinimasis darbininkais at
silieptų ir gamybai ir apsi
mokėtų. Gal dabar Vyriau
sybė investuos čia didesnius 
kapitalus?

Jeigu anglas darbininkas 
neturi galimybės prasimušti 
į geresnį gyvenimą, nepajė
gia savo vaikų leisti' į moks
lus, tai užsieniečiui darbinin
kui duodama dar mažiau, vil
čių. Kai kurie anglai biz
nieriai galvoja, kad iš Vo
kietijos atvykę tremtiniai 
nieko nesupranta ir kad juos 
galima skriausti.

štai kokios sąlygos užsie
niečiams yra Bobbingtono 
(prie • Wolverhamptono) ge
ležies fabrike, kuriame dir
ba ir keletas lietuvių. Drau
ge dirba užsienietis ir ang
las, abu paprasti darbinin
kai, abu lygiai tiek pat pa
daro, o anglas už savaitę 
darbo gauna 15 svarų, užsie
nietis tik 3 ar 4, Nors dirba
ma. akordiniai, bet išmoka' 
tik kelintą dalį uždarbio. O 
kai kvietė į tą fabriką darbi
ninkus, tai buvo pažadėta, 
kad kiekvienas 4ienai už
dirbs mažiausia po 1 svarą. 

. O kurgi žmogus, nemokėda
mas kalbos, pasiskųs? Bijo, 
kad neišmestų ir iš to darbo.

t Toliau:
Prie 1 tokio- meifko uždar

bio prisideda daf ir nepa
prastai prastos gyvenimo 
sąlygos. Bendras kambarys, 
kuriame gyvena iki 20 as
menų, įrengtas žemame ba
rake. DuLyse didelė skylė. 
Kuro duodama vienam kar
tui į

, Drėgna. 
Valgyti 
dieną, 
tenka sumokėti po 26 šilin
gus į savaitę. Kadangi mais
to į reikia dar ir fabrike da- 
sipirkti, tai kas lieka iš viso

uždarbio? Ir čia vėl pasi
reiškia bendroves 1 National 
Service Hostels Corporation 
noras pasipelnyti — už pi
giai kainuojantį butą ir pras
tą maistą imti kaip už kvie
čius!

Nenuostabu tat, kad kele
tas iš to fabriko pabėgo. 
Tačiau pereinamoje stovy
kloje juos sutiko labai šal
tai, apibarė, siūlė grįžti at
galios. Girdi, dabar už mais- 

, tą turėsite patys apsimokėti! 
O kįtokio darbo neduoda, 
siūlo tiktai anglių kasyklas- 
kurių visi labai bijo, nes tei\ 
gyvybei nuolatinis pavojus,-- 
ir darbą pas ūkininkus. Tai 
darbai, kurių anglai labiau
siai nemėgsta. Iš viso, Dar
bo Ministerija gero darbo 
tremtiniams neduoda net fr 
tuo atveju, jeigu tremtinys 
susiranda pats ir iš bendro
vės pristato dokumentus. 
Jeigu nuo spalių 1 d. patys 
anglai neturi laisvės darbo 
pasirinkime, tai tremtiniai— 
nei tiek!

Childs Ercall pereinamoje 
stovykloje esantis latvis ver
tėjas mėgsta dar pagąsdinti 
ir pagrasinti: “Grąžinsime į 
Vokietiją atgalios ! O kukuru- 
zinė duona turbūt jau žino
ma!. ..” Tačiau vienas jau
nas vyrukas latvis Balodis A. 
tiesiog atkirto: “Grąžinki
te!”

Matoteį kas darosi!
Turime atsiminti, kad pa

bėgėlių, pakliuvusių į An
gliją, tarpe yra buvusių po
nų ir ponių, kurie niekad 
darbo nemėgo. Tuo būdu 
jiems ten dabar gyvenimas 
atrodo jau nebepakenčia
mas. »

Nė vienas padoresnis* pa
bėgėlis, pagyvenęs tokiose 
sąlygose Anglijoje, bus pri
verstas organizuotis ir ko
voti prieš kapitalistus. ‘ Ne 
vienas jų pataps “raudo
nas,”—gyvenimas privers jį 
tokiu būti.

Jeigu lietuviški pabėgė
liai, kurių buvo apie 3,000 iš 
Vokietijos? nugabentą, nega
li “pripfasti” pij'ie angliškų 
darbininko sąlygų, tai kaip 
pripras tie pabėgėliai, kurie 
buvo iškelti į tokią Brazili
ją! Ten darbininko gyve
nimo sąlygos sunkesnės, ne- 
gu Anglijoje.

Mes sakome pąbėgėliams, 
esantiems Vokietijoje: 
grįžkite gimtinėn, grįžkite 
namo! Ten darbo užtenka
mai, ten duonos netrūksta. 
Padėkit savo tautiečiams 
juo greičiau'atstatyti Lietu
vos ūkį, kurį bestijiški na
ciai žiauriai sugriovė!

Lietuvių Meno Sąjungos Ry 
tinių Valstijų Konferen

cijos Nutarimai
Konferencija įvyko lap

kričio 29 d./1947 m., Picca
dilly Viešbuty, 227 W. 45 
St., New York, N. Y.

Konferenciją atidarė Bob 
Žukauskas 1 vai. po pietų.

Konferencijos pirmininku 
išrinktas Harry Mitkus, ‘se
kretorium — Stasys Jasilio- 
nis.

Rekomendacijų komisijon 
išrinkti: Al Merkis, E. Ad
ams, Gertrude Ulinskas, 
Mildred Stensler, Rose Gai- 
len, Harry Mitkus, Vincas 
Bovinas, Walter Brazaus
kas, Eva Mizarienė, M. Su
kackienė ir J. Juška.

Vincas Bovinas patiekė 
platų pranešimą nuo Festi
valio Rengimo Komiteto a- 
pie Meno Festivalio įvyki- 
nimą. Jis pažymėjo, jog 
šiame darbe gražiai koope
ruoja jaunoji karta, o pro
gramos pildyto jų talka — 
grupėmis ir atskirais asme
nimis —yra taip gausinga, 
jog būtų galima laikyti fes
tivalį daugiau dienų, negu 
dabartinis planas leidžia.

Dvasiškis William Howard 
Melish, pirmininkas National 
Council of;American - Soviet 
Friendship, vienos iš daugelio 
paskelbtų “neištikimomis,” pa- 
ręisjke: “Mūsų organizacija 
yra pasiruošusi per teismus 
kovoti prieš neištikimybės 

primetimąmumš.”

dieną pasikūrenti. 
. Drabužiai pelyja. 
duoda- -du kartu į 
Už tokų gyvenimą

Leonas Jonikas, LMS 
centro sekretorius, pasvei
kino konferenciją nuo LMS 
centro komiteto ir patiekė 
platų raportą apie centro 
nuveiktus ir veikiamus dar
bus. Jis pažymėjo, jog šiais 
metais yra išleisti 4 scenos 
veikalai, o dar neišleistų 
veikalų centre randasi apie 
porą tuzinų. Tuojau bus at
spausdinta ir pora dainų, 
Frank Balevičiaus kompo-. 
zicijos. Gražią talką dėl 
scenos veikalų teikia Tary
bų Lietuvos rašytojai. LMS 
darbams jaučiamas trūku
mas finansinės paramos. 
Užtat jis nurodė reikalą 
gauti daugiau narių į LMS.

Dr._ J. J. Kaškiaučius 
skaito referatą “Menas A- 
merikos Lietuvių Tarpe.’’ 
Referatas apima aiškinimą 
kas yra menas, jo plėtima
sis Lietuvoj, jo diegai A- 
merikos lietuvių naujoky
nuose. Pažymima visa eilė 
lietuvių meno darbuotųjų, 
kurie pradėjo organizuoti 
meno grupes ir plėsti visą 
meno veiklą.' Šiandien'jau 
matome ir jaunąją lietuvių 
kartą dalyvaujant lietuvių 
meno veikloje, — o tų daly
vių skaitlius auga ir didė
ja. I

• Rekomendacijų komisijos 
narė Eva Mizarienė patie
kia planą LMS mokyklai, 
kurioje turės būti, lavinami 
chorvedžiai ir , režisieriai. 
Tokią mokyklą manoma tu
rėti ateinančią vasarą.

Rekomendacijų komisijos 
narys Al Merkis -patiekia 
planą dėlei praplėtimo LMS 
veiklos ir pačios organizaci
jos. V

Rekomendacijų komisijos 
narė Mildred Stensler pa
tiekia planą, kaip pagerinti 
meno veiklą.

Rekomendacijų komisijos 
narys V. Bovinas patiekia 
planą vąizdudjamojd~meno 
plėtimui. Jis nurodo reika
lą ruošti mūsų publikai 
vaizduojamojo meno klausi
mais. prelekcijas ir parodas.

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

metams biudžeto! Stokime j darbą gavimui Laisvei nau
jų skaitytojų! Stokime į tą didžiąją talką apšvietos pla
tinimui!

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. • •................  4788
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. • • ................ 4709
Brooklyno Va j minkai .....................   3872
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa. • ................   3639
J. Bakšys, Worcester, Mass............................... .. 3132
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn..................  2894
Hartfordo Va j minkai • •.........................................   2576
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass........ • • • • • \..............  1905
Lawrence Vajininkai................................  1260
Geo. Shimaitis, Brockton.................... ......... 1248
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ........................ 1171
P. J. Martin, Pittsburgh ...... 1092
L. Bekešienč, Rochester ..........  958
P. Bečis-F. Klašton, Great Neck 911
V. J. Stankus, Easton ......  892
S'. Kuzmickas, fj>henandoal\ 868
P. Anderson, Rochester .......... 678
J. Bimba, Paterson .. .............. 645
S. Puidokas, Rumford, Me....... 630
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 624
A. Buivid, Dorchester ....... ... 605
V. Ramanauskas, Minersville 585
P. Šlajus, Chester, Pa.............. 560
J. Balsys, Baltimore ................ 504
M. Janulis, Detroit ................ 496
J .Grybas-J. Casper, Norwood .. 492
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 432
P. Šlekaitis, Scranton .............. 391
C. K. Urban, Hudson ..............  336
J. Blažonis, Lowell, Mass............ 312
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
V. Padgalskas, Mexico ........... 302
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300

A. J. Gudzin/ Scotia, N. Y. . 252
J. Šimutis, Nashua ................  245
S. Tvarijonas, Detroit,........... 244
A. Bemat, Los Angeles ........ 224
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ...................   220
J. Kalvelis, Bridgewater ....... 208
A. Valinčius, Pittston ............. 196
V. Smalstienė, Detroit ............. 186
F. J. Madison, Youngstown, O. 168
A. Navickas, Haverhill ........... 168
J. Rudman, New Haven ....... 168
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168
H. Žukienė, Binghamton ........... 144
V. Vilkauskas, Nashua ............. 140
A. Sherbin, Pittsburgh ........... 131
J. Matachun, Paterson ............... 84
S. K. Mazan, Cleveland ............... 84
M. Slekienė, Gardner ................ 84
M. Paulauskas, Pittsburgh ......... 78
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
V. Valukas, Wilkes-Barre ......... 72
L. Pruseika, Chicago ....................*56
P. Baltutis. Chicago ...............— 28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. $281.00
Hartford, Conn. 263.50
Brooklynas, 231.00
Rochester, N. Y. 141.00
Detroit, Mįch. . 117.05
Los Angeles, Cal. 100.00
Bayonne, N. J. 65.00
Chicago, Ill. 62.00
Waterbury, Conn. 54.00
Easton, Pa. 48.00
San Francisco, Cal. 42.00
Great Neck, N. Y. 36.00
Pittsburgh, Pa. 33.00
Newark, N. J. 31.419
Worcester, Mass. 31.00
New Britain, Conn. 30.00
Binghamton, N. Y. 28.00
St. Petersburg, Fla. 25.00
Washington, Pa. 23.50
So. Boston, Mass. 23.00
Elizabeth, N. J. 21.00
Lowell, Mass. 20.00
Youngstown, Ohio 2,0.00

P. Janiūnas,. Bayonne, N. 
J., prisiuntė atnaujinimą, 
jis, bendradarbiauja su Ka
trina ir Robertu Žukaus
kais, newarkieciais.

i Brooklynas žengia pir
myn prie pirmos vietos. Šį 
sykį pasirodė su atnaujini
mais Petras. Vaznys, Anta
nas Balčiūnas ir S. Sasna.

P. Pilėnas ir R.. Merkis, 
Philadelphia, Pa., prisiuntė 
pluoštą atnaujinimų.
• J. Mažeika, Pittsburgh, 
Pa., prisiuntė ■'atnaujinimą 
ir punktus paskyrė P. J. 
Martinui.

4. —........... ......... . ............. . .....................................................................

Visi rekomendacijų ko
misijos planai ateities veiki
mui priimti.

