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Senatoriaus Pepper’io
Patarimas.

Šalintini “Demokratai.
Konferencija Bostone.
Kurių Ginklas Laimės?

Rašo R. MIZARA

HITLERIO GINKLUOTO
JAS PRAŠĖ AMERIKONO 

ADVOKATO

Sekmadienį, gruodžio 14 d., 
Bostone įvyks svarbi 
organizacijų ir klubu 
konferencija.

Vyriausias darbų
tvarkėje punktas—kova prieš 
aukštas kainas.

Kiti punktai taipgi svarbūs, 
Pavyzdžiui: pasiruošimas 1948 
metų rinkimams.

Gerai daro bostoniečiai šią 
konferenciją šaukdami.

Gyvenimas verda-kunku- 
liuoja, kasdien iškeldamas 
svarbių naujų klausimų, ku
riuos privalome pažinti ir dėl 
kurių turime savo žodį tarti.

Artinasi žiemos šventės. Ei
nant senu įpročiu, ne vienas 
asmuo pirks savo 
.bei pažįstamiems 
dovanėlių.

“Laisvė” būtų labai,, geras 
“prezentas” tiems, kurie jos 
dar neprenumertioja.

O kaipgi su literatūriškais 
“prezentais” ?

Pasižiūrėkit į ihūsų knygų 
katalogus pirmiau, negu pirk
aite kam nors kalėdišką dova
nėlę. » •

Senatorius Claude Pepper 
teigia, jog tarp Amerikos ir 
Tar. Sąjungos santykiai pa
gerės tik tuomet, kai iš mūsų 
valstybės departmento pata
rėjų skaičiaus bus pašalinti to
ki Tarybų Sąjungos priešai, 
kaip John Foster Dulles ir 
jam panašūs.

Mr. Dulles ir jo bičiuliai 
nunstato mūsų tarptautinę po
litiką.

Kaip mes galime puoselėti 
demokratiją tarptautine plot
me, nurodė sen. Pepper, kuo
met mūsų pačhi krašte įžūlūs 
demokratijos priešai stovi 
aukštose atsakomosiose vieto
se !
.“Privalome išvesti tuos žmo

nes iš atsakomingųju vietų ir 
sudaryti su Rusija sutarti, ka
dangi nesutikimai lešuoja 
mums milijonus dolerių kiek- 
vieneriais metais.”

Labrador.— Nukrito mil
žiniškas Amerikos armijos 
lėktuvas. Jame galėję1 būti 
iki 40 žmonių. Nėra žinios, 

įkas jiems atsitiko.

Senatorius Pepper yra pa
žangus ir plačiai numatąs vy
ras. Dėl tokio jo pareiškimo, 
visoki naujo kąro provokato
riai Pepperį gal apšauks bol
ševiku, — tai būtų paprastas 
reiškinys.

Bet Amerikos liaudis šiuo 
klausimu sutinka su Floridos 
senatorium. Darbo žmonės 
naujo karo nenori,—jie trokš
ta taikos, — ilgos, pastovios 
taikos.

Na, o kad ilgai ir pastoviai 
taikai užtikrinti pastovumą, 

• mes privalome gyventi drau
giškuose santykiuose .su Ta
rybų Sąjunga.

Palestinoje susirėmimai tarp 
arabų ir žydų tebeina, žinių 
agentūra ONA skelbia, jog 
britai pažadėjo arabams duoti 
ginklų, — žydams neduos, 
nes pastarieji, sako britai, yra 
iš seniau užtenkamai gavę 
ginklų iš Amerikos.

Būsią organizuojama arabų 
milicija, žydai turi savo “ar
miją.” Vadinasi, civilinis ka
ras Palestinoje galės būti ve
damas britų ir amerikiečių 
ginklais.

Žydai skelbia, jog britai ro
do didelį šališkumą: jie vi
saip kurstą arabus ir net juos 
ginkluoją. Britų padrąsinti, 
arabai puola žydus. zViso to 
pasėka: nereikalingas žmonių 
kraujo liejimas. •

Bešališki stebėtojai sako, 
jog ir arabiškų valstybių ruo
šimasis “šventajam karui” 
yra britiško padrąsinimo vai
sius.

Britai imperialistai dar ne
pamiršo kitų rankomis žarijas 
žarstyti. •

draugams Utica, N. Y. — Henry 
kalėdiškų Wallace pranašavo, kad jei

gu Trumano demokratai ne
pakeis karinės savo politi
kos, tai turės įsikurt trečia 
partija 1948 m. rinkimams.
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PREZ. TRUMANAS SIŪLO 
APRIBOTA RACIONĄVIMA
Pagal Trumano Planą, Tačiaus, Nebūtų Nustatytos Kainos 
Mėsai, Pieniškiem Valgiam ir Kitiem Maisto Dalykam

Washington. — Preziden
tas Trumanas pareikalavo, 
kad kongresas duotii val
džiai teisę racionuoti grū
dus, mėsą, pieninius val
gius ir įvairius kitus mais
to produktus iki 1950 m. ko
vo 31 d. Valdžia taipgi ra
gina kongresą suteikti jai 
galią supirkti visus atlieka
mus kviečius, racionuoti ga
zoliną, trąšas ir skirstyti 
plieno ir geležies vartojimą 
pagal tikruosius reikalus. 
Suprantama, jog valdžia su
pirktus savo kviečius par- 
dayinėtų savo nustatytomis 
kainomis, o didžiulę jų dalį 
siųstų vakarinei Europai, 
kaip atspirtį prieš komuniz
mą.

Marshallas Atmeta Sovietu Reikalavima 
10 Biliomj Dolerių Atpildų; Nesutinka 
Tuoj Steigt Valdžią Visai Vokietijai.

London. — Amerikos val
stybės sekhetorius Ma^ska
lias grięžtai atmetė Sovietų 
reikalavimą 10 bilionų dole
rių karinių atpildų, dau
giausiai iš einamosios vo
kiečių gamybos dirbinių, 
per 20 metų. Užsieninis So
vietų ministras Molotovas 
tvirtino, kad anglai-ameri- 
konai mojasi daugiau negu 
10 bilionų iškolektuot iš Vo
kietijos, esą, už maistą ir 
kitokią paramą vokiečiams 
vakarinėje to krašto dalyje. 
Bet ta parama, girdi, yra 
amerikonų ir anglų pozicijų 
stiprinimas tenai,

Marshallas sakė, jog So
vietam jau persiųsta kai ku
rie fabrikiniai įrengimai iš 
vakarinės Vokieti jos j pagal 
Potsdamo konferencijos nu
tarimą. ,O toliau, girdi, te
gul Sovietai nelaukia jokių 
iš ten atpildų, apart tūlų 
fabrikinių mašinų, kurios

Anglai Šaudysią Žydus 
Ir Arabus Riaušininkus

Jeruzalė. — Karinė ang
lų vyriausybė Palestinoje 
grūmoja be jokių ceremoni
jų šaudyti arabus ir žydus, 
kurie užpuldinės vieni ki
tus. Tuo tarpu arabai nu
žudė dar trejetą žydų. Per 
porą savaičių kruvinų riau
šių žuvo viso 255 žydai ir 
arabai Palestinoj, Adene ir 
kitur Viduriniuose Rytuo
se.

Skirstant - racionuojant 
minimus reikmenis, valdžia 
tiesioginiai,* girdi, nekont
roliuotų jų kainų (apart sa
vo supirktų kviečių).

Tūli republikonų vadai 
kongrese priešinasi tam 
Trumano pasiūlymui. Jie 
baugina, kad Trumanas pla
nuoja aplinkiniais keliais į- 
vesti visuotiną racionavimą, 
kaip ir karo metu.

Republikonai, iš savo pu
sės, pirš, kad kompanijos 
laisvai susitartų imti tik 
tam tikras, ne per dideles 
kainas už savo produktus. 
Tai beveik vienintelė jų siū
lomą priemonę prieš inflia
ciją (kainų išpūtimą).

bus nereikalingos patiem 
vokiečiam.

Molotovas priėmė svars
tymui anglų užsieninio mi
nistro Bevino pasiūlymą dėl 
laisvos prekybos tarp visų 
keturių Vokietijos dalių —* 
amerikinio, angliško, sovie
tinio ir francūziško ruožtų. 
Tačiau Molotovas reikalavo 
pirma įsteigti centralinę 
valdžią ištisai Vokietijai, 
nes be tokios valdžios būtų 
neįmanomas laisvas pro
duktais - dirbiniais apsikei
timas tarp įvairių Vokieti
jos sričių.

Marshallas ir Bevinas 
priešinosi šiam reikalavi
mui.

Užsieninis Franci jos mi
nistras Bidault supyko, kad 
Molotovas neatsakė į jo 
klausimą: Ar Sovietai pri
pažins ūkinį vokiško sklypo 
Saaro prijungimą Franci- 
jai? , •

Sovietai Pertraukė Derybas 
Dėl Prekybos su Francija

Maskva. — Sovietai per
traukė derybas su Francija 
dėl prekybos sutarties; tai 
todėl, kad Franci jos valdžia 
priešiškai elgiasi link Sovie
tų, nepaisant esamosios jų 
dviejų tarpusavio pagalbos 
sutarties.

Sovietų vyriausybė užda
rė centrą, per kurį francū- 
zai buvo grąžinami namo. 
Nes Franci jos valdžia užda
rė stovyklą dėl sovietinių 
piliečių grąžinimo.

Nurnberg, Vokietija. — 
Teisiamas 'Alfred Krupp, 
buvęs amunicijos fabrikan
tas, Hitlerio ginkluotojas, 
prašė paskirt jam ir ameri
kinį advokatą, apart vokie
čio. Amerikonas teismo pir
mininkas H. S. Andersonas 
atmetė prašymą. ,

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

ATŠAUKTAS FRANCUOS
DARBININKU STREIKAS
Unijų Vadai Sako, Amerika Padėjo Reakcijai Laikinai 
Laimėti; Darbininkai Persiorganizuos ir vėl KovosPaleng va Einame Arčiau prie Pasibrežto jo 

Tikslo—-Jau Turime Sukėlę $114,000, bet 
Dar Reikalinga Sukelti Mažiausia $26,000

Iki Naujų Metų beliko lygiai dvidešimts dienų, o 
Kultūrinio Centro patalpų įsigijimui dar reikia mažiau
sia dvidešimt šešių tūkstančių dolerių. Reiškia, kad 
kasdien turi įeiti po gerokai virš tūkstančio dolerių. 
Kol kas mes optimistiškai tebežiūrime į vajaus reikalus 
ir tikime, kad jį baigsime laiku pasekmingai. Dar vis 
randasi daugelis lietuvybę ir lietuvišką kultūrą mylin
čių lietuvių, kurie tebėra neprisidėję finansiškai prie 

< šio reikalo, arba teprisidėję ne tiek, kiek išgali. Tiki
mės, jog able ji greitai atliks savo pareigą.

Jau tokią ilgą kelionę atlikę, baigsime ją iki galo. 
Buvo nusistatyta Šerais ir paskolomis sukelti mažiau
sia šimtą keturiasdešimt tūkstančių dolerių. Šimtas ke- . 
turiolika tūkstančių jau sukelta. Tai puikus įrodymas, 
kaip nuoširdžiai Amerikos lietuvių plačioji visuomenė 
Kultūrinio Centro steigimą parėmė.

Baigkime vajų pilnai ir laiku! Visus prašome tuo
jau prisidėti Šerais bei paskolomis.

■ Sekami asmenys prisidėjo:
PASKOLOMIS

Draugai, Frackville, Pa.
Klements Deps, Mastic Beach, N. Y. 
Christopher Dagis, Roseland, Ill.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Tariamo Demokratinio Veikimo 
Vadas Atranda, kad Generolas 
De Gaulle “Netaip Blogas”

Washington. — Vadina
mo Amerikonų Demokrati
nio Veikimo komitetas iš
leido pareiškimą, kur so- 
ciaTdemokratiškai teisina 
dabartinę Amerikos politi
ką link užsienių. Per to ko
miteto pokilį reporteriai už
klausė Elmerį Davisą, De
mokratinio Veikimo vadą:

— Ar Marshallo planas 
pastos kelią pačių dešiniau- 
sių politikierių įsigalėjimui 
Francijoj ?

Davis, buvęs Karinių Ži
nių Įstaigos direktorius, at
sakė: Suprantama, kad ge
nerolas de Gaulle (fašiš- 
tuojančių francūzų. vadas) 
perims valdžią į savo ran
kas po keleto mėnesių. Čia 
jau Davis pridūrė:

— Aš nemanau, kad de 
Gaulle būtų per blogas.”’

Robertas S. Allen, žymus 
radijo ir spaudos komenta
torius, priminė, kad Graiki
jos monarchistai įvedė mir
ties bausmę darbininkams 
už dalyvavimą streike. Al
len todėl statė klausimą:

— Ar mirties bausmė 
streikieriams Graikijoje y-

Sovietai Panaikinsią 
Racionavimą

Maskva. — Komunistinių 
Žinių Biuro žurnalas rašo, 
jog Sovietų vyriausybė pla
nuoja panaikint maisto ra- 
cionavimą šių metų pabai
goje. '

ra Amerikos politikos vai
sius?

Paul A. Porter, bankieto 
pirmininkas, kitas Demok
ratinio Veikimo vadas, at
sakydamas, pripažino, kad 
amerikiečiai pas ipiktinę 
Graikijos monarchistų nu
tarimu žudyti streikierius. 
Antra vertus, Porteris pa
reiškė:

— Jeigu Amerika nebūtų 
įsikišus Graikijon, tai jau 
koks Tito ją valdytų.

Pasak Porterio, girdi, ne 
Trumano mokymas pažiau- 
rino Graikijos monarchistų 
valdžią, bet atidėliojimas 
Trumano politikos vykdy
mo...

Pats Porteris pirmiau bu
vo Trumano pasiuntinys 
Graikijai.

Amerikonų Demokratinio 
Veikimo pareiškimą dėl 
užsieninės politikos pasira
šė Eleanora Rooseveltienė, 
Herbertas H; Lehmanas, 
buvęs N. Y. valstijos guber
natorius; Sumner Welles, 
buvęs valstybės sekreto
riaus pavaduotojas, ir 16 
kitų panašių politikų.

Sulaikyta Amerikinė 
Mašinerija Sovietam

Washington.— Sandėliuo
se laikoma $17,000,000 ver
tės mašinų ir fabrikinių į- 
rankių, kuriuos Sovietai už
sisakė' Amerikoje’. Republi- 
konis kongresnianas Ross 
Rizley žada pasirūpinti, kad 
tiė įrankiai ir mašinos būtų 
galutinai- sulaikyti. Rizley 
yra pirmininkas kongresi
nės kortiisijos, tyrinėjančios 
karinius dalykus.

Paryžius. — Trys milio- 
nai streikavusių Francijos 
darbininkų sugrįžo darban 
gruodžio 10 d. “Laikinai 
laimėjo reakciniai priešai,- 
rašo komunistų laikraštis 
L’Humanite, — bet darbi
ninkai perorganizuos savo 
jėgas” tolesnei kovai už tei
singus savo reikalavimus. ,

Išgautas Priedas
Streiką atšaukė Generalė 

Darbo Konfederacija. Dar
bininkai išgavo tik vieną 
pagerinimą — valdžia nu
tarė duoti jiems kas mėnesį 
po 1,500 frankų boną ($12.- 
68) Paryžiuj ir 1,125 ($9.- 
50) kitur, skaitant šį prie
dą nuo lapkričio 24 d. Bo-

Vokiečiai Teisėjai 
Sustreikavo prieš 
Nacio Išteisinimą

Stuttgart, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
išteisino žymų nacį Herma- 
nną Cuhorstą. Vokietys nu- 
nacinimo ministras Gottlob 
Kamm užprotestavo prieš 
Cuhorsto išteisinimą, kaip 
karinio kriminalisto, ir pa
sitraukė iš vietos. Sustrei
kavo ir visas nunacinimo 
teism. Wurttemberg-Baden 
srityje, p r o t estuodamas 
prieš Cuhorsto paleidimą be 
bausmės. , Nunacinimo mi
nistras Kamm pareiškė, jog 
kai Cuhorstas seniau buvo 
hitlerinis teisėjas, tai jis 
nusmerkė mirti šimtus na
cių priešų, o dabar ameri
konai, išteisinę Cuhorstą, 
dar persiunčia jį į saugesnį 
jam francūzišką Vokietijos 
ruožtą".

Apeliacijų, Teismas Užgyrė 
Sprendimą prieš Josephsoną

New York. — Federalis 
apskrities apeliacijų teis
mas užgyrė pirmesniojo tei
smo sprendimą, kuris atra
do kaltu komunistą advoka
tą Leoną Josephsoną, girdi, 
už “kongreso paniekinimą.” 
Josephsono “nusikaltimas” 
tame, kad jis atsisakė pri
siekti ir liudyti kongreso 
Neamerikinės Veiklos Ko
mitetui. Apeliacijų teismas 
patvirtino ir bausmę Jo- 
sephsonui — vienus metus 
kalėti ir $1,000 baudos su
mokėti. Už tai balsavo 2 
apeliacinio geismo nariai 
prieš 1.

Josephsonas duos apelia
ciją Aukščiausiam Jungtin. 
Valstijų Teismui.

Francijos Valdžia Atmetė 
Sovietų Protestą

Paryžius. — Franci jos 
valdžia atmetė Sovietų pro
testo notą dėl to, kad Fran
cija priešiškai elgiasi linkui 
Sovietų Sąjungos.

LAISVE-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Kastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-3878

nas skiriamas dėl gyvenimo 
pabrangimo. Už streiko lai
ką darbininkai negaus al
gos, bet jiems bus suteikta 
tas bonas. Pirmiau valdžia 
siūlė tik apie pusę dabarti
nio priedo. .
Armija ir Policija Sutelkta 

Prieš Darbininkus
Streikas tęsėsi daugiau 

kaip 4 savaites. Darbo Kon
federacijos vadovybė, at
šaukdama streiką, pareiš
kė:

“Streikieriai parodė pa
vyzdį drąsos ir pasiryžimo. 
Priešai (reakcinė valdžia) 
pavartojo visas galimas 
priemones prieš juos. Poli
cija ir armija buvo užsiun
dytą prieš jus. Valdžia su 
savo vidaus reikalų minis
tru Julesu Mochu yra atsa
kinga už tūkstančių darbi
ninkų sužeidimą ir už tam 
tikro skaičiaus nužudymą.”

Klerikal. premjeras Schu- 
manas pasiuntė daugiau 
kaip 240,000 kariuomenės 
prieš streikierius. Ypač sve
timtaučiai morbkkiečiai ir 
legionieriai iš Afrikos buvo 
vartojami streikui laužyti. 
Schumano valdžia panaudo
jo ir fašistinius lenkus, ge
nerolo Anderso kariuome
nę, prieš streikierius. Schu- 
manas grūmojo dar aštriau 
veikti, jei streikieriai negrįš 
darban trečiadienį.
Streiko Komitetas Vadina 

Ameriką Streiklaužiu
Nacionalis streiko komi

tetas savo pareiškime pava
dino Ameriką streiklaužiu. 
Jis sako:

“Reakcijos ir alkinimo 
valdžia (Franci jo j), sekda
ma Amerikos reakcininkų 
pageidavimus, norėtų išar
dyt bei p'rislėgt mūsų darbo 
unijas. O amerikiniai reak
cininkai elgiasi mūsų šalyje 
taip, lyg jie būtų užkariau
tame krašte....Tokiu būdu ir 
pavyko francūziškai reakci
jai praardyti mūsų kovos, 
frontą keliuose punktuose,” 
. L’Humanite pabrėžė, kad 

ypač amerikinio Marshallo 
plano agentai stiprino 
Franci jos darbininkų prie
šus. Be to, ir “socialistiniai” 
Schumano valdžios talkinin
kai unijose padėjo streiką 
laužyti.

Laivyno Vadas Gąsdina 
Sovietą Submarinais

New York. — Jungtinių 
Valstijų karo laivyno sek
retorius Sullivan gąsdino 
amerikonus, kad Sovietai 
turi 250 submarinų, tai 
daugiau, negu vokiečiai tu
rėjo prieš Antrąjį pasaulinį 
karą. Kalbėdamas Laivyno 
Sąjungos susirinkimui, Sul- 
livanas dejavo, kad Ameri
ka “perdaug susiaurinus sa
vo apsigynimo jėg^s.” *

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partija pirm karo 
turėjo 3,800,000 . narių, o 
dabar jau 6,300,000.
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Henry Wallace ir Trečioji Partija
Kalbant apie trečiąją partiją, kiekvienam mintis ky-. 

la, ką darys Henry Wallace? Štai Chicagos Progressive 
Party nutarė, paraginti Henry Wallace vadovauti trečia
jam 1948 metų rinkimuose tikietui. Nors ši partija nese
niai susiorganizavo, bet nustebino visus, kai lapkričio 4 
dieTfos rinkimuose jos kandidatai laimėjo 313,000 balsų. 
Tai buvo parodyta, kaip platus yra trečiosios partijos 
sentimentas ne tik Chicagoje, bet visuose industriniuose 
centruose.

>

Pats Wallace tebetyli. Pirmiau jis yra išsireiškęs, 
kad pažangūs žmonės daug daugiau laimės, pasilikdami 
ir dirbdami demokratų partijoje. Vėliau buvo šiek tiek 
pakeitęs savo nuomonę ir grūmojo demokratams, kad jis 
nesidrovės atsistoti trečiosios partijos pryšakin.

Reikia žinoti, kad Wallace yra politikierius. Jis neno
rės būt generolų be armijos. Jis atvirai palaikys trečiosios 
partijos sąjūdį tik tada, kada matys už ją visoje šalyje 
platų sentimentą. Tam neužteks Chicagos Progressive 
Party pasisakymo. Visų pirma, ką pasakys CIO, .Darbo 
Federacijos ir Geležinkeliečių Brolijų politinės veiklos 
lygos bei komitetai? Jei šios organizacijos aiškiai pasisa
kytų už trečiosios partijos tikietą 1948 metų rinkimuose, 
galimas daiktas, kad Henry Wallace apsiimtų kandida
tuoti į prezidento vietą.

Kiek daug vilčių buvo su
dėta į Jungtinių Tautų or
ganizaciją, kaipo įrankį ko
vai prieš naujo karo pavo
jų. Dabar, ypatingai po pa- 
staro j o Jungtinių Tautų 
Seimo ;tos viltys sumažėjo.

Jau pirmame Jungtinių 
Tautų Seime, San Francis
co, karo pabaigoje pasirodė, 
kad veikia anglo-saksų blo
kas. Mes tada rašėme, kad 
blokai yra žalingi taikai. 
Ten buvo nesiskaityta su 
Lenkijos teisingais reikala
vimais.