Seka pranešimai iš kolo
nijų. Pranešimus duoda: 
Kielaitę iš Montreal, Stella. 
Smith iš Detroit, Gertrude 
Ulinskas iš Waterbury, E. 
Mizarienė iš Brooklyn, N. 
Y., D. Yuden iš Chicagos, 
Merkis iš Philadelphijos, S. 
Baronas iš Montello, Mass., 
O. Visockienė iš Hartford, 
M. Sukackienė iš Worces
ter, E. Skučas iš Newark ir
5. Jasilionis iš Bingham to
no. . ’

Konferencija, baigiama 4 
valandą. Ją uždaro pirm. 
Harry Mitkus. ..

Sekr. Stasys Jasilionis.

Cleveland, Ohio 18.85
Stamford, Conn. 18.00
New Kensingtpn, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. 15.00
Brockton, Mass. - 12.00 
Seattle, Wash. 11.00
Paterson, N. J. 8.86 .
Girardville, Pa. 8.00
Wilkes-Barre, Pa. ’ 8.00 
Scotia, N. Y. 6.00
Hudson, Mass. 5.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Bridge water, Mass. 3.00
Norwood, Mass. 3.00
Minersville, Pa. 3.00
Bridgeport, Conn. 3.00
Haverhill, Mass. t 2X)0
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00
Grand Rapids, * 50c

J. Grybas, Norwood, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at
naujinimų: V. Valukas, 
Wilkes-Barre, Pa., J. Bal
sys, Baltimore, Md., Kazys 
Valaika, Cleveland,'Ohio, P. 
Šlekaitis, Scranton, Pa., V. 
J. Valley, New Britain, 
Conn., A. J. Gudzin, Scotia, 
N. Y., A. Bernot, Los An
geles, Calif., A. Valinčius, 
Pittston, Pa.

Aukomis gavome seka
mai :

P. Pilėnas, Phila., Pa. 
prisiuntė: Po $5 — A. Gli
kus ir A. Gailiūnas, K.. Va
siliauskas, $1.

Chas. Jaselun, Clyde, Ca
nada, $5.

Po $3: W. Zajankaus- 
kas, Detroit, Mich., K. Čes
nauskas, Summerlee, W. 
Va., A. Pocius, Bayonne, 
N. J.

Po $1: M. Shablinskas, 
White Plains, N. Y., M. 
Bendinskas, Summerlee, W. 
Va., A. Bepirštis, B’klyii, 
N. Y., Adam Bush, B’klyn, 
N. Y:

.Širdingai dėkojame vaji- 
ninkams už pasidarbavimą 
ir aukuoto jams už gražią 
paramą.

L. Adm—dja.

'2 pusi LaisvŽ (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Gruod.
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Today’s Pattern
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Mažajai gražuolei šentiškos 
suknelės forma gaunama 

2 iki 10 dydžio.
Užsakymą, su 25 centais, 

siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Ne Moterys Bus kaltos del
Žuvusios Gentkartės

’3W

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga- 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naiijų narių?

ne biednų
Štai

Ted Donaldson ir Jane Dar- 
well scenoje iš filmos “Red 
Stallion,” rodomoje Gotham 

Teatre pnt Broadway, 
New Yorke.

PrivatiŠkų pelenams surink
ti sunkvežimių vairuotojai pa
sirašė naują sutartį, kuria 
šiek tiek pakeliama algos, 
taipgi mokestis už viršlaikius.

Šios gražuoles, Floridos modeliuotojos, pasmerkia 
Orange Bowl komitetą, kam jis išrinko pewyorkietę 
atstovauti “spirit of youth.” Pasiskolinusios iš dar
bininkų tįbūdą savo protestui pareikšti, modeles savo 
plakate šaukia: “Duokite progą floridietėms!” To
kioms galėjo duoti. O gal newyorkiete greta gražumo 

buvo nusivežusi ir ko daugiau.

Per maldą į ligoninę nu
važiavo Miss Charlotte Als
ton, kada jai šildantis prie 
gasinio šildytuvo ir pamal
džiai skaitant Bibliją užsi
degė jos marškiniąi namuo
se, Roselle, N. J.

i ŠVENČIŲ DARBYMETĖ
. Generalis New Yorko paš

tas, Church St. stotis ir Grand 
Central Annex pradėjo dirbti 
per visą parą. Bronx centrali- 
nė stotis dirba nuo 7 lig pu
siaunakčio. Kitos stotys — 
vienos^ nuo 7, o kiįos nuo 8 
ryto iki 8 vakaro.

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

Chinijos Moterims Nebuvo 
Už Ką Balsuoti

MOTINA

Šalį užvaldžius netvarkai, 
visuomet padaugėja visokie 
prasikaltimai ir prasikalti
mams priskaitomi despera
tiškos padėties prispirtų 
žmonių sąmoningi ir nesą
moningi išstojimai prieš tą namą “Babyland.” Čia tik- 
padėtį. rai turės visko, kas reika-

Pastaruoju laiku padau- linga. Juk pats vardas paū
gėję areštai darytojų ir da- sako, kad čia rūpinamasi 
lyvių nelegališkų operacijų, vaiku.
pametimai ir nužudymai Iš tikro, radau viską, kas 
kūdikių, rodo, kad mūsų 1 reikalinga. Pradėjau rokuo- 
gyvenimo eigoje yra kas ti: apatinis marškonis rū- 
nors labai blogo, kas nors belis $1.59, apsiaustėlis $6.- 

' * aukščiau 
taip vadinamame ne mano 
klasės, bet “geresniųjų kos- 
tumerių” skyriuje. (Šiuos 
kostumerius, beje, oficialiai 
nevadina geresniais, bet 
“pasirenkančiaisiais — dis
criminating.”) Mokėčiau ir 
aš pasirinkti, bet kad man 
ir tie jau perbrangūs. Gi 
man dar reikia šių rūbelių 
bent po porą, nors ir kas 
dieną plaučiau. “Aš vargiai 
suspėsiu kas dieną plauti, 
nes turiu eiti užsidirbti duo
ną dienomis ir kūdikį pri
žiūrėsiu tik vakarais.

Tačiau šie tik pradžia. 
Dar reikia palučių, lovytės, 
blanketuko, čiužinio ir ne- 
perliejamo jam uždangalo. 
Reikės vežimėlio. Juk kūdi
kio ir pirkinių pareidama 
iš darbo neparsinešiu. Pa
rėkavau ir išsigandau. Jei 
pirkčiau viską, ko reikia ir 
ką norėčiau nupirkti, dvi- 
šimtinės neužtektų.
. O kur dar mano skalbia
moji mašina, kurios reikė
tų‘nenorint kas dieną nu
garą lenkti prie dubenio ir 
išvengti tų “gerosios visuo
menės” akyse nuneigtų 
“plovėjos rankų?” Kur ma
no šaldytuvas? Juk norė
čiau kūdikio maistą palai
kyti •sveikutėliu, neužkrės
tu. •

Pridėk tą viską prie jau 
minėtų ligoninės bilų ir pa
matysi bauginančiai stam
bią sumą, pareikalaujamą 
vien tik pradžiai, pirmiems 
metams. Pridėk numatytą 
išmokestį maistui ir kitiems 
drabužiams už kelių mėne
sių, prirokuok retkartinę 
daktaro bilą ir pamatysi, 
dėl ko ne vieną iki prakaito 
išgązdina pamąstymas apie 
vedybas ir šeimą. •

Vyrų apleistas motinas ta 
padėtis, xgreta visuomenės 
šaipymosi ir persekiojimo, 
priveda prie desperacijos, 
pamišimo, kr'iminalybės.

Atsiminus dar tą, kad nė
ra kur gyventi, kad bent 99 
iš šimto didmiesčiuose gy
venančių radasi pavojuje 
išmetimo iš namų; kad 
kiekvieno darbas tebepri
klauso nuo visą galinčio do
lerio ir industrialisto malo
nės, padėtis atrodo iš viso 
kvaila ir beviltinga.

Vienintelis vilties spindu
lys glūdi jau pusėtinai įau
gusiame ir vis stiprėjančia- 
me darbininkų judėjime, 
kuris vis dažniau ir stip
riau atsisako alkti- ir skurs
ti tarp pertekliaus. Tiktai 
stiprinimu savo klasinių or
ganizacijų ir kiekvienas pa
gal geriausią išgalę prisi
dedant darbu už savo tei
ses ekonominėje ir politinė
je srityje galime tikėtis pro
gos turėti ir normališkai 
išauklėti šeimas. Kas to ne
mato, tas tebėra politiniu

“amerikietiškas >• gyvenimo 
lygis.”

Tai ir gerai: gražiau — 
geriau. Bet, palaukite, tam 
reikia pinigų. Traukiu į žy
mios krautuvės taip vadi-

. “Babyland.” Čia tik-
nd

taisytino ir taisytino greit. 95 iki $10.95 ir
Kiekviena moteris savo 

sieloje yra motina. Jeigu 
jai sąlygos leidžia, ji svei
katos atžvilgiu tinkama,^tu
ri laimės susirasti porą, ga
li santaikoje ir ištekliuje 
sugyventi, labai retai kuri 
atsisakys motinystės.

Tai dėl ko daugėja skai
čius norinčių motinystės 
vengti, taipgi norinčių jos 
atsikratyti jau tapus moti
nomis?

Pradėkime nuo pradžios.
Pirm visko, dabartinę 

mūsų priaugusią gentkartę 
net nuo apsivedimo ir juo 
labiau, nuo šeimos trukdo 
negalėjimas gauti buto ir 
maži uždarbiai. Tik kelias- 
dešimtas turi butą nuosava
me ar tėvų name, kurio už
laikymui jis pakankamai 
uždirba ir nesibijo tapti iš
mestu. Visi kiti dreba pa
galvoję apie tai, kad reikė

tų liktis be buto su kūdi
kiais. Tas atšaldo ir pačius 
uoliausius šeimos mylėtojus 
nuo tapimo gimdytojais.

Ne Biedniokui Išgalima
Motinystė • 

žmonių užsiėmimas, 
turiu po ranka tipišką vien 
tik gimdymo iškaščių ro- 
kundą kainų, kokios dabar 
imama vienoje iš didžiau
sių New York Miesto ligo
ninių — New York. Šioje, 
privatiškame k a m b a r y je 
mokestis $250; pusiau pri
vatiškame $150; mažiausia 
mokestis warde $100. Kitose 
arti tiek.

Tačiau galima eiti lažy
bų devyniais prieš vieną, 
kad jūs mokėsite $250, ka
dangi veikiausia pasitaikys 
reikalas tuo laiku, kada 
wardas bus pilnas — jie vi
suomet pilni. Ir tuo mo
mentu neatsakysi “neim
siu,” jeigu dar turi tiek pi
nigų ar tikiesi bent kada 
turėti.

Ta suma, beje, įima atsi
lankymus į kliniką pirm 
gimdymo ir po, jeigu mote
ris išgali nedirbti, turi lai
ko klinikos valandomis. Jei
gu jinai dirba ar jau turi 
būrį kitų vaikų, neišgali 
prabūti ištisas valandas kli
nikoje, jai tenka imti pri- 
vatišką gydytoją, su ke
liais desėtkais dolerių eks
tra išlaidų.

Drabužiukai Auksu 
A ts veriami

Kartą kūdikis atvyko, jo 
nebepatenkinsi savo ploš- 
čiumi, neigi išdėvėtų ir tuo- 
mi suminkštėjusių motinos 
marškinių padalkų likučiais, 
kuomi' biednuomenės moti
nos apsieidavo seniau. Da
bar tokią motiną apšauktu
me' keista, nenormališka. 
Kūdikis ir ji pati turi rėdy
tis gražiai, kaip reikalauja

Viena iš Gražiausių 
Dovanų Šventėms

Apdovanoti savo arti
muosius šventėmis yra pri
imta ir kiekvienas išgalin- 
tis ką nors apdovanoti iš to 
jaučia tam tikrą pasitenki
nimą. Apdovanotasis pa
junta džiaugsmo, jeigu ir ne 
iš pačios dovanos, tai iš to, 
kad jo artimieji jį atsiminė. 
Dovana ne visuomet pasi
taiko tokia, kokia geriausia 
patiktų ar pritiktų asmens1 
papuošalui, jei tai drabužis 
ar gražna, arba būtų pritai
koma jo sąlygose, jei būna 
kas nors namams.

Dovana, kuri bile kam ir 
bile kur bus vertinga, jeigu 
išsigalite praleisti $25 do
lerius, yra Lietuvių Kultūri
nio Centro namo Šeras. 
Ypatingai tai graži dovana 
jaunimui, kadangi metąi po 
metų jaunimas daugiau na
mu naudosis. Vyresniesiems 
prasiskirstant iš mūsų vei
kimo arenos, gaspadoriais 
liksis jaunieji.