Antrasis seimas, o taipgi 
Saugumo' Tarybos posė
džiai dar daugiau tą patvir
tino. Kada artėjo Trečiojo 
Seimo atidarymas, tai visai 
dangus apsiniaukė. Komer
cinė spauda tik ir rašė, kad 
“nesiskaityti su Sovietų Są
junga”, o ta? reiškė nesi
skaityti su visomis demok
ratinėmis liaud. respubliko
mis, su mažesnėmis tauto
mis, kaip arabų kraštai ir

. Joe Louis ir Joe Walcott
Kiekvienas, kuris šiek tiek interesuojasi sportu, sa

vaip aiškinasi įvykius pereitą penktadienį New Yorko 
Madison Square Garden. Spaudoje tebeina karščiausios 
diskusijos. Niekas nesitikėjo, kad Joe Walcott taip gerai 
pasirodys, o niekas nemanė, kad taip prastai pasirodys 
Joe Louis. Tiesa, teisėjai jį paliko pasauliniu bokso čam- 
pijonu, bet labai daugelis nesutinka su jų nuosprendžiu. 
Daugelis mano, kad Walcott laimėjo šias kumštynes ir 
kad jam priklauso toji čampijono karūna.

Kas keisčiausia, tai kad toji spauda, kuri prieš 
penktadienį, taip karštai palaikė Louiso pusę, taip pa
šiepiančiai ir paniekinančiai kalbėjo apie Walcott, dabar 
taip puola Louis ir aukština Walcott.

Gerai^ kad abudu vyrai yra tos pačios juodosios ra
sės žmonės, tai į šias diskusijas neįeina rasinis klausi
mas. Jeigu vienas kuris būtų buvęs baltaodis sportinin
kas, dar žiauriau visoki sporto “specialistai” pultų minė
tų trijų teisėjų nuosprendį.

Kaip bus, taip bus, bet vienas dalykas aiškus: Joe 
Louis ir Joe Walcott turės iš naujo persiimti ir iš to kas 
nors pasidarys gražaus pelno. Tikrai laimės abiejų bok- 
sierių promoteriai.

Ką Ten Daro Amerikine Misija?
Graikijos fašistinė valdžia ir parlamentas išleido is- 

storijoj negirdėtą teroristinį įstatymą prieš darbo žmo
nes.

Tuo tarpu visas svietas žino, kad Graikijos valdžia 
neveikia savistoviai. Ji priklauso nuo Amerikos. Ten yra 
pasiųsta civilinė misija su Griswoldu pryšakyje. Ten taip 
pat veikia Amerikos militarinė misija.

Iš to buvo'daroma aiški išvada, kad, šis įvedimas 
streikieriams mirties bausmės buvo padarytas su prita- 

x rimu Amerikos misijos Graikijoje. Tai sukėlė didžiausį 
nerimą demokratinėje visuomenėje. Komercinė spauda 
The New York Times lupomis puolės mirties bausmės 
įvedimą ir streikų uždraudimą teisinti. Dabar, girdi, 
Graikijoje yra nepaprąsta padėtis, todėl reikalingos ne
paprastos priemonės. Toji spauda suprato, kad įstaty
mas išleistas su žinia ir užgyrimu minėtosios misijos.

, Bet šis spaudos išstojimas už tąjį Graikijos fašistų- 
monarchistų žygį prieš Graikijos darbo žmones nerado 
visuomenėje pritarimo. Tuo būdu dabar prabilo pati mi
sija. Skaitome pranešimą iš Athenų, kad mūsų misija 
nieko nežinojusi apie tokio įstatymo išleidimą, kad jinai 
tam. įstatymui nepritarianti ir kad Amerikos žmonėms 
būsią sunku tokį Graikijos valdžius žygį, suprasti.

Labai keistas ir visiškai kreivas pasiteisinimas. Misi
ja pasiųsta saugoti, ginti ir globoti Graikijos vyriausybę. 
Toji vyriausybė' patiekė “parlamentui” įnešimą uždraus
ti streikus ir įvesti mirties bausmę prieš streikierius, ėjo 
spaudoje ir “parlamente” diskusijos per kelias dienas. 
Tačiau dabar misija bando įtikinti Amerikos žmones, kad 
be jos žinios “parlamentas” taip nutarė!

Laiškas iš Lietuvos Apie 
Lietuviškųjų Fašistinių Ban

ditų Baisią Žmogžudystę
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Šis Jungtinių Tautų Sei
mas aiškiausiai įrodė, kad, 
jeigu išlaikyti šią organiza
ciją, tai reikia laikytis ve
lionio Roosevelto politikos, 
reikia didžioms pasauli
nėms* valstybėms vieningai 
veikti, susitarti, kitaip ne
bus pastovios pasaulyje tai
kos.

Nutarta sekamą Jungtin. 
Tautų Seimą, rugsėjo mene
sį, 1948 metais, jau laikyti 
Europoje. Motyvuota tuo- 
mi, kad ten bus pigiau, nes 
tūloms šalims persunku už
laikyti jų delegacijos Ame
rikoje, kur doleris rinkoje 
viešpatauja.

Pasirodė, kad Jungtinių 
Tautų ižde pasireiškė kri- 
zis, nes kelios valstybės dar 
ne įmokė j o savo dalies orga
nizacijos užlaikymui. Tuo
jau nuspręsta mažinti jos 
štabas ir paleisti 600 dar
bininkų.

Jungtinių Tautų Seimas 
atsidarė su Marshall© ir ki-( 
tų didžiųjų šalių atstovų 
kalbomis, gan iš kalno iš
garsintomis. Bet jis užsida
rė nežymiai. Pabaigoje lap
kričio žymi dalis delegatų 
išvyko į savo ’ šalis. Vien 
laivu ‘Queen Mary’ išplaukė 
111 atstovų, jų tarpe žymi 
dalis Sovietų Sąjungos de
legacijos, priešakyje su A. 
Višinskiu, Anglijos delega
cija, priešakyje su Shaw
cross. Uždarant seimą ne
buvo didžiųjų valstybių de
legatų kalbų. Jie savo nuo
monę pasakė tik spaudos 
atstovams.

Jungtinių Tautų organi-

liaudis,

Q. Valentienė iš Egg Har- Mes dabar gyvenam miė- 
bor, N. J., gavo iš Lietuvos stelyje, šekštininkuose na- 
laišką, kuriame rašoma apiej mėliai tebėra, bet tušti, nes 
lietuviškų fašistinių bandi- kaime gyventi mes negali- 
tų nužudymą vienos šeimos me, nes tas pats ir mums 
keturių žmonių. Prie laiško 
pridėtas ir paveikslas, ku
ris parodo nužudytų žmo
nių lavonus grabuose.

Laiškas skamba:
1947 m. rugsėjo 10 d.

Ę rangios tetulytės, dėdy- 
tės, seselės ir broliukai, bro
lienės ir švogeriukai ir jūsų 
vaikeliai; Sveikiname mes 
visi, vienu žodžiu ir velinam 
dėl jūsų ko geriausios lai
mės ir sveikatos.

Labai širdingai dėkojame 
už laiškelius, kad mūsų ne
užmirštate. Žinote, tetuly
tės ir dėdytės, kaip yra 
man brangus ir meilus nuo 
jūsų laiškelis. Tai ir apra
šyti negaliu. Kai gaunu 
laiškelį ir skaitau, tai rodos, 
kaip nuo tikrųjų tėvelių.

Liūdna, kad aš negali pa
miršti brangiųjų tėvelių ir 
seselių. Jau suėjo dveji me
tai, kaip juos nužudė lietu
viški vokiečių pakalikai. Ir 
viskas prisimena, <ką kalbė
davo tėveliai ir sesutės. Ma
mytė, kai gyva buvo, vis 
kalbėdavo, kaip džiugu ži
noti, kad jos seselės, broliu- 
kas, švogeriukai ir jų vai- liūdna, kad broliukas sugrį- 
keliai tebėra gyvi ir laimin- ] go iš karo sužeistas. Mano 
gai gyvena. . . vyras .sugrįžo sveikas.

Nelaiminga aš esu, kad. čia prisiunčiu mirusiųjų 
neturiu Lietuvoje nė vienos paveikslą. * 
tetulytės. Ji man būtų kaip Sudiev visiems vienu žo- 
mamytė, būt kam vargus, džiu.
pasisakyti. , , 1 Aldona Viržikauskienė.

būtų, kaip buvo tėveliams ir 
sesutėm. Jeigu namie* galė
tum gyventi, būtų lengviau, 
bet ką padarysi. Kartu su 
mumis gyvena ir mano bro
liukas Gediminas. ' Jis dar 
neženotas. O Vytautas gy
vena atskirai. O iš giminių, 
tai dėdė Lašinskas tebėra 
gyvas, bet tik jau nebegali 
ausimis girdėti. Vienas Ba
šinsko sūnus žuvo kare. Ge- 
ležienės sūnus Feliksas yra 
atvažiavęs iš Rusijos ir gy
vena Biržuose, anksčiau 
gyveno pas mumis, kol bu
vo nevedęs. «

Brangios tetulytės ir dė- 
dytės rašote, ka'd atsiuntė
te mums pinigų, tai labai 
dėkui, bet mes jų dar nega
vome. Kai klausiate apie 
drapanas, ar jos mums rei
kalingos, tai labai reikalin7 
gos. Nusipirkti yra bran
gu. Tai jeigu galite, tai pra
šome atsiųsti. Mūsų dukre
lė jau penktus metus bai
gia. Prašome atsiųsti mums 
jūsų paveikslus, visų su šei
momis, tai bus mums at
mintis.

Tai ir baigsiu rašyti. Yra

zacija nepakriko, kaip re
akcinė spauda pranašavo; 
pasiliko veikti jos įvairūs 
komitetais, bet daugelyje tų 
komitetų nedalyvauja eilė 
stambių liaudies demokra
tinių valstybių, o jau tas 
vienas faktas padaro neau- 
toritetingūs tuos komitetus.

Atrodo, kad jaučia ir tie 
patys politikai, kurie pa- 
rausė Jungtinių ‘Tautų or-* 
ganizacįjos pamatus, kad 
nepavyko užkarti kitoms 
valstybėms jų valią, bet jie 
parausė taikos organizaci
jos pamatus. Žinoma, tie, 
kurie nenori taikos, - kurie 
iš karo tik pralobo, tai jau
čiasi puikiai.

Bet Amerikos
kaip ir kitų šalių, kuri nuo 
karo tik kenčia, tai priver
sta susirūpinti. Nevienas 
taikos šalininkas, ne vienas 
Roosevelto politikos palai
kytojas dabar galvoja: 
“Kas- bus su Jungtinių Tau
tų organizacija? Ar ir ją 
karo kurstytojai pakrikdys, 
kaip jie pakridė Tautų Ly
gą?”

Atrodo, kad tik energin
gas veikimasAmerikos de
mokratinės liaudies, suval
dymas karo šalininkų 
Franci joje ir Anglijoje ga
lėtų grąžinti Jungtinių Tau
tų organizacijoje tą didžių
jų valstybių vienybę, kuri 
buvo padėta organizacijos 
pamatan ją steigiant. Prie
šingai, šią organizaciją gali 
karo kurstytojai greičiau 
numarinti, negu jie numari
no Tautų Lygą.

Gi nesiskaitymas su So
vietų Sąjunga nieko gero 
nežada pasauliui. Visi žino
me prie ko privedė Municho 
išdavystė 1938 metais, kada 
buvo “nesiskaitoma su So
vietų Sąjunga.” Dabar, po 
Antro Pasaulinio Karo, ka
da ji yra dar daugiau įta
kinga pasaulyje, daugiau 
sutvirtėjus, kada išvien su 
Sovietų Sąjunga laikosi 
bendros politikos tokios 
valstybės, kaip Lenkija, Ju
goslavija, Rumunija, Bulga
rija, Čechoslovakija, Veng
rija ir eilė kituotai nesiskai
tymo politika atvedė prie 
suskaldymo Europos į dvi 
dalis ir veda prie pasaulio 
padalinimo į uu lagerius.

Jungtinių Tautų Seime 
neišdegė planai tų, kurie 
šaukė “nesiskaityti su So
vietų Sąjunga.” Daugelyje 
klausimų triuškmas tik ap- 
silpnino Jungtines Tautas. 
Su dideliu triukšmu buvo 
padėtas Italijos taikos sąly
gų peržiūrėjimo klausimas 
į dieno tvarių. Vėliaus patys 
sumanytojai ištraukė tą 
klausimą.

“Mažojo Seimelio” įstei
gimas, komisijos Graikijos 
ir Korėjos klausimais iš
šaukė karštų diskusijų ir 
nerado vieningumo. Sovietų 
Sąjungos delegacija pareiš
kė, kad “Mažojo Seimelio”’ 
įsteigimas yra laužymas 
Jungtinių Tautų Konstitu
cijos, kad tas sudaro orga
nizacijos gyvybei pavojų. 
Eilės šalių delegatai palai
kė tą poziciją ir atsisakė 
dalyvauti '“Mažą j ame Sei
melyje.” Višinskis argu
mentavo prieš Tnašinalį bal
savimą sakydamas:

“Jokia savigarbi tauta 
negali pasilaikyti organiza
cijoje šitokiose sąlygose.”

Kiek daug laiko sueikvo- 
ta, kad neįleisti į Jungtinių 
Tautų Saugumo z Tarybą 
Ukrainos atstovą. ’Galų 
gale vis vien Ukraina buvo 
įleista, nes organizacijos 
Konstitucija nusako, kad 
iš Centralinės Europos turi 
būti atstovas.

Daug prikalbėta -apie 'tau
tinių mažumų diskriminaci
ją — Suvienytoje Afrikoje 
indusų, Jungtinėse Valstijo
se —negrų. Daug prikalbė
ta apie išvietintus žmones, 
kad sudaryti’ jiems tinka
mas sąlygas grįžti į :tėvy- 
nę, iš kur, jie pareina. Kiti 
siūlė jiems vietą* kitose ša
lyse., Bet vis tai nebuvo su
rasta bendros kalbos, bepd- 
ro susitarimo. Net Palesti
nos klausime ir tai nebuvo 
bendro susitarimo. Anglija

* visaip išsisukinėjo .nuo 
Jungt. Tautų Seimo tarimo?

Naujas Pramonės Centras Lietuvoje

*

Naujoji Diana Apie Karo Belaisvius
Dar taip neseniai Amerikos spaudoje buvo gailiai ap

verkiamas karo belaisvių likimas Tarybų Sąjungoje. Ten 
jie esą badu marinami ir be laiko varomi į kapus.

' * Bei dabar visuose laikraščiuose pasirodė visiškai 
nauja daina. Dabar sakoma, kad karo belaisviai buvo mo
komi komunizmo. Su jais dabar esą sunku susikalbėt. Čia, 
žinoma, eina kalba apie tuos belaisvius, kurie jau paleisti 
ir sugrįžo į Austriją ir Vokietiją. Jie ešą prisigėrę gud
rios komunistinės propagandos!

Rašo P. šumaftis
Iš kalnelio tarp žaliuo

jančių medžių šakų atsi
skleidžia Lentvario panora
ma. Besitraukdami iš Lie
tuvos vokiškieji grobikai iš 
šios gyvenvietės tebepaliko 
tik kelias dešimtis gyvena
mųjų namų ir sugriautus, 
pusiau amatininkiškų ga
myklų cechus. ,

Išvijus okupantus, Lent
varis virto vienu stambiau
sių jaunosios Lietuvos res
publikos pramonės centrų. 
Geležinkelio linija padalina 
gyvenvietę į dvi dalis. Kai
rėje pusėje stovi naujas iš 
baltų plytų sudėtas pirmo
jo Lietuvoje santechnikos 
įrengimų “Kaitros” fabriko 
pastatas. Statybininkai mė
nesį anksčiau . termino pa
ruošė 'įrengimų, montavimui 
svarbiausią gamybinį kor
pusą, kuriame bus lydymo, 
mechaninis, surenkamasis 
ir kiti cechai. \

Dabar gamyklos cechuose 
prasidėjo įrengimų monta- 
vitnas, į įmonę pravedama 
■geležinkelio šaka. Pirmąją 
produkcijos partiją gamyk
la išleis Didžiojo Spalio 30 
metinėms.

Keičiasi ir senųjų Lent
vario įmonių išvaida.

Mechaninė dirbtuvė, pri
klausiusi anksčiau prancū
zų — lenkų akcinei bendro
vei, išsiplėtė, cechuose pa
statyti nauji įrengimai. į- 
temptas trijų mejtų tarybi
nių žmonių -darbas -pasibai
gė dideliais gamybiniais lai
mėjimais. Dirbtuvių vietoje 
dafbar įrengta vinių .gamyk
la. Išleidžiamosios produk
cijos apimtis šioje įmonėje 
padidėjo kelis kartus.

Dideli atstatomieji dar
bai pravesti Grigiškių po
pieriaus fabrike. Šis fabri
kas anksčiau priklausė.. fa
šistui Kuricui. Darbo sąly
gos jame buvo nepakenčia
mos, 
tais

tas vienu iš stambiausių re
spublikos popieriaus kombi
natų, kuriš dabar gamina . 
įvairių rūšių popieriaus ir 
kartono. Kombinato darbi
ninkai turi savo klubą, ki
ną, biblioteką, valgyklą. 
Darbininkų butuose įvesta 
elektros šviesa.

£

Jau baigti taip pat kalkių 
gamyklos ir kartono fabri
ko atstatomieji darbai.

Pramonin. įmonių spartus 
augimas pakeitė gyvenvie
tės išvaizdą. Čia atidaryti 
ambulatorija, vaikų darže
lis, gimdymo namai, klubas, 
radijo mazgas. Iš gatvių pa
šalinti užtvarai, atsirado 
nauji gyvenamųjų namų 
kvartalai, gatvės pasipuošė 
medžių žalumynais.

Į naujai atstatytą gele
žinkelių stotį kasdieną at
vyksta dešimtys keleivinių 
traukinių, einančių į Kau
ną, Polocką, Kaliningradą ir 
kitus mūsų Tėvynės mies
tus, Geležinkelininkai per, 
trumpą laiką atstatė van-1 
dentiekį, pastotį ir kitas pa
galbines patalpas.

Gyvenvietė . auga iš metų 
į metus. Netoli geležinkelių 
mazgo individualūs statyto
jai stato naujus gyvena
muosius namus. Aplink san
technikos įrengimų gamyk
lą išaugo didelis darbirtinkų 
miestelis. Pirmieji pastatai 
jau apgyvendinti šios įmo
nės darbininkų.

Penkmečio pabaigoj /Len
tvaris taps stambiu /Tary
bų Lietuvos pramonės cen
tru.

Washington. — Trumą- 
nas įteikė kongresui savo 
planus dėl gazolino ir 
sos “racionavimo.”

mc-

Tarybų valdžios me- 
fabriku buvo pavers-

Wiscassett, Maine. 
Areštuota du kareiviai 
Mothe ir Ed. Woderski 
merginos nužudymą.

La 
už . t

keturi lavonai užaugino penkis vaikus; bu
vo laisvas žmogus, taip pat 
ii’ visa šeima. Niekšai su
šaudė visus, kurie buvo na
mie tuo laiku. Jie gyveno 
ūkyje. Nužudyti 1945 metų 
rugsėjo 22 d. - P. Walant.

; čia yra I 
Tamošiūnų šeimos. Tamo
šiūnas buvo gyvenęs Ame
rikoje, Burlington, N. J. Su
grįžo Lietuvon prieš pirmą
jį karą ir vedė Petrusę Ja
nulytę iš Kuprių kaimo;

SLA NARIAI GALI PRIKLAUSYTI 
NET PRIE 50 SLA KUOPŲ?

SLA 3-čios apskrities su
važiavime viena delegatė iš
kėlė klausimą, kaip SLA 
narys gali priklausyti net 
prie kelių SLA kuopų tuo 
pačiu sykiu. Dalykas tame: 
yra čia daug išreklamuota 
moterų kuopa, kuri susitvė
rė Pittsburghe, kuri net sa
vo paveikslus po kelius sy
kius talpino Tėvynėje. Vi- 
nikaš, Laukaitis, su savo 
poniomis buvo net du sykiu 
čia atvykę. Viniko pasam
dytas agentas> p. Pikielis, 
suorganizavo moterų kuo
pą, surinkdamas moteris, 
(kurios jau yra senos SLA 
narės) net iš keturių skir
tingų SLA. kuopų. Mote
rims buvo išaiškinta, kad 
jos gali pasilikti narėmis 
senųjų kuopų ir tik išsiim- 
damos naują apdraudą gali 
būti ir kitoje kuopoje narė
mis!
, Kada buvo užklausta Dar- 
gio, ar itiškrųjų taip yra,

tai D. atsakė, kad jau seniai 
taip yra SLA. Narių randa
si, kurie priklauso prie ke
lių7 kuopų. Todėl Vinikas ir 
Laukaitis suteikęs galę ir 
Pittsburgho moterims pri
klausyti tuo pačiu sykiu 
prie kelių kuopų. Apskričio t 
delegatai pakėlė karštas di
skusijas ir nutarė reikalau
ti, kad Pild. Taryba nelau
žytų SLA konstitucijos ir > 
nepavelytų SLA nariui pri- . 
klausyti ant syk prie kelių 
kuopų.,

• Sulyg Viniko ir Laukai
čio patvarkymų, SLA narys 
gali net 50-čiai kuopų pri
klausyti tuo pačiu sykiu; 
SLA narys gali apsidrausti 
SLA iki $5000.00; paimda
mas po $100.00 apdraudos į 
50 skirtingų kuopų, tai, ži
noma, toksai narys ir gali 
50 sykių balsuoti už tą patį 
asmenį ar tuo pačiu klausi- • 
mu. • Veikėja.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) •■' Ketv., Gruod. 11, 19^7
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Balnius atsidėjęs tašė kieme branktą, 
kada jo sūnus Vytas susirūpinusiu balsu 
pasakė:

— Pavėluosim, tėte, mes treti iš eilės.
— Spėsim, — burbtelėjo tėvas, nepa

keldamas galvos.
— Atsimeni, ką pasakė Girnius? Nė 

minutės nesugaišint mašinos, nesutruk
dyti kitų.

Balnius atsitiesė, lėtai padėjo kirvį 
• ant kaladės. Jo visą savaitę neskustas, 

apšepęs rusvais plaukais liesas veidas 
buvo abejingas ir kažkaip sustingęs. Jis 
pakrapštė pakaušį, apsidairė aplink ir 
atsakė:

— Eime.
Abu įritino į kluoną vežimą. Užlipęs 

į aukštą šalinę, Vytas taip mėtė pėdus, 
kad net švilpė.

— Ar tu skaičiuoji? — paklausė tai
sydamas pėdą Balnius.

— Dabar jau pusantros kapos, — at
siliepė sūnus.

Vežimas kaip mat buvo pakrautas. 
Kai Balnius rišo priveržtą kartį, Vytas 
tekinas išbėgo atvesti arklio, kuris ga
nėsi už kluono nušienautoje dobilienoje. 
Gyvulys neskubėjo sekti paskui jauną 
šeimininką, — numatęs gražų kupstelį, 
lenkė galvą, kad jį nuskintų.