Tačiau ir .dabar tas cen
tras, iš vienos pusės tar
naudamas mūsų įstaigoms 
patalpomis ir organizacijų 
pramogoms, numato didelę 
dalį vietos skirti meno ir ki
toms grupėms, kuriose vei
kia ir galėtu veikti daugiau 
jaunimo. Tai būtų brookly- 
niečiu lietuviško jaunimo 
sąskridžių centras kas die
ną. Būtų apvlinkės lietuviu 
jaunimo siekiu atvykti i jį 
šventėmis. Ir būtu pasidi
džiavimu visur, visiems.

Desėtkai brooklyniecių 
draugų ir draugių, tame 
skaičiuje ir mūsų veikli 
draugė Mary Zeakas, apdo
vanojo savo iaunametes du
krytes Geraldine ir Marv 
Ann Vilsonaites po Šerą. O

suradusi laisvą pusdienį, 
kaip ir daugelis kitų, ateina 
įstaigą puošti, valyti. Ne 
vienas jau yra čia įdėję tiek 
darbo, kiek nedirbtų už' 
porą šimtų dolerių. Jie tą 
darbą paaukojo. įstaigai.
* Tik praėjusį sekmadienį, 
kada mes prakaitavome 
ruošdami sau ir savo jauni
mui centrą, Žydų Apšvietos. 
Draugija atidarė savo jau
nimui centrą 400 Stone St., 
Brooklyne.( Jo atidarymą 
sveikindamas Kings Ap
skrities prokuroras MileS;F. 
McDonald sakė, jog reikia 
daugiau susiedijos centrų, 
kuriuose jaunimas galėtų 
padoriai ir naudingai užsi
imti, jų jauna energija ir 
atyda būtų nukreipta nuo 
klaidingų kelių ir blogo.

Priartinkime tokio centro 
atidarymą saviškiams! Pa- 
darykime jį savo jaunimui 
savu padovanodami jiems 
šėrą šventėmis!

Visais Lietuvių Kultūri
nio Centro reikalais reikia 
rašyti ^Lithuanian Building 
Corporation, 427 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

Brooklynietė.

Lapkričio mėnesį Chiang 
Kai-sheko valdomoje Chini
jos dalyje buvo pravesti 
rinkimai, kuriuose pirmu 
kartu leista ir moterims 
balsuoti.

Moterims balsavimo teisė 
duota ne iš meilės moterim. 
Taip vadinamoje “raudono
joje’ Chinijos dalyje mote
rys viskame lygiai dalyvau
ja jau ne nuo vakar. Reikė
jo ir ofieialėje Chinijoje 
kas nors panašaus duoti.

Kita priežastimi davimo 
moterims balso buvo bend
ra politinė padėtis. Buvo 
paskelbti neva rinkimai 
Chinijos Tautinio1 Seimo. 
Bet dabar yra dvi Chinijos. 
Negana to, kad anoje pusė
je barikadų esančioji “rau
donoji” . Chinija negalėjo 
balsuoti, pačioje Chiang 
Kai—sheko Chinijoje irgi 
galėjo balsuoti tik tie, kurie 
norėjo balsuoti už jį ir jo 
parinktus kandidatus. Nie
kas negalėjo balsuoti .prieš 
jį. Vienintelė jam neprita
rianti organizacija — De
mokratinė Lyga — šiaip 
taip gyvavusi pirmiau, pirm 
rinkimų buvo uždaryta.

Tokiai padėčiai esant, 
Chiang Kai-sheko ir jo pa
sekėjų buvo manyta, kad iš- 
troškusios balso, bet politi
niai atsilikusios moterys su-

bėgs balsuoti masiniai ir žy
miai padaugins skaičių bal
sų. Tikėjosi, kad moterų 
balsais galės pasirodyti ša
liai ir pasauliui, būk minios 
su juomi, remia jo politiką 
—karą prieš Chinijos liau- 
dį.

Apsiriko. Balsuoti išėjo 
ponios ir tik maža dalis ki
tų piliečių moterų. ’ Masės 
moterų, kaip ir vyrų, liko
si nebalsavę, kadangi nebu
vo už ką balsuoti.

Stebėtoja. >

Čechoslo vaki j o j 
Moteris 
Kabinete

Iš Pragos pranešama, kad 
Mrs. Ludmila Jankovcova, 
50 metų, našlė, paskirta in
dustrijos ministru. Jinai — 
pirmoji moteris tos šalies 
istorijoje * patekusi šalies 
kabineto nariu.

Mrs. Jankovcova skaito
ma ekspertu ekonomijos 
klausimais, ’ilgus metus sėk
mingai dirbusi ministerijo
je. Tačiau reikėjo šalies pa
sisukimo į progresą, kad ją 
pamatytų. Kitais1 žodžiais 
— moterų progresas ir pa
kilimas eina sykiu su šalies 
darbo žmogaus pakilimu.

Jos galva nusvirus, 
Veidas išvagotas. 
Širdis jos nuliūdus 
Ir akys rasotos .
Jos šičia sužeista, 
Ji sėdi be žado, 
Jai spaudžia krūtinę,— 
Vilties jau nemato...’
Negrįžo iš karo 
Brangus jos sūnelis, 
Dėl to jai nemielas 

.Šis visas pasaulis!
Dėl to apsiniaukė 
Jai visa padangė, 
Kai karas prarijo 
Gyvybę JO brangią!
“Kuo gi prasikalto 
Sūnelis tas mano? 
Kodėl jis negyvas, 
Kodėl jis be žado?”
Dar jaunas jis žuvo, — 
Nebėra jos sūnaus!
Ir kas gi motulę, 
Sengalvėlę, priglaus?
Jos galva nubalus, 
Veidai išvagoti. 
Ji sėdi ir liūdi, 
Skruostai jos rasoti.

J.‘Bijūnas.

Padaugėjo 
Gimimai

kūdikiu, našta protaujan
čiai visuomenei. Už tuos ne- 
daauglius kūdikius pasaulis 
turi atkentėti daug skurdo, 
alkio, nedarbo ir bereikalin
gų laidotuvių vis pasikarto
jančiuose karuose. Kąru ne
išvengsime ir ateityje, .jeigu 
už taiką nekovosime. Taika, 
kaip ir laisvė pati savaime 
neateina, už ją reikia kovo
ti. N.

Beth-El ligoninės paramai 
buvo suruoštas bankietas Wal
dorf-Astoria viešbutyje su 100 
dolerių įžanga porai, j

Mergaite Buvu
sio Karo Auka

/ _
Tiems, kurie labai veržia

si pavandravoti po Europą 
ir pyksta, kad kai kurijų 
dar neleidžia, lai sekamas 
bus priminimu, kad ten dar 
ne viskas rožėmis klota.

Brooklynietė Dolores 
Sparti, 11 metų, duktė pir
mojo ' saržento Joseph F. 
Sparti, tarnaujančio okupa
cinėje armijoje, Vokietijoje, 
tapo užmušta, o kiti trys 
vaikai sužeisti rasto sprogi
mo netoli Giessen, aukštuti
nėje Hesse srityje. O regis 
kariniai viršininkai apžiūri 
savo apylinkę pirm atsi- 
kviesdami šeimą. Mergaitė 
su motina, broliuku ir sesu
te buvo ten nuvežta praėju
sią vasarą, šeima gyveno 
124 Wallabout St. pirm iš
vykimo Vokietijon.

Dar daug laiko praeis, 
kol fašistų sukurto karo pa
likuonys išdils, nebekankins 
ir nebežudys žmonių. Gi tie, 
kurie peluosi iš karo, jau 
dabar bliaųja už kitą karą, 
karą prieš tuos, kurie neno
ri fašizmo. Lai jiems niekad 
daugiau nepavyksta pelny
tis iš karo! Bet taika pri
klausys nuo visų taikos my
lėtojų susipratimo, vienin
gumo ir veikimo.

Moterų Atstoves 
Washingtone

Amerikos Moterų Kon
gresas atsišaukė į savo sky
rius, į visas organizacijas 
ir į paskiras moteris, ragin
damas daugiau veikti savo 
reikalais — apsaugai savo- 
šeimos, stalo ir pastogės.

Bendrieji pasaulio reika
lai taip pat yra moterų rei
kalais, sako kongresas.

Moterų Kongresas (Con
gress of American Women 
— sutrumpintai CAW) pa
siuntė delegaciją į Wash- 
ingtoną Visos Šalies^ Dele
gacijos dieną, gruodžio 9-tą, 
raginti mūsų šalies kongre
są priimti sekamą progra
mą:

1. Kontroliuoti kainas vi
sų būtiniausių pragyveni
mui reikmenų ir ATSTUM
TI ATGAL kainas į tokias, 
kokios buvo pirm panaiki
nimo OPA. Padalyti visas 
būtiniausias reikmenis.

2. Pratęsti kontrolę ren- 
<lų.

3. Teikti Europai pagalbą 
nediskriminaciniais pagrin
dais be jokio bandymo kištis 
j šelpiamų kraštų politiką. 
Pagalba turėtų būti padali
nama bešališkos, UN įsteig
tos tam agentūros.

Moterys savo pareiškime 
sako, kad prezidentas savo 
prakalboje NEPASAKĖ bū
do išrišti infliacijos proble
moms namie nei užrube- 
žiams pagalbos klausimais. 
Tad paspaudimas j specialę 
kongreso sesiją liekasi vie
natinė proga mums pasaky
ti savo reikalavimus.

New Yorko valstijoje pir
mais devyniais mėnesiais 
šių metų gimė arti ketvir
tadalis miliono kūdikių, 
apie 50,000 daugiau, negu 
buvo gimę tuo pat laiko
tarpiu 1946 metų. • Tai pa
sekmė dėl karo susikaupu
sio kelių metų prieauglio 
jaunimo i vienalaikį vedybų 
laikotarpį.

VĖL GRASO PAVOJUS 
VAIKŲ PRIEŽIŪROMS

New Yorko Gerovės ko- 
misionierius Fielding įsakė 
savo pagelbininkams patirti 
padėti dirbančių motinų ir 
jų vaikų, kurie prižiūrimi 
miestavose įstaigose joms 
dirbant. Iš 94 mieste esamų 
centru, 74 gauna dalį para
mos iš valstijos, bet valstija 
grąsina tą paramą nutrauk
ti gale šio mėnesio.



PASKUTINIS CARAS
—10-4-47— (Istorine Apysaka)

■■■Parašė Justas Paleckis ■■■!
(Tąsa)

Nikalojaus galva sukosi ir jis, kiek 
galėdamas, bėgo nuo tų painiųjų reika
lų į šeimynos glėbį, važinėjo į medžioklę, 
džiaugėsi dideliu skaičium nušautų te
tervinų, kurapkų, irbių, kiškių. Bet nie
kur negalėjo pasislėpti nuo įkyrių ir ne
malonių karo ir vidaus reikalų.’ Liūdnoj 
nuotaikoj Nikalojus minėjo savo viešpa
tavimo pirmąjį dešimtmetį ir ašaroda
mas meldėsi prie tėvo kapo, prašydamas 
ramesnių laikų. Kai lapkričio 11 (24) 
d., po karštos fazanų medžioklės, atėjo 
Svįatopolkas-Mirskis su pranešimu apie 
įvykusį žemietijų suvažiavimą ir jo re
zoliucijas, Nikalojus ne labai tesuvokė 
kokią nuomonę pareikšti. Jis pasakė, kad 
reikia apgalvoti ir pasigyrė gera me
džiokle, kurioj nušovė 144 fazanus. O 

, kai Mirskis dar bandė grįžti prie politi
kos temų, caras vėl nukreipė kalbą ir pa
sakė: “O žinot, kunigaikšti, mano ma
žasis Aleksiejus. jaū sveria 12 svarų!” 
Kai dar po kelių pasikalbėjimų caras aiš
kiai norėjo išvengti bet kokių žygių dėl 
reformų reikalavimo, matyt, kažko lauk
damas ir norėdamas išlošti laiką, Svia- 
topolkas-Mirskis įteikė atsistatydinimo 
prašymą. Tada caras, naujų painiavų 
išsigandęs, sutiko sušaukti pasitarimą 
reformų reikalais.