— No, tave vilkas! Vis nepriėdi!
Kol tėvas rišo pakeliamąjį, sūnus įva- 

delėjo ir įbruko arkliui į dantis žąslus.
— Bėk, Vytai, paimk tabako. Už sie

nelės, skrynelėj.
Žinau, — atsiliepė Vytas jau beveik 

ties gonkom..
Tuo tarpu iš pirkios išėjo Balniuvie-. 

nė — plačiaveidė, raudonskruostė, dar 
gana gražios išvaizdos moteriškė. Vienoj 
rankoj laikė drobinį ryšulį, kitoj — di
delę puodynę.

— Talkininkams, — atkišo vyrui.
— Gi visi sunešim jiems pavalgyti, — 

kiek susiraukęs atsakė, bet užmetė ry
šuli ant vežimo.

— Done tenai gal jau išalko, — ra
minančiu balsu ji tarė.

— Puodynę tai jau kišk sau. Neimsiu, 
išsi laistys.

— Gi dulkės. Rūkštaus pieno atsigers 
ir praplaus burnas.

— Sakau — ne.
— Aš prilaikysiu, — įsikišo Vytas, 

paduodama stėvui tabaką.
— Tai lipk, — sutiko tėvas.
Pakeliui jie susitiko šiaudų vežimą; 

tai važiavo Ginkūnas.
— Tprru! — sustabdė Balnius arklį.
Tą pat padarė .ir Ginkūnas.
— Nu, kaip? — paklausė Balnius.
— Matai — jau iškūliau. Mašina ry

ja kaip žvėris. Vyras tas Giraius. Mums 
ir i p-alva nebūtų atėję reikalauti kulia
mos iš punkto ... Tu važiuok, nes nespė
si. Girnius pyks, jeigu jam planą suga
dinsi. Mano Bronius su Rūta liko arpuo
ti, — jau paraginęs arklį, pridūrė Gin-. 
kūnas.

Kuliamoji vis garsiau ir garsiau ūžė. 
Privažiavo Račkausko sodybą, kurią ta
sai paliko, išbėgdamas su vokiečiais. Di- 
delid, dengto skarda namo viename gale 
gyveno dvi naujakurių šeimos, o kita
me buvo mokykla. Sodybos žemė buvo iš
dalinta aplinkiniams valstiečiams ir 
dviem naujakuriams. Valstiečiai, prijun
gę prie savų sklypij dar po porą hektanj 
neblogos žemės, buvo labai patenkinti. 
Todėl Kalniukų kaimas buvo stropiau
sias visame valsčiuje. Demobilizuotas 
Girnius, buvęs Tarybinėj Armijoj ser
žantu, dabar ėjęs dešimtkiemio įgalioti
nio pareigas, pasiūlė tuoj po piūties iš
kulti po truputį rugių ir pristatyti su 
raudona gurguole valstybei. Kalniukie- 
čiams daug kalbėti nereikėjo. Bet Gir
nius tuo nesitenkino, jis prikalbėjo apy
linkės pirmininką Bagačiūną išjudinti 

‘ visą apylinkę. Dabar valstiečiai iš eilės 
vežė savo javus ir kūlė su tąlka, kurią 
surikiavo nenuilstąs Girnius.

Didžiuliame kluone ir ties juos virė 
įkarštingas darbas. Kada Balnius pri
važiavo, jo beveik niekas nepastebėjo, 
nes kiekvienas buvo užimtas savo dar
bu, kuris vyko pašėliškų tempu. Prie ve
žimo priėjo aukšto ūgio, galifė kelnėm 
ir dengiamas spalvos švarku apsirengęs 
jaunas vyras. Jo batai buvo dulkini, prie 
ordinų kaspinų prisikabino keli šiaude
liai.

— Balniau, kad tave bala, jei kiek, 
būtum mus įklampinęs. Dar kelios mi
nutės, ir būtum pasivėlinęs, — nepasi
sveikinęs pasakė ir pasilenkė atrišti vir
vę, atleisti kartį. — Greičiau metam, ne

šam, nes mašinistas piktas, kaip kipšas!
Pėdai lėkė iš rankų į rankas. Atsira

dę keli berniūkščiai net pūkšdami tem
pė juos, o Girnius tvarkingai krovė, pa
giriamas uolius talkininkus: t

— Puiku, vyručiai, verti būti pionie
riais.

Pėdai kaip mat buvo sukrauti ir laukė 
savo eilės/ Girnius išsitraukė laikrodį.

— Dar liko 10 minučių . .. Ką jie ten 
su šiaudais kapstosi! Einam, padėsim.

—Gal užrūkysim? — atkišo mašnelę 
Balnius.

— Čia arti rūkyti negalima. Paskui, 
kai bus pertraukėlė.

Balnius su Girnium tik porą kartų 
užkabino šakėmis, — šiaudai buvo su
doroti, suveržti.

— Baigta penkiom minutėm ąnks- 
čiau, — pastebėjo Girnius.

MANP mašinistas, 'kresnas, storalū
pis, didžiaakis bernas, šluostydamas 
prakaitą, nepatenkintai atkirto:

— Turėjo būti penkiolika minučių 
anksčiau. Bet rugiai geri — šiaudai kaip 
meldai, o pėdai — kaip bėda.
t Girnius nusikvatojo.

— Pažinsi Mickaus šykštumą. Jis gal 
surišo du pėdus į vieną. Vis pigiau išei
na mokėti. .. Vyrai, kas nori rūkyti, ei
nam toliau. Čia negalima ... Pamatysiu 
— kailį nulupsiu. Jūs, mergytės darbš
čiosios, čia baikit tvarkyti.

Stovėjusi ties kuliamąja šviesiaplau
kė, nuostabaus mėlio akimis jauna mer
gina- pdėmė grėblį ir ėmė grėbstinėti 
šiaudus nuo grūdų paviršiaus. Smulku
tė, tamsiais antakiais, pailgo veido Gir- 
niūtė užprotestavo:

— Nereikia, Done, pasilsėk.
— Aš nepavargau. #
— Kur gi! Tokiam mašinistui ir ne 

bet koks vyras galėtų padavinėti.
Priėjo su ryšuliu ir puodyne Vytas.
— Done, še užvalgyti.
— Ką ta mama prasimanė? Juk pie

tus verda visiems Gidrickienė... O čia? 
Rūkštus pienas... Mergiotės, — garsiai 
sušuko, — eikšekit, palaksim. šaukštų 
nėr... A,

Kitame
dėjo trys

įpilsiu puodeliu.
laito gale be perstojimo dun- 
rankinės arpos. Balniūtė, pa- 
visus dirbusius prie kūlimo, 

nuėjo tenai/
— Sriubtelkit, nuo dulkių.
— Ot tai dūšia! — sušuko juodais 

ūsiukais, dabar tapusiais pilkais, ber
nas, taikydamasis apglėbti jos liemenį.

Balniūtė vikriai pasisuko, atstatė puo
dynę,

— Va, puodynę apkabink.
— Tave geriau . Klausyk, Done .. 

rudenį po kokių dviejų mėnesiu... pas 
tave gali atvažiuoti piršliai.. . Kaip tu?

Prie kluono vartų, ties mašina stovėjo 
Girnius ir mašinistas.' Pastebėjusi juos, 
Balniūtė sujudo.

— Greičiau gerk, aš skubinu . ..
Beveik ištraukusi puoduką iš vaikino 

rankų, jinai nuėjo. O bernas pasiliko 
stovėti išsižiojęs. Paskui jis pasikasė pa
kaušį, mostelėjo ranka ir ėmė vėl sukti 
arpą. Jam padedanti Moliūtė pašiepia
mai žvilgterėjo į jį.

Balniūtė prisiartino prie Girniaus, 
kuris tebesikalbėjo su mašinistu.

— Gal tamsta išgersi rūkštaus pieno?
— Ačiū., Aš.. . — pažvelgė į jos mė

lynas, droviai spindančias akis, sulaikė 
. jau sprūstantį atsisakymą. — Su mielu 
noru. — Jis gėrė mažais gurkšniais, ste
bėdamas merginą. Tuo tarpu mašinistas 
sušuko:

— Tuoj pradėsime. Pasiruoškit.
Šalia mašinisto atsistojo Stundžia, pla

čiapetis, kampuota galva vaikinas.
— Klausyk, Girniau, ar ji man nepa- 

davines? — parodė Balniūtę.
— Ji pavargo. Tegul eina prie leng

vesnio darbo.
— Aš nepailsau, — užginčijo Done.
— Na tai... e
— Eikš čia. Man linksmiau, kada...

— nebaigė minties mašinistas.
Suurzgė maniežas, sudundėjo mašina 

ir pradėjo ryti dideliais pluoštais leidžia
mus javus. Pirmoj vietoj stovinti Margė- 
nienė, žemai užsmaukusi ant akių ska
relę, vikriai griebė mašinos spjaudomus 
šiaudus, kiek juos pakračiusi, mėtė to
liau, neduodama net jiems nukristi ant 
aslos. Girniūtė, iš jos perėmusi, purtė, 
bloškė tolyn. Ties šalutiniais vartais ant 
vežimo stovėjo Balnius ir mindė verčia
mus šiaudus.

Išėjęs iš kluono, Girnius pamatė atva
žiuojant Puodžių.
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Tje CIO nariai išėjo paremti CIO United Electrical, Radio and Machine Workers 
Lokalo 1150 narius, streikuojančius prieš Cory Corp. O Chicagos policija atėjo pi
ketuotojus aplamdyti ir areštavo virš 170 vyru ir motery (kairėje matosi areštai). 
“Pasekmėje pikto Įstatymo, Įvykintas niekingas darbai,” pareiškė Irving Krane, to 

lokalo biznio vedėjas.

įgaliotinį) parėmė 
traukė menkas Puo-

šiaudus, Balnius su-
Išsilenkė ir

— Kaip tik laiku. Dagilis, kad jį bala, 
nepaslankus. ,

Dešimtininkas (taip kalniukiečiai va
dino dešimtkiemio 
pečiu vežimą, kurį 
džiaus kuinas.

Veždamas namo
tiko Dagilį ir Btirneiką. 
stabtelėjo.

— Tai jau? — pamerkęs akį, lyg ką 
juokinga pastebėjęs, paklausė Dagilis.

— Gi matai. Gal pusę valandos tik su
gaišau. Kai geras komandierius, tai ge
rai* ir eina. Oho, ne tas Girnius — kai 
grįžo iš armijos, ir pažinti negalimą. Bu
vo bernas kaip bernas, o dabar... Ap
sukrumas, vikrumas... Tai tu, matyt, 
paskutinis kuisi?

— Gi buvo šnekėta, kad po tavęs.
— O dabar paties eilė po Teringos. 

Tas gi, žinai, nuo Dirsės atsiskirti, ne
gali. Pasivėlinai, Puodžius jau kulia, o 
paskui Burneika. Kas gi pačiam užleis

— Tfu! — apmaudingai nusispiovė 
Dagilis, — sakau, dar ir taip reikės 
laukti...

— Be tvarkos nėr talkos. Nieks šu
nelio nepaguos, kad neteko uodegos. Ar 
taip?— sudavė per petį paniurusiam Da
giliui pasitikęs jį Girnius.

Staiga Dagilio veide raukšlės išsily
gino, jo burna plačiai prasišiepė.

— Nu, ir žaltys. Žinai, kaip durnius 
mokvti. Sakai — aš uodegoj? Nu . .. pats 
esu kaltas.