Tuo tarpu Rusijoj plito “pavasario” 
nuotaikos reiškiniai. .“Išsivadavimo Są
junga” davė ženklą panaudoti teismo re
formos 40 metų sukaktuves politinėm 
demonstracijom. Beveik visuos svarbiau
siuos Rusijos miestuos lapkričio 20 
(gruodžio 3) įvyko politiniai bankietai 
su griežtom kalbom ir rezoliucijom. Kai 
kur tuose bankietuose dalyvavo po kelis 
šimtus, net iki tūkstančio žmonių ir jų 
bendra nuotaika buvo: “Galas vienval
dy be i, tegyvuoja konstitucija ir parla
mentas!” Vienur kitur į tuos liberaliniai 
buržuazinių sluoksnių ruoštus bankietus 
atvyko ir darbininkai savo balsui pri
jungti ir rezoliucijom •pasirašyti. Įspū
dinga buvo Petrapily 500 advokatų eise
na, kada jiem uždarė apygardos teismo 
duris sukaktuvių susirinkimui. Policija 
daugiausia laikėsi nuošaliai ir tik palai
kė tvarką, bet kai kur suiminėjo griež
tesnius kalbėtojus. Tuo metu įvyko su
imtųjų Plėvės žudikų Sazonovo ir Si
korskio teismas, kuris dabar nedrįso mi- 
nisterio žudikų pakarti, kaip seniau bū
davo, bet nubaudė juos katorga. Bet juo 
toliau, juo policijos organų elgesys darė
si griežtesnis, nes jokių “švelnumus” pa
teisinančių įstatymų ir įsakymų nebuvo 
išleista. Buvo uždarytas vienas kitas at
viriau rašęs laikraštis, kai kas adminis
traciniai nubaustas. Atrodė, kad vos iš- 
aušusį “pavasarį” ima pakirsti šalnos* 
Tikėtasi, kad gruodžio 6, caro vardadie- 

. nį, išeis koks reformų manifestas, bet 
tą dieną, kaip paprastai, išlijo tik ordenų 
lietus ant uoliausių vienvaldybės tarnų 
krūtinių, o Mandžiūrijon pasivažinėjęs 
caro pusbrolis Borisas Vladimirovičius 
gavo aukso kardą “už narsumą.”

H

Caro sušauktas pasitarimas paruošė 
caro “ukazo” (paliepimo) projektą, ku
rį galutinai surašyti pavesta Vittei. 
“Ukaze” buvo kalbama apie įstatymų 
griežtesnį saugojimą, sauvalės suvaržy
mą, sąžinės ir-tikybos suvaržymų panai
kinimą, platesnių teisių spaudai suteiki
mą, savivaldybių teisių praplėtimą, vi
suomenės atstovų įsileidimą į Valstybės 
tarybą. Tai turėjo būti lauktasis “mani
festas,” teisinių pagrindų suteikimas 
tam “politiniam pavasariui,” apie kurį 
ligšiol buvo tik.žodžiais kalbėta. Tam 
tikra vienvaldybės nuolaida ir valdžios 
atsakymas į visuomenės reikalavimus. 
Tiesa, tai tik kuklūs reformų pažadai, 
bet vis tik jau norėta parodyti, kad caro 
valdžia nėra kurčia visuomenės balsui ir 
nevengia reformų kelio. Ypatingai svar
bus buvo nusistatymas dėl visuomenės 

/ atstovų dąlyvavimo įstatymų leidimo 
įstaigoj. Tai buvo, patenkinimas tų kuk
lių reikalavimų, kuriuos beveik prieš 10 
metų caras pavadino “nesąmoningom 
svajonėm.” Tų pačių reikalavimų paten
kinimas 1895 metais būtų cąrą Nikalojų 
iškėlęs į didelių Rusijos reformatorių ei
lę ir suteikęs jam populiarumo tautoj. 
Dabar tai buvo jau pasivėlavęs,, privers
tinai išplėštas ir nieko nebepatenkfnąs 
pažadas. Prieš 10 metų tai būtų buvęs

tikras pavasaris, o dabar buvo tik ironi
ją sukeliąs išsigandusios ir išsigelbėjimo 
ieškančios valdžios žygis.

Bet ir tas pats “ukazas” Nikalojui ir 
jo reakcingiem patarėjam atrodė per 
drąsus, toli einąs. Jau prieš pat pasirašy
damas jį, caras pasikvietė projekto auto
rių, taip nemėgiamąjį Vittę.

— Aš tą “ukazą” esu, pasiryžęs pa
tvirtinti, bet abejoju dėl vieno straips
nio. Būtent, dėl tų visuomenės atstovų 
kvietimo į Valstybės tarybą. Juk tai jau 
vienvaldybės aprėžimas, konstitucijos 
pradžia, — tarė caras. — Pasakykit, Ju-

• lij Sergiejevič, savo, atvirą nuomonę tuo
klausimu. Patarkit, išbraukti tą straips
nį, ar palikti. 5

Be Vittės ir caro, kabinete buvo dar 
caro dėdė didysis kunigaikštis Sergiejus,

• uolus Plėvės politikos rėmėjas. Buvo aiš
ku, iš kur kilo tos caro abejonės. Akimir
ką pagalvojęs, Vittė atsakė:

— Jūsų imperatoriškoji didenybe, aš, 
kaip to “ukazo,” taigi ir to straipsnio au
torius, iš esmės jam pritariu. Mano nuo
mone, dabar jau visai pribrendęs laikas 
visuomenės atstovus įtraukti į įstatymų 
leidimo darbą. Bet dėl jūsų didenybės 
įsakymo duoti patarimą, aš turiu nuo- 

' širdžiai štai ką pasakyti. Visuomenės 
atstovų dalyvavimas, ypač rinkimų bū
du, įstatymų leidimo įstaigose yra ne
abejotinai pirmas žingsnis į tai, ko sie
kia visos kultūringos šalys, būtent į at
stovaujamąją arba parlamentinę valdžią, 
į konstituciją. Tai būtų pirrpas, labai 
nuosaikus ir aprėžtas žingsnis tuo keliu. 
Bet su laiku jis gali pareikalauti ir to
limesnių. Todėl mano patarimas toks: 
jei jūsų didenybė tikrai ir nepakeičiamai 
padarėt išvadą, kad negalima eiti prieš 
visuotiną istorinę sVovę, tada tas straips
nis turi pasilikti ir visuomenės atstovus 
reikia šaukti; bet jei jūsų didenybė, įver
tindamas tikrąją to straipsnio reikšmę 
kaip žingsnio, į atstovaujamą, parlamen
tinę valdžią, pripažinsit,, kad tokia val
džia dar per ankstyva Rusijai, jei su ja 
nesutinkat, tada, žinoma, atsargiau būtų 
to straipsnio neskelbti.

Caras žvilgterėjo į Sergiejų, kuris, 
matyt, buvo patenkintas tokiu gudriu 
Vittės atsakymu. Tada caras tarė:

— Taip, aš niekada, jokiu būdu nesu
tiksiu įvesti atstovaujamą valdžią, nes 
aš ją laikau žalingą Dievo man patikėtai 
tautai, todėl, tamstos patarimo paklausy
damas, tą straipsnį išbrauksiu. Už tą 
patarimą esu labai jums dėkingas, Ser- 
giej Juljevič.

Vittė atsisveikino, išsinešdamas “uka
zą” su išbrauktu straipsniu apie visuo
menės atstovus. Jis suprato, kad tuo sa
vo patarimu išblaškė daug savo priešų 
pastangų apjuodinti jį caro akyse ir žy
miai atgavo caro palankumą. Sviatopol- 
kas-Mirskis, sužinojęs apie tą pakeitimą, 
susijaudinęs pareiškė, kad “ukazas” su
žalotas ir neteko pusės savo reikšmės.

— Uf, — atsiduso Nikalojus, Vittei 
išėjus. —į Jaučiuosi lyg Steselis Port Ar
tūre, atmušęs dar vieną japonų ataką! •

Neilgai beišsilaikė Port Arturas. • Ir 
prieš vienvaldybės tvirtovę naujus štur
mus ruošė išbujojusio “politinio pavasa
rio” audros.

PAS CARĄ TEISYBĖS IEŠKOTI
Marei jonas Jurkus pagaliau paklau

sė savo darbo draugo Petrovo ir nuėjo į 
šokių vakarą. Paprastos darbininko pra
mogos — aludės ir smuklės — jis nemė
go. Laikėsi motinos ir tėvo patarimų ne
virsti girtuokliu, kuriais jį palydėjo iš 
Linkuvos apylinkės kaimo į Petrapilį; o 
ir šiaip jis gerti nebuvo pripratęs. Bėt, 
į pilką darbininko buitį įsižiūrėjęs, Mar- 
cijonas pradėjo suprasti, kas traukia jo 
darbo brolius į smuklę. Dieną ilgas, 12 
valandų darbas kurtinančio triukšmo pil
nam, dulkėm ir įvairiais kvapais per
sunktam fabrike. Sunkus ir varginąs 
darbas prie įvairiausių mašinų, amžina 
baimė nuo sugadinimų, kurie išskaitomi 
iš uždarbio, pikti prižiūrėtojų ir meis
terių žvilgsniai, kai darbininkas kiek už
trunka, nuolatinis pavojus būti atleis
tam. Šiurpu pamanyti a£ie atleidimą.

(Bus daugiau)

MONTREAL, CANADA
Pasekmingas Liaudies Balso 

Koncertas
Lapkričio 30 dieną, Cafe St. 

Jaques svetainėje įvyko penkio
likos metų jubiliejinis Liaudies 
Balso koncertas. Oras pasitaikė 
gražus ir publikos prisirinko ga
na daug.

Koncertinė programa buvo 
gana graži. Turėjome daininin
kių ir šokikų gana gabių. Jau
na graži Toronto lietuvaitė dai
nininkė 4r ta New Yorko Prin
cess Lolita darė mums nerimas
tį, kad tik greičiau jas pama/ 
tyti. O tas scenos uždangalas 
vis mums jų neatidengia.’

Pagaliaus programos vedėjas 
J. Vilkelis pasirodė ant scenos 
pareikšdamas, kad šio vakaro 
programa jau pradedama. Ati
dengus uždangalą, pasirodė ant 
scenos ukrainų orkestras. Jie 
griežė nepaprastai gražiai. Pas
kiau jaunas ukrainietis jiems 
griežiant dainavo solo. Jo balsas 
labai gražus. Dainos posmai su
siliejo su virpančiais stygų ai
dais ir jie sujudino klausovų 
širdis kažkokiu ilgėsiu ir liū
desiu.

Jiems pasitraukus nuo estra
dos, dainavo merginų bei mo
terų kvartetas: J. Petronienė, 
Vekterienė, Petroniutė ir A. 
Tamošiūnaitė. Jos padainavo 
keletą dainelių gana gražiai ir 
svajingai. Tai nemažai ir aplo
dismentų susilaukė.

Po jų sekė muzikantė, jauna 
graži Elen Griganavičiutė. Bal
tame vakaro rūbe davė solo ant 
pijano akordijos. Kai užtraukė 
lietuvišką maršą, publika mirti
nai nutilo, tarytum tuščia sve
tainė būtų. Palinksminusi mus 
lietuviškais grojais dingo už 
palų, kai .baltas karvelėlis, ža
dėdama dar sugrįžti. /

’ Rusų šokikai labai gražiai šo
ko kokį tai labai gražų šokį. 
Plojom, šaukėm atgal, bet jie 
nebesugrįžo .Tik tada nurimom, 
kai pasižadėjo vėliau sugrįžti.

Išeina išsifiguruoja ant sce
nos ir didingojo New Yorko 
šokikė Princes Lolita. Ji dvi
spalviame rūbe su kepuraite. 
Pradėjo dainuoti, skambinti, 
tarškinti ir pagal tos nesupran
tamos muzikos vis savo riebų 
kūną kraipo. Baigusi savo, kaip 
ji pavadino, lotynišką šokį, pa
dėkojo publikai ir pasakė lie
tuviškai gerą vatarą, draugės 
ir draugai'. Bet kaip apgaulin
gas New Yorkas, taip pat bu
vo apgaulinga ir jo šokikė: sa
kėsi esanti mergina, o išeidama 
pasirodė, kad vietoj merginos, 
būta gana gražaus vyro.

Liaudies Balso administrato
rius Kostas Kilikevičius pasakė 
gana gražią, kalbą. Jis kalbėjo 
Liaudies Balso reikalais ir apie 
išvietintus lietuvius, arba apie 
naujai atvykusius lietuvius iš 
Vokietijos. Draugas K. Kilike
vičius yra žymus veikėjas tarpe 
Kanados lietuvių ir geras ora
torius. Tokį žmogų mes, mon- 
treal iečiai, turėtumėm turėti 
norš vieną Montreale.

Pasibaigus d r g. K., Kilikevi- 
čiaus kalbai draugė Janina Vil
kelienė ir E. Petrauskienė, tau
tiškuose rūbuose apsitaisiusios,

RUTH WIENCEK, Telephone 
Workers Organizing Commit
tee atstove. Ši naujoji CIO 
šaka Įsisteigė po paskiausio 
telefonisčių streiko praėjusį 
balandžio mėnesi. TWOC sie
kia sujungti visas atskiras ne
priklausomas telefonistų uni- 
jukes i vieną galingą uniją.

padainavo duetą. Jų balsai gra
žūs, o dainų žodžiai dar gra
žesni. Puikiai primenančiai Lie
tuvos pavasariais jaunimą dai
nuojančias daineles padainavo.

Dainavo ii’ montrealiečių gar
susis ir mylimas Vilijos Choras. 
Pirma dainavo merginų choras^ 
o vėliau visi bendrai: O koks 
jis gražus, tas garsiosios Vilijos 
Choras! Koks jis skaitlingas! 
Kiek ten daug jaunimėlio, tie
siog gražiausių gėlių žiedai. O 
be to, jis gana gražiai dainavo.

Vėliau buvo muzikos duetas. 
Gražioji Elenutė Griganavičai- 
tė grojo ant pijanino, o J. Sa
dauskas ant smuikos, taipgi jau
nuolis. Toks duetas nepaprastai 
gražus. Jo aidas toks malonus, 
toks širdį glamonėjantis, kaip 
kūdikiui motinos žodžiai.

Ir vėl mums programos vedė
jas praneš# seniai lauktą žinią, 
kad padainuos mūsų lauktoji 
viešnia torontietė, jaunuolė 
Strazdevičiūtė. Ūžia bangos ap
lodismentų. Tuojau pasirodė ir 
ta gražutė, lauktoji viešnia. Ji 
gelsvame vąkaro rūbe. Gelton
plaukė, s’kaistaveidė, su plačia 
šypsą gražiame veide atsistojo 
prieš mumis. O balso gražumė
lis! Kai užtraukė dainą, tary
tum lakštingalėlė kur čiulbėtų. 
'Į’oks malonus balsas . klausovų 
širdis tai glamonėjo ir po draug 
pavergė. Tai kur talentu 
apdovanota jaunuolė! Tai pui
ku ir malonu! Didelė garbė to- 
rontiečiams turėti tokią dainų 
žvaigždę.

Draugų Taruškų jaunametė 
dukrytė, gal tik kokių keturių 
metų amžiaus, padainavo ketu
rias dainas. Mat, jos mamytė 
dainininkė, dainuoja Vilijos 
Chore, tai ir dukrelė gali būti 
ateityje gera dainininke. Labai 
puiku, kad tėveliai pradeda pra
tinti iš jaunumos prie scenos ir 
dainų.

Ir vėl rusų šokikai atsirado 
ant estrados. Jie taip gražiai 
šoko, kad nei sumatyti negalė
jo. Jauni berniukai ir mergai
tės, bet taip gražiai išsilavinę, 
kad ir profesionalai šokikai var
giai geriau bepašoktų. švyste
lėjo mintis galvoje: juk ir mes 
turime gražaus jaunimėlio, o 
kaip būtų malonu juos matyti 
taip šokant.

Pasibaigus tiems gražiems 
šokiams atmaršavo ta garbin
goji newyorkiete. Princess Loli
ta. Apsitaisiusi juodu vakaro 
rūbu, su dvispalviu šydu ant 
pečių. Ir vėl padainavo angliš
ką dainą vsiokioms figūroms 
iškrapydama savo nutukusį kū
ną. Ir nuslinko nuo scenos man
dagiai padėkojusi publikai už 
pasiklausimą jos dįiinų.

Su didžiausiu rankų plojimu 
atsistoja vėl prieš mus ta gra
žioji torontiečių dainininkė R. 
Strazdevičiūtė. Ji vėl mums pa
dainavo keletą dainelių nepa
prastai gražiai. Nulinko jos gal
vutė su skaičių šypsniu ant pu
blikos, supratome, kad tas jau 
paskutinis sudiev mums. Sukilo 
didžiausias ūžėsys aplodismen
tų, palydintis tą malonią, gra
žutę dainininkę.

Su Kanados himnu pasibaigė 
penkioliktas jubiliejinis mūsų 
spaudos, t. y., Liaudies Balso 
metinis koncertas.

Visiems minimo koncerto ren
gėjams, katrie įdėjo .nemažai 
darbo, širdingai dėkojam. Taip
gi dėkojame publikai už' atsi
lankymą ir aukas, nes puikaus 
pelno liks mūsų laikraščiui aug
ti. Tariame širdingiausią ačiū 
mūsų visiems vajininkams, kat
rie gal daugiausiai turi vargo 
įdėti vajaus laike.

Jei ką praleidau nepaminėju
si, prašau pastebėti, tai iš kal
no atsiprašau. *

ją laikraštį. Koks jis bus leidžia
mas, kol kas dar nežinia. Bet 
sakoma, kad rengiasi pardavi
nėti kokius tai serus atidarymui 
to naujo laikraščio.

Jo redaktorium būsiąs taipgi 
naujai atvykęs asmuo. Jo pa
vardės nežinome, nes sakoma, 
kad tas asmuo turįs bent ke
lias pavardes.

Pasmaugė Moterį
Tūlas Sylvio Albert pasmau

gė savo meilužę Tillie Deprato, 
34 metų amžiaus. Jo meilužė 
buvo vedusi ir su vyru persi
skyrusi. Turi sūnų 16 metų.

Matyt, kad jo meilužė nebu
vo jam ištikima, nes paliktame
laiške jis rašė: tik vieną aš ją! 
tikrai mylėjau, bet ji man ne
buvo ištikima.

Nusmaugęs meilužę, paskiau 
pasiėmė kitą rūmą, 11 Market 
Sq. ir tenais bandė pats nusi
žudyti. Su skustuvo peiliuku 
persipiovęs rankų riešelius ir 
paėmęs 12 miegamųjų pilsų lau
kė mirties.

Šeimininkė ėjo į jo rūmą 
lovos taisyti ir rado kraujuose 
paplūdusį begulintį ant žemės. 
Pašaukė policiją, katra jį nu
gabeno į General ligoninę. Sa
koma, kad nuo kraujo nubė- 
gimo, nelaimingos meilės auka, 
esąs nusilpęs, bet sveikatai pa
vojaus nesą. Ligoninėje yra po 
policijos priežiūra.

Pasibaigė Šešių Mėnesių 
Streikas

Pasibaigė Asbestonos Corpo

ration Ltd: plento St. Lamber- 
te, šešių mėnesių streikas. Tokį 
ilgą laiką streikavę darbinin
kai gavo dešimt centų į valan
dą. Pripuolamos šventės bus 
apmokamos. Vasaros metu dirbs 
penkias dienas į savaitę.

J. Poulin korporacijos prezi
dentas smerkia begėdišką poli
ciją, kad tokį ilgą laiką darbi
ninkams streikuojant nedavė 
jiems jokios apsaugos.

šešis mėnesius išstreikuoti, 
tai ne šešias dienas. Turėdami 
šeimynas, daugelis jų ne iš blo
gos valios, bet gyvenimo ver
čiami negalėjo išsilaikyti. Tokį 
ilgą laiką be algos išgyventi, 
be abejo, ne visi galėjo. O be 
to, kas dieną pikieto lainėse 
būti policijos vaikomi ir daužo
mi, reikia tvirtos valios tą visą 
atlaikyti.

Sunki tų darbininkų dalelė 
visur, bet Kvebeko provincijoj 
dar sunkesnė.

Dar Kils Maisto Kainos
Dar tik keletas dienų atgal, 

kai pakėlė kainas ant visų mais
to produktų. Bet dabar vėl kels 
kainas ant visokio maisto, net 
ir cigaretus pabrangins dviem 
centais ant pakelio.

Bet darbininkams apie /algų 
1 kėlimą niekas nieko nesako. 
Dal'bininkams, jei reikia algos 

, kelti, tai turi streikuoti po ke- 
■ lis mėnesius policijos areštuoja
mi, blaškomi, ir daužomi, kol 

i išreikalauja kelis centus.
Koresp.

MONTELLO, MASS

TEATRAS IR ŠOKIAI
Lietuvių Dramos Ratelio Nariai Suvaidins 

KOMEDIJĄ “TEODOLINDA”
ŠEŠTADIENĮ,

GRUODŽIO 13 DECEMBER
Liet. Taut. Namo Salėje

(kamp. Vine ir No. Main Sts.)

LIETUVIŲ DRAMOS RATELIO NARIAI
Šią Komediją L. D. R. nariai neseniai suvaidino 

Meno Festivalyje, Brooklyn, N. Y.
Pasibaigus teatrui, bus šokiai prie žymios or- 

kestros.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius da

lyvauti, linksmai praleisti vakarą.
Įžanga 75c. Pradžia 7:30 v. v. z

— RENGIMO KOMISIJA.

, 221 South 4th Street 
'BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergrefen 7-41868

Valandos: J į^are
f 1----- O VdKuIv

Penktadieniais uždaryta.
4 pusi.—-Laisvė

Leis Naują Laikrašti
Naujai atvykusieji lietuviai į 

Montrealą rengiasi leisti nau-

f - DANTŲ GYDYTOJAS S

IDr. A. Petrikai

Tree., Gruod. 10, 1947



DETROITO ŽINIOS
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Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
jorai. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni 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.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

prie 
pra- 
pla- 
už-

y
y
y
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y
y
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PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y

g Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Apie R. Mizaros Maršrutą
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 10-ta Apskritis surengė 
prakalbų maršrutą. Kalbėjo Ro
jus Mizara, Laisvės redaktorius 
iš Brooklyn, N. Y. Maršrutas 
prasidėjo lapkričio 14 dieną ir 
baiįėsi 23 d.

Gaila, kad iki šiolei vietos 
kuopos pranešė tik iš dviejų 
kolonijų. Apskrities komite
tas nežino visų smulkmenų, 
kaip prakalbos pavyko, kokių 
buvo pasiekimų ir trūkumų. 
Jeigu iškeltų tuos trūkumus, 
tai galima būtų jie prašalinti. 
Tylėdami mes dalykų nepatai
sysime.

Maršrutas buvo surengtas 
pervėlai. Vietomis prisnigo 
daug sniego, nemažai žmo
nių iš tos priežasties negalė
jo dalyvauti prakalbose. Ypa
tingai tokiu laiku maršrutas 
negali būti sėkmingas tarpe 
ūkininkų, kur reikia nemažą 
kelionę atlikti, kol jie susi
renka.

Dar prisidėjo ir tas, kad at
sidarė medžioklė ant stirnų, tuvių 
žmonės važiuoja šimtus mylių, 
kad nušauti stirną, o čia pas^ 
ūkininkus pačios stirnos atei
na prie jų namų, ūkininkai 
negali būti kaltinami, kad ir 
jie susidomėjo medžiokle.

Mano manymu, maršrutas 
nebuvo sėkmingas. Bet už tai j 
negalima kaltinti LLD 10-tos bama ir apie namo reikalingu-1 
Apskrities valdybą. Aš, kaipo mą Detroite. Gaspadinės —’ 
sekretorius, dar birželio mė-j Varaneckienė ir Steponkevi-

nesį pradėjau rūpintis marš
ruto reikalais ir parašiau laiš
ką į Vilnies redakciją klaus
damas kalbėtojo. Iš karto 
abejojo, tik vėliau atsakė, kad 
negalės atvykti. Tas patsai 
buvo užklausus ir Laisvės šta
bo. Kada jau gautas at§a- 
kymas, kad Rojus Mizara su
tiko, tai jau laikas buvo nu- 
sitęsęs. Todėl taip ir atsitiko.

R. Mizaros maršruto Michi- 
gano valstijoje paskutinė sto
tis buvo Detroitas. Lapkričio 
22 d. Apskrities valdyba ben
drai su LLD 52 ir 188 kuopų 

| valdybomis surengėme banke
tą pasitikimui svečio. Kartu 
tai buvo ir pasitarimo vakaras.

Gaspadinės paruošė skanią 
grybų vakarienę. Pribuko mū
sų svečias su Dr. Palevičium. 
Apskrities pirmininkas 
Depšys pakvietė svečius 
stalų. Skaniai pavalgius 
sidėjo ir kalbos. Mizara 
čiai aiškino svarbiausius 
davinius, jų tarpe ir apie

Kultūrinį Centrą, 
namas nupirktas Brook-
Ragino pasipirkti namo 
Kiek šėrų pardavė, ne-

riam 
lyne, 
šėrų.
sužinojau, bet Draugijų Sąry-' 
šys pasipirko i^rą. Buvo pa-' 
kviesti ir keli kiti veikėjai iš- Į 
sireikšti. Aš patariu, kad vi- i 
si įsigytų po Šerą. Buvo kai- Į

JTy _ __
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g Sofa Apačios Perbudavojimas 1
i už $12.00, i
y
» šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. f
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čienė sunkiai padirbėjo, bet 
už tai svečius skaniai pavai
šino. Didelis joms ačiū!

Lapkričio 23 d. Detroite 
įvyko R. Mizaros prakalbos. 
Rengė abi LLD 52 ir 188 kuo
pos bendrai su apskrities val
dyba. žmonių buvo apie 250. 
Mizara pirmoje kalbos dalyje 
kalbėjo apie pasaulinę situa
ciją ir reakcijos siautimą mū
sų šalyje. Ragino kovoti už 
demokratines teises. Kalbė
tojas gerai dalykus išaiškino 
ir girdėjau, kad publikoje rei
kalavo dažniau tokių prakal
bų.