Eidamas tolyn nuo Dagilio, Girnius 
atsigręžė:

— Jeigu kas pasivėlins, tamsta brūkšt 
jo eilėn. w

Dagilis liko stovėti, plačiai išskėtęs ko
jas, laikvdamas po pažaste botkotį. Jo 
bedantė burna dar vis nesusičiaupė.

— Kaip pasakė? Be talkos — šuva be 
uodegos? A? — kreipėsi į plačią Burnei- 
kos nugarą', kuri sulinko prie vežimo.

Saulė kepino nemielaširdingai. Dulkės 
veržėsi iš kluono debesimis.

— Stok! — pasigirdo .mašinisto ko
manda.

— Draugai, pietūs! Gidrickienė kvie
čia. Kvapas net Čia nosį riečia! — skar
džiai šūktelėjo Girnius. — Ataušę barš- 

• čiai, tai. ..
— Kaip senas bernas, — metė praei

dama Balniūtė.
— Ar tai man į kaktą? — pasivijęs 

ją ir eidamas šalia, paklausė Gifnius.
— Jeigu lyginti su barščiais, tai... 

galima burną apdeginti.
— Vadinas, aš ne koks žmogus?
— Kai daug giria, x dar į akis... tai 

verčiau peiktų. O tamsta pori, kad aš...
Balniūtės akyse tvykstelėjo kibirkštis, 

ir ji žemiau nuleido galvą. Girnius pla
čiai nusišypsojo.

— Cha .... Prieš pietus, kada siaučia 
, apetitas, lenda galvon gastronomiškos 
mintys.

— Astronomiškos? Tai, rodos, moks
las apie žvaigždes?

— Ne astronomiškos, o 
kos. Smagurių mokslas ...

— A, matai, ką reiškia... Aš baigiau 
tik pradžios mokyklą. Ne mums, varg
šams, gimnazijos.

— Dabar galima jau ir gimnazijos 
pasiekti, tik reikia turėti

— Gal mieste. O čia..

gastronomiš-

noro.

— Čia irgi. Žinoma, iš karto visko ne
padarysi, bet. ..

— O jūs ką čia taip tyliai šnekat? — 
pasivijusi įsikišo Girniaus sesuo. — Ok, 
kaip noriu ėsti! Visą bliūdą barščių iš
srėbsiu. Vladai, ar tu vakarui pakvietei 
muzikantą?

— Dar ko užsinorėjo.
— Po susirinkimo ir talkos reikia pa

silinksminti. Subatvakaris.
— Ir patys ateis.
— O jeigu neateis? •
— Taviškis neapvils, — kandžiai pa

stebėjo Balniūtė. z
— Kodėl maniškis?
— Jis ir žvirbliams jau papasakojo, 

kad Girniaus Marė jam labai patinka.
Prie gonkų trejukę pasitiko Gidrickie-,- 

nė ir parodė geldelę su karštu vandeniu.
— Nusiprauskit.
— Man duokit šalto. Ech, išsimaudyti 

reikėtų. Bet kol nueisi ežeran . ..
Vienas po kito rinkosi talkininkai, 

prausėsi purkšdami, ūžčiodami iš malo
numo, ir ėjo pirkion, sėdosi už kelių su
stumtų stalų, apklotų balta staltiese. Rie
būs, su aviena virti barščiai, supilti į 
tris didelius bliūdus, greitai nyko, ir Gid
rickienė turėjo kelis kartus juos papil
dyti. Iš pradžios visi valgė tylėdami, su
sikaupę, tarytum dirbdami svarbų dar
bą. Tik numalšinę alkį, laukdami antro 
patiekalo, pradėjo mėtytis žodžiais.

— Gana tau valgyti, plyšį.
— Tegul, mėsos mažiau suės.
— A, užmiršau. Tai gana, — padėjo 

šaukštą juodaūsis bernas, sėdėjęs prie
šais Balniūtę. — Done, ar jūs tuoj po
piet arpuosit? Gal reikia padėti?

— Tėvas atvažiuos, Vytas yra.
— Kaip norit, — lyg įsižeidė bernas.
— Mes kartu arpuosim, — įsikišo Gir- 

mus. '
Donės veidu perbėgo kažkas šviesaus.
— Gerai, bus smagiau, — pritarė ji.
— Mat, ką reiškia kariškis. Fronte 

nugalėjo ir dabar čia merginas užka
riauja.

— Man daug nereikia, tik vienos, bet 
geros, — ir tvirtai, atvirai pažvelgė į 
Donę, kuri vėl paraudo ir ėmė pirštais 
gniaužyti duonos gabalėlį.

Kaip mat talkininkai sudorojo smul
kiai supiaustytą avieną, bet troškintus 
blynus su taukais jau valgė lėčiau. Pa
srėbę rūkštaus pieno, vyrai pradėjo suk
ti papirosus. Mašinistas pažiūrėjo į laik
rodį.

— Jau laikas.
— Eime, — paragino Girnius.
— Palauk, duok pasilsėti.
— Kai baigsim, pasilsėsim.

• Ir vėl ėmė žvangėti maniežas.
Dirsės namai — išsiskyrė visuose Kal

niukuose. Jie iš tolo švietė savo rausvai 
dažytom sienom ir plačiais langais, ap
supti jaukiu sodu. Pastatė Dirsė namą 
neseniai, vokiečių okupacijos laikais, 
įvairių spekuliacijų dėka. Kažin iš kur 
gavo. įvairiaspalvio stiklo ir įstatė j gon- 
kas. Susitikęs’kleboną, jis mėgdavo juo
kais pasiūlyti keistis trobesiais; mat, kle
bonija buvo sena, apkerpėjusiu* stogu, su
smukusi, keistai išsišovusiomis sienomis. 
Klebonas įvairiai kalbino parapijiečius ir 
per pamokslus graudino, bet žmonės tik 
krapštė galvas, o naujos klebonijos sta
tybai neaukojo. Dirsė žinojo klebono silp
nas vietas įr mokėjo įgnybti.

daugiau)

VISO LABO

dienų pasidarbuoti 
kūrybinės kultūros 
Jei dar priedan pri- 

redak-

rašo:

gimtadienio 
neilstančiai

O štai 
k utis:

Washington. — Senatas 
užgyrė sutartį su lotyniškos 
Amerikos kraštais, girdi, 
dėl bendro amerikinio že
myno gynimo. ♦

Daktare:
nuo Jūs porą laiš-

pa-
Pe-

šir- 
labo

Jus gimtadienio 
goriausio linkėda-

3 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily),
Ketv., Gruod. 11, 1947.

V. Andrulis.”
Dr. A. Petri k os laiš-
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Kaip žmogus nemėgtum už
dusinti, užtroškinti savo 
“ego,” tai visgi nors retkar
čiais “ego” tave nugali ir tu 
džiūgauji ar liūdi tam tikro
mis valandomis. Ir būtinai no
ri pasidalinti su bičiuliais, 
kaimynais, draugais tą liūdesį 
ar džiaugsmą! Aš džiūgavau, 
kada mane pirmiausiai jau
nuoliai ir jaunuolės sveikino ir 
net dovanas atsiuntė proga 
mano gimtadienio. Bet štai 
netikėtai, nelauktai karališką 
puotą iškėlė waukeganieciai, 
ir tai gražus būrelis žmonių. 
Iškėlė pasveikinimą gimtadie
nio proga. Draugiškai, bi
čiuliškai vaišinomės iki 3«čios 
valandos ryte. Visų -pavar 
džių neįmanoma suminėti 
spaudoje, nes tai užimtų per
daug laikraštyje vietos, todėl 
nesuminėsiu nei vienos pavar
dės, tik tariu iš gilumos šir
dies ačiū! Tokis nuoširdus 
pasveikinimas verčia.mane de
šimteriopai prieš užbaigą gy
venimo 
daugiau 
dirvoje.
dėsiu laišką “Vilnies

Dr. A. L. Graičūnas

toriaus V. Apdrulio, tai mano 
“ego” nesuvaldomai stumia 
būti dėkingu tiems, kurie ma
ne pasveikina 
proga ir žygiuoti 
pažangos keliu.

Savo laiške jis
“Gerb. Daktare:—
Smagu sveikinti Jus sulau

kus 77 metų. Dar smagiau 
dėl to, kad ir tokia metų krū
va nepasendino Jūs, nesulaikė 
nuo veikimo liaudies labui.

Labai gražiai waukeganie
ciai pasielgė suruošdami Jums 
pokylėlį gimtadienio paminė
jimui. Visuomeninis darbas 
tokiu būdu geriausiai ‘atmo
kamas.’ Ir tai tikrai yra ge
riausias atlyginimus nesava- 
myliui.

Sveikinu 
proga, viso 
mas.

Gavau 
kelių ir du pabėgėlių laišku 
(iš Vokietijos). Tokių laišką* 
iš užsienio aš gaunu damęy- 
bę; kartais nespėju jų net 
perskaityti. Nesiųskite man ' 
jų. Jie visi vienodi: ubagiš
kas verkšlenimas ir Lietuvos 
niekinimas. Vienas teigiamas 
pabėgėlio pripažinimas, jog 
Tamstos sūnus Vytautas Lie
tuvoje yra tam kraštui nau
dingesnis, negu • tūkstančiai 
pabėgėlių, išmaldom gyvenan
čių Vokietijoj.

Sveikinu daktarą gera svei
kata ir išauginusį pavyzdin
gai savo šeimą.

Pabėgėlių laiškus, kaip pra
šėte, grąžinu.

Viso geriausio,
A. Petriką.”

Trumpai, aiškiai viską 
sako. Ačiū Tau, Dr. A. 
trik a.

Visiems sveikinusiems 
dingai ačiuoju. Viso 
jums.

Dr. A. L. Graičūnas.
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įįjjįįįį^^ Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Marcijonas girdėjo daug pasakojimų 
kaip sunku gauti darbą. Jis pats matė 
prie fabriko vartų stovinčių nuskarusių, 
išbadėjusių, drebančių nuo šalčio darbi
ninkų eiles. Jie maldaute maldauja duo
ti bet kokį darbą, nes neturi ko valgyti. 
Bet patekti į fabriką sunku. Be kyšio 
policininkui ar sargui ir į kontorą neį
eisi, o čia iškamantinės, kodėl atleistas, 
ar ne koks streikininkas, lieps ilgai lauk
ti. Jau daug šiurpių vaizdų matyti ir 
baugių pasakojimų teko girdėti Marci- 
johui, vos prieš porą metų į Petrapilį at
vykusiam.

Tolimuose Petrapilio priemiesčiuos ar 
miesto namų rūsių butuos drėgmėj ir 
tamsoj gyvendami, darbininkai ir namie 
ne kokius džiaugsmus rasdavo. Nebent 
tiktai skarmalotą lovą pasilsėti po ilgos
darbo dienos. Tad ir traukė dauguma į
smukles, traktierius, į aludes už savo
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sunkiai uždirbtą skatiką pigios pramo
gos ieškoti, liūdesį skandinti.

Sveikam kaimo bernui, kuriuo dūšioj 
išliko Marcijonas, visa tai buvo šlykš
tu. Be to, jam gaila ir pinigus niekais 
leisti: šykštokas buvo jo tėvas, ir sūnus 
tą ypatybę paveldėjo. Bet Petrovo pasa
kojimai apie šokių vakarus Narvos var
tų rajono darbininkų draugijos skyriaus 
salėj jį sudomino. Ten esą linksma, jau
ku, esą dailių mergaičių, kaip girdėt ten 
ateiną ir lietuvių. “Ten visa kaip pas 
ponus,” pabrėždavo savo pasakojimuos 
Petrovas. Ir štai Jurkus atėjo į tokį va
karą. Šokti jis nedrįso, daugiau vaikšti
nėjo iš kampo į kampą, kalbėjosi su Pet
rovu apie darbininkų draugiją ir jos va
dą popą Jurgį Gaponą.

Petrovas negalėjo ramiai kalbėti apie 
Gaponą. Jis kalbėjo apie jį lyg apie kokį 
stebukladarį ar šventąjį, kalbėjo susijau
dinęs ir įsikarščiavęs. -

— Ar yra kur kitas toks popas, kuris 
taip suprastų darbininką, kuris taip rū
pintųsi jo geru ir norėtų išvesti jį iš 
skurdo, kaip tėvas Jurgis. Jis galėtų pui
kiausiai gyventi ir būti turtingas, bet 
štai vargsta su mumis, kuria darbinin
kų draugijas, kalba apie žmonių reika
lus, nori išvesti darbininkus iš tamsos ir 
skurdo. Kad tu matytum, koks tas ba- 
tiuška Gaponas, tuoj jį įsimylėtume!, 
kaip daugybė kitų darbininkų. Jis ir su 
darbininkais moka kalbėtis, ir su valdžia 
sugyvena. Andai miesto viršininkas Fu- 
lonas pats dalyvavo draugijos skyriaus 
atidaryme Šliselburgo plente ir kokią 
dar gražią prakalbą pasakė, greta tėvo 
Jurgio stovėdamas. Pats miesto viršinin
kas sakė, kad jis padės darbininkams 
nugalėti kapitalistus, kad jis esąs liau
dies šalininkas, stengsis pagelbėti darbi
ninkam jų reikaluos. Ir visa tai dėka tė
vo Jurgio.
. Čia į kalbą įsikišo netoli stovėjęs ir 
paskutinius žodžius nugirdęs juodbruvas 
vyrukas, kurį Petrovas kiek pažino, bet 
negalėj© prisiminti kas jis toks.

—Ech, vyrai, v^rai! Kaip jūs,galit 
tikėti, kad miesto ’viršininkas ir popas 
galėtų būti darbininkų reikalų gynėjai. 
Ar jūs nesuprantat, kad visa tai žaidi
mas, kad jie nori darbininkam akis už- 
muilinti ir užliūliuoti juos savo vakaruš
kom ir šeine katarinkėm. Jie bijo darbi
ninkų kylančios sąmonės. Jūs girdit, 
kaip Gaponas vis kalba apie kapitalistų 
draugystę? Kapitalistas jei ir myli dar
bininką tai ne daugiau kaip viščiuką, 
kurį jis lesina ir glosto, o paskui paplau
na ir .^uvalgo! Ne, Gaponas darbininkų 
reikalų išdavikas, provokatorius, jis nori 
užmigdyti jūsų sąmonę, kad jūs neitu- 
mėt kovoti už savo teises. O be kovos jūs 
nieko nelaimėsit. Jis pataria jums 
mylėti carą ir melstis už jį kaip darbi
ninkų užtarėją, o tikrumoj carą reikia . 
nuversti ir įkurti naują santvarką Rusi
joj, nes tik tada darbininkam bus gerai!

— Gana, — sušuko Petrovas, — tylėk, 
o tai aš pašauksiu policiją! Dabar paži
nau tave, tu socialistų agitatorius, išda
vikas. Mūsų broliai Mandžiūrijoj su ja
ponais kruvinai kovoja, o tokie niekšai 
ramybę drumsčia ir mūsų gerąjį carą 
šmeižia. Sakyk, kiek japonų pinigų jūs 
gavot už tokias kalbas ir išsinešdink su 
sveikais kaulais, kol dar ne vėlu!

— Taip, matyt, kad Gaponas stipriai 
jus į savo pinkles įtraukė. Jau nebeatski-

riat savo tikrųjų draugų nuo priešų! Ar 
žinot, kad caro giminaičiai yra anglų 
Vikerso ginklų, fabrikų akcionieriai, sa
vininkai. O japonai iš Vikerso perka 
ginklus ir šovinius. Taigi, išeina, kad 
Gaponas šaukia rusų darbininkus eiti 
kovoti už dievą, carą ir tėvynę, o caro 
giminaičiai pelnosi iš ginklų, kukiais- ja
ponai žudo rusų kareivius! Ar ne Gapo- 
nai ir caro artimieji išdavikai? — kal
bėjo juodbruvas vyrukas, lyg nenugirdęs 
piktų Petrovo žodžių.

Marcijonas klausėsi tų ginčų, ne labai 
įsigilindamas' į jų esmę. Bet jis matė, 
kad kalba apie Gaponą sutelkė aplink 
besiginčijančius didoką būrį žmonių. Jie 
buvo linkę ramiai išklausyti ir vieno ir 
kito, bet atsirado karštuolių, kurie pra
dėjo kelti balsą*

— Socialistas! Jis socialistas! Kaip'' 
jis drįsta tėvą Jurgį šmeižti! Laukan, 
laukan jį! Japonų šnipas! Išdavikas! — 
šaukė vieni.

—Nutilkit, vyrai, tegu kalba! Reikia 
visus išklausyti! — kalbėjo ramesnieji.

Šio klegesio sujaudintas Petrovas iš
raudo ir sušuko:

—Vyrai, ar pakęsim, kad tas japon- 
bernis, socialistas vadintų išdaviku mū
sų tėvą Jurgį, koliotų mūsų gerąjį carą! 
Tokie tai drumsčia mūsų gyvenimą ir 
sukelia pas carą nepasitikėjimą darbi
ninkais, kaip sako Gaponas. Mums nerei
kia čia politikos, mes norime savo būtį 
pagerinti ir caras mums padės, o ne to
kie niekšai, kuriem ne vieta padorių dar
bininkų tarpe.

Vis garsiau šaukė Petrovas, griežčiau 
kilo reikalavimai išmesti socialistų agita
torių iš salės. Atrodė, kad jam neišnešti 
sveikų kaulų, nes jo šalininkų buvo kaip 
ir nežymu, o priešų daug. Tuo momentu 
prie šios grupės priėjo jaunas, pailgo vei
do, tamsiais garbanuotais plaukais, su 
maža tamsia barzdele popas. Visi nutilo 
ir davė jam kelią. Tai buvo popas Jurgis 
Gaponas.

— Kodėl tas triukšmas, broliai? — 
tarė jis. — Jis socialistas? Bet ir jis no
ri darbininkam gero. Nors mes ir nesu
tinkam su socialistų keliais, laikom juos 
klaidingais, bet mūsų tikslas bendras — 
geresnė ateitis. Mūsų gal jau ir netru
kus laukia dideli uždaviniai. Jų akivaiz
doj užmiršim savitarpius vaidus ir po 
bendra taikos vėliava eisim į mūsų šven
tą tikslą. Aš prašyčiau jūsų, ponai so
cialistai, netrukdyti mums, neskleisti 
nesantaikos mūsų tarpe. Vardan darbo 
žmonių gerovės aš norėčiau, kad kaip tik 
dabar nebūtų sudrumsta darbininkų vie
nybė.

— Darbininkų vienybė po policmeiste
rio sparnu ir slaptosios policijos globa! 
Ir tai tamsta vadini vienybe! Juokdarys 
tamsta, pope! — atkirto socialistas. — 
Draugai, aš perspėju jus, tai biauri pro
vokacija ir toks darbininkų klasės pri- 
gaudinėjimas gali blogai baigtis!

Bet jau mažai kas kreipė dėmesio į 
socialistą. Visi susitelkė aplinkui Gapo
ną ir gaudė jo kiekvieną žodį. Marcijo
nas stebėjosi Gaponu, pirmą kartą pa
matęs tą žmogų, apie kurį buvo taip 
daug girdėjęs. Keista jam, kad tie pa
tys darbininkai, kurie su pašaipa kalbė
davo apie popus, gerbdavo Gaponą ir sa
kydavo apie jį: “Tik vienas mūsų tėvas 
Jurgis toks geras, tikras tėvas, o visi ki
ti niekšai!”

Ragindamas susirinkusį jaunimą šok
ti ir linksmintis, Gaponas su artimesnių
jų draugų rateliu, kurių tarpe buvo Pe
trovas, o su juo ir Marcijonas Jurkus, 
pasišalino į vieną bufeto kambarį. Čia 
jie susėdo prie stalo arbatos gerti. Pa
klausęs apie Marcijoną ir išgirdęs pa
tikrinimą, kad tai doras ir patikimas 
žmogus, Gaponas kažkokiu giliai jaudi
nančiu, širdį veriančiu ‘ tonu. pradėjo 
kalbėti:

— Broliai ir draugai! Jau ateina lai-x 
kas išbandyti mūsų jėgas ir pasakyti 
savo atvirą ir galingą žodį. Jūs girdit, 
kas vyksta aplinkui: darbininkų būklė 
sunkėja, kainos auga, o kapitalistai al
gas vis mažina. Vis skurdyn ir skurdyn 
eina darbininko gyvenimas, vis sunkiau 
darosi gauti darbą, vis dažniau girdim 
apie fabrikuos skriaudžiamus darbinin
kus.

< (Bus daugiau)

Los Angeles, Calif.

VIEŠA PADĖKA

Net nejutau kaip prabėgo 
virš du mėnesiai nuo to laiko, 
kaip mirė mano mylimas vy
ras Alękns Rudaitis. Laike 
jo mirties ir po laidotuvių aš 
taip buvau susijaudinus, kad 
man rodėsi.' esu atskirta nuo 
viso pasaulio. Man niekas 
nebuvo malonu, kad rodos 
nieko nei matyt negalėjau, 
tokiam atsitikime jeigu nebū
tų atėję į pagelbą man arti
mi draugai bei draugės ir pa
gelbėję viską sutvarkyti—pri
rengti dėl laidotuvių ir taipgi 
nebūtų pasitarnavę šermenyse, 
tai tikrai būčiau jautusis pra
žuvus.

Todėl, kad ir jau truputį 
suvėluotas dalykas, bet dabar 
pradėjau tą viską permatyti, 
mūsų draugų bei draugių 
nuoširdumą, ir su šiuomi no
trių visiems tarti širdingą pa
dėką.

Pirmiausia dėkoju d. Miko- 
luT Pukiui už pasakytą jaus
mingą prakalbą prie velionio 
grabo koplyčioj, Lietuvių Li
teratūros, Draugijos 145 kp., 
Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubui, Lietuvių Chorui ir 
visiem giminėms ir draugams 
už puošnius gyvų gėlių vaini
kus. Taipgi'labai esu dėkin
ga . visiems, kurie atvykote į 
koplyčią kaipo ' palydovai, 
taip pat tiems, kurie man 
daug pagelbėjote mano dide
liam rūpesty. Didžiai įkai
nuoju visų pasitarnavimą dėl 
manęs ir už~tai iš gilumo šir
dies tariu visiems didelę jaus
mingą padėką!

Julia Rudaitierye. 
3040 Via Cam|)o Avė. 
Montebello, Cal.

Los Angeles Oras

Mes matom iš laikraščių, 
kad rytinėse ir šiaurinėse vals
tijose blogas oras žmones var
gina ir turi su sniegu bei le
dais kovoti. Bet kas kitas pas 
mus, jau gruodžio mėnuo, o 
žmonės vienmarškiniai triūsia 
apie namus. Dar nebuvo nė 
vienos šalnos, net nebuvo 
smarkaus lietaus. Medžiai vi
sur žali, lapuoti, žolė ir žo
lynai visur, gražiai žaliuoja- 
.aūga. Tik su 1 d, gruodžio 
gausiai palijo ir viskas dar 
smarkiau auga ir žaliuoja po 
lietaus. Los Angeles miestas 
nuo žiemiųz ir ^ytų apsiaustas 
milžiniškais kalnais, todėl tas 
apsaugo visą apylinkę nuo au
drų ir blogo oro.