, Antroje kalbos dalyje aiš- 
kįio 1948 metų prezidenti
nių ir kitų viršininkų rinki
mų svarbą. Jis ragino demo
kratinius žmones organizuotis, 
kad išrinkti tokius atstovus, 
kurie stovėtų liaudies reika
lų sargyboje, kurie laikosi ve
lionio Roosevelto politikos.

Kalbėtojas ragino įsigyti 
Lietuvių Kultūrinio Centro šė
rų, kurių kaina yra po $25, 
nes tą padarydami ir pinigus 
įdės saugiai ir parems gerą 
tikslą.

Buvo renkamos aukos. Au
kas rinko Ginaitienė, 
nė, U. Palevičienė ir 

! nulienė.
P. Gustaitis aukavo 

į Gabralitis $2.
Po $1 aukavo: V. Smals- 

| tienė, P. Lyben, P. Užunaris, 
K. Ramanauskas, Radzevičius, 
K. Lutvinas,' J. Aldonas, S. 
Tvarijonas, M. Metelionis, U. 
Yurkevičienė, J. Valavičius, 
P. Railys, J. Musteikis, Pauls, 
K. Vytas, J. Yakas, C. Gu
daitis, Laukaitis, J. Staras, P. 
Jdgus, Svirplienė, P. Gend- 
Vilas, A. Dapšis, J. Ginajtis, 
N. Astrauskienė, W. M. Ūdras, 
ž. Dantienė, J. Morkūnas, J. 
Gugas, F. Milickas, A. Švei
kauskas, N. Grabauskas, 
Vaitekūnienė. A. Kulis, 
Klimavičienė, P. Giedris, 
Yakštienė, M. Marozas, 
Beliūnas, G. Nausėda ir 
Klimavičius.

'Po 50 centųt aukavo: 
Adomaitienė, M. Andriulienė,
M. Padolskis, V. Daubaras,
N. Juškauskienė, P. Vedrins- 
kienė, F. Petrašiūnienė ir J. 
Morkienė. Viso aukų surinkta 
$69.12. Aukos buvo renka
mos padengimui lėšų ir ki
tiems apšvietos reikalams. 
Širdingai ačiū už aukas!

S. TVARIJONAS, 
LLD 10 Apskr. Sekr.

Dantie-
M. Ja-

O.

P.
K.

Paryžius. — 
vadai, padedami 
laužyti darbininkų strei
kus, mėgina suorganizuoti 
atskiras savo unijas.

Socialistu 
valdžiai

CLEVELANDO ŽINIOS
kyrną ir palinksminiihą cleve- 
landiečių.. Gal ne greitai pasi
taikys tokia gera proga sureng
ti tokį šaunų koncertą ir kartu 
praleisti linksmai laiką su chi- 
cagiečiais.

žilas Petras.

aš išreikšiu ir pa- 
patyriau minėtam

ryte, lapkr. 27 d., 
jau žemelė nuklota

Newark, N. J
Du Pranešimai—Abu Svarbūs

Hartford, Conn HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS
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Steven Augustine & Frank Sanko
SĄV1NINKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNĖ

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS '
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JAUNOS, INTELIGENTIŠKOS MERGINOS 
ABELNAM FABRIKO DARBUI. WEE 
TODDLERS, 232—13TH AVE., NEWABK, 

N. J.
(288)

gruo-
Biis 

' vei- 
m.

f J. J. Kaškiaučius, M. D.j
S 530 Summer Avenue,
V Newark 4, N. J.
» HUmboldt 2-7964 |

IF. W. Shalins
(SHALINSKAS) . |

Funeral Home i
y 
y 
y

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tol. EVergreen 4-9612
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios A
426 LAFAYETTE) $T., I 

' Newark 5, N. J. I
. Tel. MArkei 2-5172 ?

RONKONKOMA TELEPHONE
STAGG 2-5043

y 84-02 Jamaica Avenue |

I
 Opposite Forest Parkway ®

WOODHAVEN, N. Y. |
■■ s

Suteikiam garbingus laidotuves ®

$150 |Koplyčias suteikiam nemokamai S 
i visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499 |

Matthew |
BUYAUSKAS Į

Laidotuvių Direktorius «

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

f’atarnavinias bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos * ' 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai 

660 GRAND ST. BROO YN, N.

Puikaus Koncerto Įspūdžiai
Lapkričio 27 d.; iClevelande, 

Sachsenheim svetainėj įvyko 
šaunus koncertas. Nebūdamas 
muzikos žinovas, daug nekalbė
siu, nes Clevelande yra geriau- 
suprantančių meną ir, manau, 
kad jie plačiai parašys apie tą 
šaunų koncertą. Vienok savo 
nuomonę ir 
rašysiu, ką 
koncerte.

Atsikėlęs 
žiūriu, kad
baltu sniegu ir pamaniau, kad 
bus baltas ir gražus koncertas. 
Nusitariau važiuoti, nes buvau 
išsiilgęs chicagiečių, bet pasivė
linau nuvažiuoti, kad pasitikus 
malonius svečius, ’

Ketvirtą valandą po pietų 
jau buvau Sachsenheim svetai
nėje. Nusistebėjau iš džiaugs
mo, pamatęs gražų būrelį sve
čių chicagiečių, susidedančių iš 
71 ypatos, didžiuma jaunuolių. 
Nors.jie buvo,nuvargę iš ke
lionės, be miego, be poilsio, bet 
linksmai kalbėjosi ir gardžiai 
valgė kalakutienos pietus, ku
riuos Clevelando gaspadinės pa
gamino, dirbdamos per kelias 
dienas prieš parengimą. Jos 
vertos pagerbimo už tokius ska
nius valgius.

Ištiesų, tai buvo puikus kon
certą^, kokio Clevelando lietu
viška publika gal dar nebuvo 
turėjusi laimės girdėti. Girdė
jome tokių šaunių dainelių, ku
rių mes labai buvome /išsiilgę.

Publikos buvo pilna svetainė 
ir visi nekantriai laukė šeštos 
valandos, kad prasidėtų koncer
tas. Vakaro vedėjas J. žebrys 
atidarė programą ir pakvietė 
pirmiausiai Ciceros Moterų 
Chorą, po vadovyste D. Yuden. 
Ant estrados išėjo dainininkės 
visos baltuose kostiumuose, 
kaip gulbės, ir kaip tas baltas, 
šviežias sniegas ir pradėjo pro
gramą, sugiedodamos Amerikos 

••ir Lietuvos himnus. Po to su
dainavo penkias gražias liaudies 
daineles, "kurios Clevelando pu
blikai labai patiko, nes gausus 
delnų plojimas iššaukė jas dar 
daugiau padainuoti.

Šokėja Wanda Zallys ifgi sa
vo užduotį atliko gerai; pašoko 
keletą kavalkų. Solistai sudai
navo po keletą liaudies daine
lių. Helen Misevich, Helen Ma- 
zil ir Rodger Žilis dainavo trio, 
paskui pašoko Virginia Urmo
nas, Paul Krauchunas ir Wan
da Zallys. Po to Aido Choro šo
kėjų grupė pašoko tautiškus 
šokius: kadrilių, karvelį ir zui
kelį. Tai' buvo, puikiausi šokiai- 
ir publikai, matyt, labai" pati
ko, nes iššaukė kelis kartus pa
šokti.

O apie A. Dočkienę/ir K. Sta
nevičienę, duetistes, reikia pa
sakyti, kad jos publikos irgi 
nesu vylė. Jos su gražiomis liau
dies dainelėmis prijuokino pu
bliką. Tik labai gaila, kad ma
žai dainavo tos1 dvi duetistes, 
nes jos mums labai patiko.

Dabar apie geriausias meno 
spėkas. Ant estrados 'pasirodė 
Rbselando Aido Choras, po va
dovyste D. Yuden. Publika nu
sistebėjo, pamačius tas žvaigž
des; £iek daug jaunuolių gražiai1 
sumokintų ir išlavintų. Choras 
atliko sunkiausią programos da
lį, sudainuodamas nemažai 
liaudies .dainelių ir porą: ištrau
kų iš operečių. Aš gal neklystu 
sakydamas, kad Roselando Ai
do Choras savo gražiomis dai
nelėmis ir skardžiais balsais 
gali stoti su amerikoniška ope* 
ra, nes yra gana išlavintas ir 
gali susilyginti su New Yorko 
Metropolitan Operos daininin
kais.

Parengimas visapusiai buvo 
turtingas. Roselando Aido Cho
ras užbaigė programą-^u didele 
garbe. Aš nusistebėjau,,, kad 
lietuvių tarpe yra taip gerai ir 
gražiai išlavintų’ meno spėkų. 
D. Yuden priklauso didelis kre
ditas už tokį pasišventimą me
no darbui. Aš, varde clevelan- 
diečių, tariu didelį ačiū už pa-, 
linksminimą visiems programos 
pildytojams, kurie palikote ge
rą įspūdį mums ant atm'intįes. 
Mah'išrbdo, kad dar ir šiandien 
tebesigirdi tos liaudies dainelės.

Dar kartą tariu ačiū visiems 
chicagiečiahis uži jūsų atšilau*

Užsimerkusiam būti — da
bar labai netinka., Dairykis, 
akis išpūtęs, akiliai stebėk, 
kas ir kaip dedasi, ir dėkis 
galvon. Pažadink ir kitus, 
kad budėtų, veiktų.

Įvykių sūkuriai iškelia nau
jus ir naujus reikalavimus. 
Veiksniai reikalauja 
nių, iš visų mūsų.

Girdėjote kai ką 
žymųjį rašytoją ir

'atoveiks-

apie aną 
veikėją 

Howard Fast, autorių tokių 
svarbių kūrinių, kaip Citizen 
Tom Paine,. Freedom Road, 
The American, Clarkton, The 
Unvanquished. Prieš šitą ra
šytoją pasišiaušė piktosios re
akcijos jėgos.

Tai ateikite visi pasiklausy
ti šito kovingo .vyro, —' visi, 
kurie tik esate laisvi tą tre
čiadienio vakarą. Dainuos 
garsusis Jefferson chorus, dai
nuos laršvų žmonių dainas — 
‘‘Songs of free men.” ,

Prakalbos ir koncertas Įvyks 
šį trečiadienį, gruodžio 10 d., 
kaip 8 vai. 30 min. — Conti
nental Auditorium patalpoje, 
984 Broad St., Newark, N. J.

Štai tuoj ir kitas praneši
mas, taipo pat svarbus, gal 
d ar ^svarbesnis.

Scenos, filmų ir radijo 
susispies aplink tą 

pažangūną Frank 
Kingdonas per dau- 
buvo pažangus ra-

žvaigždės 
įžymųjį 
Kingdon. 
gelį metų
dijo pranešėjas ir įvykių aiš
kintojas. Eina ranka rankon 
su Henry Wallace. Dabar 
kąndidatuoja į N. J. valstijos 
senatorius.
. Tai šį šeštadienį įvyksta 
koncertas ir prakalbos. .Dai
nuos garsušis dainininkas 
Kenneth Spencer, šoks garsu
sis šokėjas Paul Draper. Bus 
ir kitų artistinių jėgų. Kalbės 
pažangusis J. V. senatorius 
Glen Taylor ir du pažangieji 
radijo žinių aiškintojai, jau 
reakcijos prašalinti už jų ko
vingą atsparumą—Wm. Gail- 
more ir pats Frank Kingdon.

Visi pribūkite į Mosque 
Theatre svetainę,<1020 Broad 
st., Newark, N. 
nį, gruodžio 13 < 
va k.

Neužmirškite
Atmerks

J., šį šeštadie- 
d., kaip 8 yal.

t . •

šių dviejų va
karų. Atmerks jums akis, 
protui atidarys duris Į pla
čiuosius veiksmo ir kovos ho
rizontus.

Tai pasimatysime visi. Iš 
kalno dėkui.

Jonas Kaškaitis.

ATIDĖTAS GENERALIS
STREIKAS ROMOJ

Roma, gruod. 9. — Kiek 
pirmiau buvo pranešta, kad 
Rombs darbininkų rūmas 
atšaukęs visuotiną streiką, 
kai valdžia pasižadėjo pa
tenkint tūlus reikalavimus 
dėl bedarbių aprūpinimo. 
Bet naujesnė žinia sako, jog 
darbininkai tik 24 valan- 
dopi atidėjo, o orte atšaukė 
tokį streiką.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

. Tel. EVergreen 8-9770
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APIE LIETUVIŲ KLIUBĄ
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas turės metinį susirinki
mą, kuris įvyks 15 d. 
džio, 7:30 vai. vakare, 
renkamas komitetas ir 
kiančios komisijos 1948

žėdnojkliubo nario yra par
eiga dalyvauti susirinkime, 
kad palaikyti kliube santaiką 
ir j o Rujojimą. Aš patariu 
nariams ąpmąstytį jau mūsų 
atliktus gerus darbus ir kas
tam vadovavo. Visi žinome, 
kaip kliubas padarė progreso 
ir įgijo gerą vardą ne vien 
lietuvių tarpe, bet ir kitų 
tautų. Kliubo narių pareiga 
ir vėl išrinkti tokius narius į 
vadovybę, kurie rūpinasi pro
gresyviais reikalais, kaip Ame
rikoje, taip ir gero vėlina lie
tuvių tautai.

Aš patarčiau nerinkti tų 
žmonių, kurie nori užimti va
dovybę, bet dar nėra atlikę 
nieko gero, štai kandidatų į 
kliubo valdybą ir komisijas su
rašąs :

Į pirmininko vietą advoka
tas F. Mančiūnas ir J. BaL 
tulionis.

Į vice-pirmininką — P. Eso- 
da ir N. Evans.

Į užrašų raštinihką — S. 
Markus ir J. Tainašaitis.

Į fin. raštininko—nėra kan
didatų, palieka A. Vilčinskas.

Į iždininko—J. Vasiliauskas, 
A. Ląskus ir A. Sabeika.

Į Veikiančias Komisijas
J.x Giraitis, J. Pilkauskas, 

J. Kazlauskas, P. Giraitis, V. 
Brynga, W. Brazauskas, J. 
Vailionis, A. Stankevičius, A, 
Povilionis, F. Grigaitis, W. Ya- 
lanta, Petraitis, P. Labeckis ir 
J. Sodainis.

B’alsavimai prasidės nuo 6 
vai. vakare ir tęsis iki 9 va
landai. Kadangi bus balsa
vimai mašina, tai išrinkite ne
svyruojančius kandidatus.

Kli'ubietis.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI'
DRABUŽIŲ SIUVĖJAI 

taipgi,
PAMUŠALŲ DARYTOJAI

S. B. CASSIDY
270 W. 39TH ST., N. Y. C.

Veteranams nėra rėikalo 
skubėti dabąr imti, p'askolas, 
jeigu nėra būtino reikalo. Val
dinė paskolos teisė galios dar 
per 10 metų, sako Brooklyno 
Veteranams Patarnavimų Cen
tras, 105 Court St.

A

A

1 
A

bus metinis susirinkimas.
Sekr. (286-287)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8693

A

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos priešmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 11 d., 155 Hungerford St., 
7:30 v. v. Nariai dalyvaukite, kurie 
nedalyvaus, turės pasimoketi pa
baudą. Bus rinkimas naujos valdy
bos 1948 metams, taipgi yra svais 
bių dalykų aptart. Kurių narių dien
raščio Laisvės pren. pasibaigė, ga
lės atsinaujinti susirinkime. — J 
Kazlauskas, sekr. (287-288)

ROCHESTER, N. Y.
Gruodžib 14 d., 3 vai. dieną, bus 

rodomos dvi filmos — gražioji Ame
rika ir Tarybų Sąjungos "Susitiksi- 
n%? Maskvoje.” Vieta: 575 Joseph 
Ave. Abu paveikslai yra labai gra
žūs. Visi rochesteriečiai širdingai 
prašomi atsilankyti. Pelnas eis ap- 
švietai. Rengia Moterų Klubas.

(287-288)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadieni, 10 d. gruodžio, 408 
Court St., 8 v. v. Nariai dalyvau
kite, 
Fin.

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)
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GREEN STAR BAR & GRILL
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Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Gree,n Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

1 ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

• - (kamp. 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

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

S»i>13q31313131*31313131 >1313131313l>i»>i3i»»3t 313131313i>i>i3i*3»31>13i>l»i313«>3»**3bM»>^U

I Paul Gustas Funeral Home,
| INC.
|, 354 MĄRCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.

y
y

Skersai gatvės nuo Armory
LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

Telefonuokite dieną ar naktį 
EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 8 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, § 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
^aiaifcMatiMfcMii***!**^*)**^^^^**********^***^********!?
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S pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Trėč., Gruod. 10, 1947



i Tribi-

NowNUrto^^fcrZlnloi SERGA

Šaukia Demonstraciją 
Paramai Europos Unijų

Komu- 
savo atsišauki-

> visus progresyvius 
darbiniu- i dalyvauti' pareiškimui reikala- 
trečiadie-1 vimo pirm visko pavalgydinti 
pietų lai-

Paramai kovojančių už duo-!New Yorko Valstijos 
ną ir savo teises darbininkų I nistų Partija 
Francijoj, Italijoj ir Graikijoj me ragino 
šaukia New Yorko 
kų demonstraciją šį 
nį, gruodžio 1 O-tą, 
ku. j '

atvirame ore,
7th Avė., taip vadina- 

“ drabužių distrikte,”

So. Brooklyn© LDS 
Kuopos Veikimas

kaip ser-
_$unkus 

sveikatą, 
visai ne-

Teatriukamsbwres Gyvefiiojai 
Nenori Kito VardoJau antra savaitė 

ga Jonas Gru bis. 
darbas palaužė' jo 
Jam skauda strėnas, I - 
pasikelia nuo lovos.

Jonas 'Grubis yra senas 
brooklynietis, žymus veikėjas 
LDS organizacijoje, daug me
tų išbuvęs LDS 1 kp. sekre
torium. Dar ir dabar Gru
bis yra LDS Centro Komitete, 
kaipo iždų globėjas.

Liet. Kultūrinio Centro na
mo valdyba prašo teatrininkus 
susirinkt šį vakarą (trečiadie
nį) į naująjį namą ir pradėt 
dažyt, arba nors dažymui pri- 
rengimą (nuplovimą) estradai 
priklausomų kambarių pa
baigt.

Nei šeštadienį nei sekmadie
nį į prašymą reikiamas skai- 

neatsiliepė. K.

Kam nors pasiūlius keisti 
Bowery gatvės vardą (no są
lygas, kurios padarė Bowery 
tuo, kuo ji yra), ’tos gatvės 
organizacija, Bowery Boys 
Association, senų tos apylin
kės gyventojų įstaiga, užpro
testavo.

Penktadienį, gruodžio 5 d., 
Dombrowsky svetainėje, 755 
4th Avė., įvyko LDS 50 kp. 
priešmetinis susirinkimas. Na
rių dalyvavo vidutiniai. Kuo
pos komiteto raportas priim
tas be diskusijų. Nariai mo- 
kasi duokles laiku, susispen- 
davusių nėra. Pinigų ižde 
su virš pusantro šimto dolerių. 
Organizatoriai - vajininkai ir 
šiuom kart neturėjo ką ra
portuoti. Nežinia, ko laukia
ma: vajus pasibaigs, o mūsų 
vajininkai dar vis nepradeda 
darbuotis. Bus labai negražu, 
jeigu mūsų kuopa nepadau
gins savo narių skaičių.

Drg. Milenkevičius paprašė 
narių, kad, kuriem tikz gali
ma, įsigytų Šerų dėl įsteigimo 
Lietuvių Kultūrinio Centro. V. 
Maliauskas nusipirko 2 Šeru, 
nekurie sakė pirks vėliau. 
Draugai Milenkevičiai pirko 
daug Šerų ir Mil'enkevičius 
daug darbuojasi įkūrimui 
Centro. Būtų labai gerai, kad 
visi, kurie manote pirkti še
ry,
tuojaus, nes 
apie 30,000. 
linga sukelti 
mėnesio.

1948 m. valdyba: M. Kuli- 
kienė pirm., K. Milenkevičius 
vice pirm., P. Meškėnienė už
rašų sekr., E. Lagisky finansų 
rast., J. Lagisky ižd., W. Kū
likas org., V. Mikulėnas ir J. 
Weiss iždo globėjai ir J. Weiss 
koresp. Koresp.

Jie sako, kad jie veiks or
ganizuotai apginti Bowery ir 
kad jie. prašys ir gąus užtar
ti pas komiką Jimmy Duran
te 'ir muziką Irving Berlin, 
kaipo “pažinusius” Bowery.

čius

Įspėkite VaikusDingo LiudytojaAmeriką. Tas galima tiktai 
numažinimu kainų, kainų kon
trole ir algų ( pakėlimais. O 
Europai pagalbos teikimą pa
vesti Jungtinėms Tautoms.

Kalbės kaunsilmanas Benja
min J. Davis, paskirtasis kaun- 
silmanu S. Gerson, Elizabeth

i Gurley Flynn ir John Gates, 
j angliško darbininkų dienraš- 
I čio Daily Worker redaktorius, 

rengėjai, Į taipgi Robert Thompson.

prie 39thBus 
St. ir 
įname 
kur ant greitųjų gali susibėg
ti darbininkai iš siuvyklų ir 
didžiųjų krautuvių ir kur pra
eina daug atvykusių į tas | 
krautuves.

Demonstracijos

General i ų Sesijų teismas 
New Yorke buvo , pasiruošęs 
svarstyti bylą trijų 
kaltinamų mirtinai 
laivakrovių bosą
Hintz praėjusio sausio mėnesį, 
jam. išeinant iš namų, 61 
Grove St.

asmenų, 
pašovus 

Anthony

AUTO PASTATYMUI VIETA 
SIAURĖJA

New Yorko Rendų Taryba 
Ragina Pratęsti Kontrolę

New York o m i estą vp j i rendų 
klausimais patarėjų taryba 
praėjusį pirmadienį rekomen
davo palaikyti federal? ren
dų kontrolę šioje visoje apy-

narius rūpintis nuo j linkėję.
Taryba savo rekomendaciją

IŠ LDS 111 Apskrities 
Konferencijos 

1 ________ _ I

Gruodžio 7, Lietuvių Klubo 
svetainėj, 408 Court St., Eliz
abeth, N. *J., įvyko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo III- 
čios Apskrities metinė konfe
rencija. Dalyvavo 36 delega
tai nuo 16 kuopų.

Apskrities komiteto vardu 
A. Matulis; komiteto pirminin
kas, patiekė gerą raportą 
apie LDS Trečios Apskrities 
veikimą. Finansiniai apskri
tis geroj padėtyj — turi virš 
$900 ižde pinigų.

Konferencijoj plačiai svars
tyti LDS vajaus ir kiti reika
lai. Iš Centro buvo praneši
mas, kad iki šiol abelnai LDS 
vajus eina silpnai. Trečios 
Apskrities ribose taipgi iki šiol 
nedaug naujų narių įrašyta. 
Konferencija nutarė raginti 
visas kuopas, prigulinčias prie 
LDS 3-čios Apskrities, nuo da
bar pradėti smarkiau darbuo
tis gavime naujų narių, kad 
iki sekamo LDS Seimo išpildy
ti nuskirtas kvotas. Konferen
cija atsišaukia į visus LDS vei
kėjus ir
dabar iki Seimo prašymu nauių j 
narių į LDS. Jeigu visi LDS remia tuomi, kad butų stoka 
nariai kartas nuo karto pagal
votų : “Argi aš negalėčiau 
gauti nors vieną naują narį,” 
tai, aišku, pasekmės būtų pui
kios. Juk suvirs 1,000 LDS : lieka, 
narių šioj Apskrity vistiek ga
lėtų rasti vieną kitą asmenį, 
dar'neprigulinti prie LDS. Pa
kalbinus galėtų įrašyti.

A. Matulis patiekė gerą su
manymą, tai kad LDS Trečia 
Apskritis rūpintųsi žymia fi
nansine dalimi prisidėti prie 
pasiuntimo nuo LDS kuopų iš 
šios Apskrities kuodaugiausia 
delegatų į sekamą LDS Seimą, 
kuris įvyks pradžioj liepos, 
1948 metais, Clevelande. Po 
apsvarstymo k o n f er e n ei ja 
vienbalsiai nutarė, kad Ap
skrities komitetas dėtų pastan
gas sukelti finansų tam tiks
lui.

Apsvarsčius, konferencija 
nutarė ir įgaliojo Apskrities 
komitetą pasiųsti atatinkamas 
rezoliucijas J. V. kongresui 
prieš Taft-Hartley priešdarbi- 
ninkišką įstatymą, už panaiki
nimą reakcinio Ne-Amerikinio 
Komiteto. '
Taipgi konferencija priėmei 

rezoliuciją prieš South Bend, 
InęL, federalio teisėjo kėsini
mąsi atimti pilietybę nuo An
ton Jay. Nutarta rezoliuciją 
pasiųsti Jungtinių Valstijų ge- 
neraliam prokurorui. Kadangi 
Ateivių Teisių Gynimo Komi
tetas veda Anton Jay bylą, tai 
konferencija nutarė paaukoti 
$10 tam komitetui. .

Konferencija nutarė duoti 
po $25 trims dienraščio Lais
vės vajininkams, kurie geriau
sia atsižymėjo vajuje, kad jie 
už tuos pinigus galėtų užrašy
ti dienraštį Laisvę trijų mėne
sių periodui tokiems žmo
nėms, kurie dabar Laisvės ne
skaito, bet kurie paskaitę 3 
mėnesius turėtų norą 
užsirašyti dienraštį ir 
piltais skaitytojais.

‘ Apskrities komitetas 
rūpino, kad delegatai 
vejtui pavaišinti užkandžiais

dar neprašalinta, o gyventojų 
skaičius daugėja, išmetimai iš 
namų taip pat daugėja, o 
statyba gyvenamų namų atsi- 

Ragina palaikyti kon
trolę neribotą laiką, kol tanfi 
bus reikalas.

Palikęs Daug Pačią, 
Bet Išvežęs Pinigą

New York o detektyvai nusi
vijo net- iki Havanos Marius 
Gilbert Russo, kada jis išva
žiavo su ketvirtos būsimos pa
čios meile ir' brangumynais, 
jeigu imti už tikrą jos skun
dą ir detektyvų rokundą.

New Yorke jis palikęs dvi 
pačias, tris vaikus ir meilu
žę priedams prie turėtos pa
čios ir dukters Venezueloje, o 
gal ir daugiau kur. Paskiau
sia buvęs prisitaikęs prie pa
siturinčios New Yorke gyve
nančios kolumbietės iki vieną 
kartą jisai “ant geros sveika
tos” užvaišinęs “vitaminais,” 
nuo kurių ji ilgai miegojus, o 
pabudus neberadus jo ir virš 
9 tūkstančių dolerių vertės če
kiais, pinigais ir kitomis ver
tybėmis. Jį visgi pasivijo 
suėmė Havanoje.

MIRĖ

ir

Augus- 
gyven- 

būdo

Staiga mirė Stasys 
tinas, senas Maspetho 
tojas. Buvo ramaus 
žmogus, apie 62 metų am
žiaus. Pašarvotas Valantie- 
jaus šermeninėje, 72nd Place, 
Maspethe. Laidotuvės atsibus 
trečiadienį, šv. Jono kapinėse.

Žvalgas.

patys 
tapti

pasi- 
būtų

Ir draugės, iš LDS 33 kuopos 
paruošė puikius pietus. Už 
tai . konferencijos <

John Rimas, 56 m. amžiaus, 
gyveno 111-14—113th Street, 
Ozone Park, N. Y., mirė 
gruodžio 6 d., Queens Gene
ral Hospital. Kūnas'pašar
votas grab. J. Garšvos koply- 

, 231 Bedford Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks

tai . konferencijos dalyviai ?rU0(l^i° 10 d., 2 vai. dieną, 
paačiavo kaip Apskrities ko- Cypress Hills kąpmėse.
mitetui už tokį sumanymą, 
taip ir draugėms gaspadi- 
nėms, kurios paruošė pietus.

Į Apskrities komitetą iš
rinkti šie LDS veikėjai: Ma
tulis, Skairius, Yakštienė, Ver- 
telienė, Stasiukaitis, Stasiukai
tienė ir Dainius. Alternatais: 
Vaznys, Kuraitis ir Verkutis. j 
Visi tie patys, kurie buvo ko-! 
mitete iki šiol, apart Verku-!

. čio ir Skairiaus.
Nutarta sekančiais metais 

konferenciją laikyti Lietuviu 
Kultūriniam Centre, Richmond 
Hill. N. Y. Delegatas.

Taryba • toliau pažymi, kad 
ten, kur rendos jau buvo iš- 
kontroliuotos, namai tapo 
žmonėms neprieinamais. Prie 
to, sako ji, šios apylinkės na
mų savininkų organizacijos 
nėra nei prašiusios iškontro- 
liuoti rendas, negalėtų* įrody
ti tam rimto reikalo ir pama
to.

Tą nuomonę taryba nutarė 
pasiųsti į Washington^ ir 
įteikti vietiniam viršininkui 
McGoldrick.

Universiteto Studentai 
Neužgiria Uždraudimo 

i Fast ui Kalbėti
Columbia Universiteto stu

dentų laikraštis Spectator 
kritikavo universiteto viršeny
bės uždraudimą autoriui Ho
ward Fast kalbėti universite: 
to patalpose. Apklausinėjus 
studentus, girdisi ta pati nuo
monė, tipiški atsakymai. Ap- 
rokuojama, kad didelė didžiu
ma nepatenkinti viršenybės el
gesiu, nors ne visi drįsta at
virai pasakyti.

Anthony Marraccini, 24 m., 
veteranas, meno studentas, 
sireiškė:

18-

nevilkinant 
dar

įsigytumėte 
vis trūksta 
suma reika- 
pabaigai šio

in- 
be 

mūsų

. “Mes esame užtenkamai 
teligentiški spręsti patys, 
štabo nustatinčjimo 
minties.”

• keli studentai atsisakė pa
sakyti savo mintį, pareikšda- 
mi, kad pasisakymas gal pa
statytų į pavojų jų mokslą, 
reiškiant, kad jų mintis būtų 
priešinga administracijos nu
sistatymui. /

1W0 Veda Kampaniją 
Už Pašalpą Vaikams

Didžioje darbininkų pašal- 
pinė, karo laiku riepaprastai 
daug nudirbusi karui laimėti 
ir kare nukentėjusioms parem
ti, dabar veda kampaniją su
kelti fondą nupirkimui Euro
pos vaikams'" pieno. x

Rockwell ^Kent, plačiai ži
nomasis artistas, yra organi

zacijos generaliu prezidentu.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

Mary Sadonis (Sadonaitė), 
74 m. amžiaus, mirė gruodžio 
8 d., namuose, 168 No. 4th 
St., Brooklyne. Kūnas pa- 

į šarvotas graboriaus J. G jirš- 
■ vos koplyčioj, 231 Bedford 
į Avė., Brooklyne. Laidotuvės 
įvyks gruodžio 11 d., šv. Jo
no kapinėse. Velionė paliko 
nuliūdime anūkę.

Laidotuvių pareigomis rū
pinasi graborius J. Garšva.

’ ” - — /W,

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

Vyriausia liudytoja turėjusi 
būti jo našlė. Ji priėmusi pa
šaukimą į teismą, bet neat
ėjo. Nuėjęs pažiūrėti prie
žasties asmuo jos neradęs na
mie ir negalėjęs dasiklausti, 
kur ji randasi, nors jos ra
kandai ir drabužiai tebelaiko
mi bute.

PAŠTAS PRANEŠA

Visai uždrausta pastatyti 
autoipobilius distrikte tarp 
Fulton ir Canal, Centre ir 
West Sts., New Yorke, tarp 
8 ryto ir 6 vakaro darbo die
nomis. Kitomis darbo dienų 
valandomis ir šeštadienį ii’ 
sekmadienį ' valia pastatyti 1 
valandą.

Niekad nevalia statyti au
tomobilių turgaus distrikte 
tarp Hudson St. ir W. Broad
way iki West St., taipgi nuo 
Barclay iki Ųeach St.

Ant miesto prūdų ir ežerukų 
užsidėjo ledas, bet dar plo
nas ledas. Parkų d e partmen- 
tas pataria saugoti vaikus iki 
departmento bus pranešta, 
kur saugu ir išdėstyti saugu
mo ženklai.

» *
Queens jau gavo 29 nauju-’ 

tėlius busus iš 130 užsakytų 
miestui pastaruoju laikotar
piu. Staten Island jau gavo 
10.

Susirinkimas

*

Brook lyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley praneša, 
kad pradedant gruodžio 10-ta 
atidaromas Highlawn pašto 
skyrius prie 1714 W. 6th St., 
Brooklyn 23, N. Y.

Skyrius bus atdaras nuo 8 
ryto lig 7 vakaro darbo die
nomis ir iki 2 ,po pietų šeš
tadieniais. Ves visokius fi
nansinius reikalus, kaip visi 
pilnateisiai skyriai. r

Daug Medaus

Gerkite arbatą su medum 
kad išsigelbėti nuo apsirgi- 
mo slogomis.

BITININKAS KONČIUS
Atvežė Laisvei daug me

daus. Daug žemesnė kaina 
negu seniau:

SULAUKS TELEFONŲ

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 11 d., 8 v. v. Laisvės sa
lėje. Nariai dalyvaukite, šiame su
sirinkime, gausite naują knygą, žur
nalą “Šviesą” ir taipgi bus rinkimas 
valdybos 1948 metams. Nepamirški
te užsimokėti duokles ir atsiveskite 
naujų narių. Susirinkimas bus gana 
svarbus. — G. Kuraitis. (287-288)
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New Yorko CIO Ragina 
Numažinti Rendas

\ ____ _
New Yorko CIO Taryba 

kreipėsi į vietinę rendų klau
simais patarėjų įstaigą su pra
šymu, kad ji reikalautų nu
mažinti rendas,, CIO argu
mentuoja, kad rendų numaži
nimo reikia iš atžvilgio į nu
mažintą patarnavimą ir nebu
vimą pataisų.

Michael J. Quill, tarybos vi- 
ce-prezidęntas, kartu pasiūlė, 
kad miestavoji įstaiga praves
tų tyrimą ’nustatymui, kiek 
rendos turėtų būti numažin
tos ten, kur tam yra pamato.

I Adam V. Walmns, D.D.Sj 
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TONY’S

DAKTARAS-DENTISTAS g

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekrhadienį.

M.

a 
a A 
a 
a 
a

I—5th Ave., kamp. 19 St.^ 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

UP-TO-DATE

I BARBER SHOP
H

w SavininRas
I 306 UNION AVENUE

GERAI PATYRĘ ĘARBERIAI |
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New Yorko valstijoje atei
nančiais 1948 metais būsią 
įvesti 480,000 telefonų. Pir- 

-mais dešimčia mėnesių šių me- 
,tų įvedę - 330,000 telefonų. 
B'et laukiančių telefono dar, li
kę 351,000.

Betty Worth, 26 m., steno- 
grafė, užsimušė iškritus ar iš
šokus pro langą iš 17-to aukš
to Standard Oil Building ko
ridoriaus prie 26 Broadway, 
New Yorke, kur ji dirbo. Gy
veno 200 N. Henry St., Brook- 
lyne, pas tetą. Jos teta sako, 
kad mergina sirgusi nervų 
pakrikimu.

i?s?u?

S?S?.

if 
if Valandos:

KVORTA $1.35
PUSĖ GALIONO $2.25

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j

Lorimer Coffe Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Nante
Brooklyn, N. Y.

Į kitus miestus nesiun- 
•čiame. Užeikite patys į 
Laisvės raštinę ir nusipir
kite tikro bičių medaus.
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y^Kvepiančiai keptos ir
g mėsos valgiai. Taipgi dar-1
I žovių ir pieninių valgių
g gražus pasirinkimas;
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KAPISKAS I R

BAR & GRILL
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Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES i 
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BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
j—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

I Egzaminuojam Ahis,l 
| Rašome Receptus § 
IDarome ir Pritaikome Akinius |

S
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Peter Kapiskas

ANTANAS LEIMONAS
Savininkas

n

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS

: ALUS
ir

*
*
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Drs. Stenger & Stenger %
Optometrists

/ 394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
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Kanados |
Black Horse Ale «

JOSEPH ZE1DAT į
411 Grand St- / J

Fotografas | 
■^Traukiu paveikslus familijų, vęs-A 
Įįtuvių, kitokių grupių ir pavienių.$ 

Iš senų padarau* 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajavus® 
sudarau su ame-| 

- rikoniškais. Rei-* 
kalui esant ir^ 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa- $ 
geidaujama. Tai-® 
pogi atmaliavojuffi 
įvairiom spalvom. ®
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Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . . 
17 jewels. <3 • 7 5

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

^52.50

įvairybė kostu- 
džiulerhj. Suk- 
setai Elgin —

i įdirbimo,

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

®ble.
FW Graži
W miškų 
w nelėm

American
W Laikrodžiai Longines, 
W Bulovą, Gruen, Hamil- 
mį ton, Benrus, etc. Vė- 

liausiu madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 

w žiedai.
■gy Atlikite savo pasirin- 

kimų dabar. Rankpi- 
nigiai jums palaikys 

57L by kurį daiktą iki 
Ž3? Kalėdų.

grL Linksmų Kalėdų ir 
žy? Laimingų Naujų Metų 
W visiems mūsų Patro- 
W nams!

•v- ••

512 Marion St., Brooklyn

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
( Jeweler

701 «Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn| JONAS STOKES
J? 512 Marion St., Brooklyn
SĖKampas Broadway ir Stone Ave., prie’ 
g Chauncey St., Broadway Line. i 
a Tel. GLeiunore 5-6191 . <6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 10, 1947