Parapijonai Perka Naują 
Bažnyčią

Čia importavo du jaunu ku
nigu, būk tai jie iš Lietuvos 
pabėgę ir per Australiją atvy
kę į Los Angeles. Koliai bu
vo senas kunigas, tai jis tu
rėjo savo bažnyčią,\ padary
tą- iš 'senos “burdingauzės”; 
ten buvo bažnyčia ir kleboni-

litiką ir nusitarė vesti griežtą 
kovą prieš pažangiąsias sro
ves, kaip jie vadino, komuniz
mo plėtojimąsi Amerikoje. 
Bet prieš reakciją; prieš aukš
tas kainas ir trūkumą namų 
nė vienas neprasižiojo.

Lapkričio 11 d. įvyko ma
sinės demonstracijos mieste, 
tai yra, buVo pirmo pasauli
nio karo pergalės paminėji
mas. Nešė dideles iškabas su 
užrašu : “Mes Norim Pasau
ly Taikos!” Bet pasibaigus 
maršavimui, tai kalbėjo Le
giono viršilos ir karštai agi
tavo už trečią pasaulinį karą, 
smerkė komunistinį judėjimd, 
šaukė padaryti jam galą.
Kas Yra Amerikos Legionas

Tuo laiku, kada legionie
riai švaistėsi po Los Angeles, 
man atsėjo važiuoti gatveka- 
riu per miestą su gerai pažįs
tamu lietuviu. Jis mane klau
sė, kodėl šį vakarą taip daug 
žmonių mieste. Aš jam. at
sakiau : Mat, Amerikos x Le
gionas kas vakaras mieste ren
gia maršavimus, kad save 
daug išsigarsinti. Jis man sa
ko : “Tai labai svarbi orga
nizacija Amerikos Legionas.”

Kadangi ant gatvekario ne
patogu aiškinti ir jis rengėsi 
jau eiti laukan, tai aš jam ne
galėjau padaryti pastabos 
apie Legioną. Manau, kad 
ir daugiau žmonių yra klaidin
gai manančių apie Legioną, 
todėl čia noriu tarti kelis žo
džius.

Amerikos Legiono organiza
cija įsikūrė po pirmojo pa
saulinio karo, su obalsiu palai
kyti taiką ir demokratiją sa
vo šalyje. Obalsis pagirtinas, 
bet ar ištikrųjų jie tą obalsį 
vykina gyveniman? Jie visai 
eina į priešingą pusę ir da
bartiniu laiku Amerikos Le
gionas jau pasirengė atlikti 
tą, ką darė Vokietijoj hitleri
ninkai ! Dabartiniu laiku ta 
organizacija yra reakcionierių 
įrankis. Faktas yra, kad KKK 
organizacijos visi vadovai ir 
žiauriausius linčiavimus atliki
nėjo legionierių vardu. Glen
dale, Cal., užpuolė ir daug 
žmonių primušė kliube — dar
bas Legiono. Phoenix, Ariz., 
demokratai ant gatvių dalino 
lapelius, kad žmonės sužinotų 
tiesą apie reakcionierių krei
vą politiką, tie žmonės liko 
sumušti ir literatūra sunaikin
ta. Bridgeporte buvo sureng
tos prakalbos dėl Eislerio, 
Vokietijos kovotojo prieš fa
šizmą, ten įsibriovė legionie
rių tūrys ir ne tik išardė pra
kalbus, bet daug žmonių pri
mušė. > ■

Amerikoj yra įstatymas ir 
bausmė už ardymą ramybės, 
gali policijas areštuoti tokius 
žmones be varanto, bet kur 
tik legionieriai užpuolimus da-

Easton, Pa. So. Boston, Mass.

Iš Darbo Lauko
Darbininkų Laimėjimas

Kaip jau buvo per Laisvę 
rašyta, Treadwill Engineering 
Co. keturi šimtai darbininkų | 
streikavo per septynias savai- ’ 
tęs. Jų kova buvo be galo: 
sunki, nes kompanija buvo į 
pasiryžusi tą. vieningą darbi-1 
ninku streiką suardyti ir dar
bininkų pagerintas teises iš
naikinti.

Bet tas nepasisekė. Dar
bininkai kovą laimėjo ant šim
to nuošimčių. Visus jų rei
kalavimus kompanai buvo pri
versti išpildyti. Buvo pakelta 
po 15 centų į valandą, tris 
švenčių dienas apmokamas ir 
vakacijas, taipgi apmokamas. 
Naujas kontraktas su CIO 
unija tapo pasirašytas dėl 
ateinančių aštuoniolikos mė
nesių.

Jau antra savaitė kaip visi 
darbininkai sjigrįžo prie savo 
senų darbų. Dabar darbinin
kai juokiasi iš savo kompanų 
if bosų, kurie vaikšto nosis nu
kabinę, kaip* musę kandę.

V. J. Stankus.

Jeruzale. — Syrija ir kiti 
arabiški kraštai siunčia sa-l 
vo “liuosnorius” kovūnus! 
talkon Palestinos arabams ' 
prieš žydus.

Svarbaus Turinio Paskaita

LDS 110-tos kuopos sekre
torius Alekas Rutkauskas tu
ri ant rankų daktaro Kaš- 
kiaučiaus pagamintą svarbaus 
turinio paskaitą sveikatos 
klausimu.

Bet dėlei tūlų priežasčių ta 
paskaita pas mus dar nebuvo 
skaityta. * Taigi, paskaitą 
Rutkauskas skaitys šį sekma
dienį, gruodžio 14 dieną, tuoj 
pasibaigus Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų Draugystės susirinki
mui. Tai galės būti 4-tą vai. 
po pietų, Kliubo svetainėj, 14 
Tyler St. Visi lietuviai yra 
kviečiami atsilankyti į svetai
nę ir išklausyti tą svarbią pa
skaitą. Iš paskaitos galėsime 
daug ko pasimokyti, kaip būt 
sveikesniais.

J. M. Karsonas.

Washington. — Traukia
ma teisman kelios automo
bilių ir lėktuvų kompanijos 
už laužymų įstatymų prieš 
tyustus.

Lens, Franci j a. — Susi
kirto kariuomenė su strei- 
kieriais.

Sviesto ir mėsos kainos ga
le praėjusios savaitės dar pa
brango.

i MONTELLO, MASS. J
■ _ į
I TEATRAS IR ŠOKIAI
į Lietuvių Dramos Ratelio Nariai Suvaidins
| KOMEDIJĄ “TEODOLINDA” .
į ŠEŠTADIENĮ,
Į GRUODŽIO 13 DECEMBER
Į Liet. Taut. Namo Saleje

1 (kamp. Vine ir No. Main Sts.)

ja. Bet jauni kunigai ne
mėgsta vargti po senas “bur- 
dingauzes,” tai užmanė nusi
pirkti modernišką ne tik baž
nyčią, bet, ir kleboniją. Da
bar surado vietą šalę Holly
wood ir jau' turi .sukėlę virš 
$16,000 dėl naujos bažnyčios, 
žinoma, čion’ atvyksta daug 
lietuvių tos idėjos Jr mano, 
kad biznis eis kaip ant bėgių.

Reiškia, parapijonai nu
pirks namą dėl vyskupo. Jie 
sumokės daug pinigų, bet 
jiems naudos bus tik tiek, 
kaip iš išvalgyto kiaušinio. 
Parapij.onai dės- pinigus, o 
naudos tą savastį, vyskupas ir 
kunigai.

Legiono “Demokratija”
Pradžioj lapkričio mėnesio 

Los Angeles mieste įvyko 
Amerikos Legiono suvažiavi
mas, arba, kaip vadino,, kon
vencija. Jų buvo šimtai ir 
švaistės per savaitę laiko po 
miestą, kaip pakvaišę. Heafs- 
to laikraščiai neatsikvėpdami 
kėlė į padangę Legiono tari
mus ir jų konvencijos virši
las. Bet kas gero iš to, ir 
ką svarbaus nutarė? Jų rezo
liucija atisako, kad vyriausis 
tarimas buvo, kad užgiria jie 
Neamerikinį Ranki no Komite
tą, pasmerkė rooseveltinę po

re, tai niekur nebuvo areštuo
ti. Reiškia, jU obalsis palai
kyti taiką ir demokratiją tik 
skraistė, kad žmonės fu darbiį 
nematytų. Jie naikina demo
kratiją su buožėmis.
Kodėl Legionas Taip Drąsus?

Paprastai Legiono nariams 
yra duodama valdiški darbai 
ir jų yra pilna visose įstaigo
se. Policijos didelė didžiuma 
yra legionieriai, o viršilos vi
si yra pasižymėję karininkai
pirmojo ir antrojo pasaulinio 
karo. Todėl jie turi didelę 
didžiumą savo narių valdiš
kose įstaigose ir policijoje.

ALVINAS.

I Joseph Garszva i 

| Undertaker & Embalmer f
J

Manager flį
į JOHN A/PAULEt | 
m Licensed Undertaker $

231 Bedford Avenue
; Brooklyn JL1, N. Y.

$ Tel. EVergreen 8-9770 ( |
*

į 
I I >
i 
!
B 
I 
v 
I 
I 
I
B

■ I
i ■I
fI

LIETUVIŲ DRAMOS RATELIO NARIAI
Šių Komedijų L. D. R. nariai neseniai suvaidino n 

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

kestros.
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės lietuvius da

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

’ - RENGIMO KOMISIJA.

PHILADELPHIA, PA
Telefonas Poplar 4110

4 pusi._ Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Kety., Gruod. 11, 1947
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavitną. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.



Viešas Pareiškimas į Massachusetts 
Valstijos Lietuvius

Lietuvių Pažangiųjų Piliečių 
Komitetas Amerikoj buvo ra
šęs Laisvėj, kad gruodžio 
(Dec.) 14 d., Dudley Klubo 
Salėj, 23 Kenilworth St., Rox
bury, Mass., įvyks suvažiavi
mas visų lietuvių organizacijų 
bei klubų delegatų, 2-rą vai. 
dieną. Tai bus ne paprasta 
diena, nes bus sutvertas vei
kiantis pažangiųjų lietuvių 
komitetas Massachusetts vals
tijoj ; taipgi bus oficialus, pri
sidėjimas prie Progressive Ci
tizens of America. Mums vi
siems yra begaliniai reikšmin
ga patapti nariais šios .galin
gos ir kovingos Amerikos or
ganizacijos, kuri turi daug 
milijonų narių Amerikoj. PCA 
organizacija turi 450 skyrių 
22-se valstijose. Joje priklau
so tie piliečiai, kurie nesutin-' 
ka su dabartine konservato- į 
rių demokratų ir republikonų 
vadovybe.

mus visus prie išvados, kad 
galės įvykti karas, jei Jungti
nių Valstijų rimti piliečiai, 
stipriai susiorganizavę, nepa
sipriešins. Tik iš tos priežas
ties ir gimė Progressive Ci
tizens of America Komitetas, 
idant jis organizuota jėga ga
lėtų pakirsti reakcijai kelią, 
kuri veda visą kraštą į pra
pultį. . '

Tik paimkime, kokie žymūs 
asmenys priklauso prie Mas
sachusetts Progressive Citi
zens Komiteto: Dr. Harlow 
Shapley — pasaulinis astro
nomas; Prof. JKirtley Mather 
—tarptautinis geologas, Har
vardo žymus profesorius ir 
mokslininkas; Prof, F. O. 
Matthiessen, atsižymėjęs ra- 
šėjas ir gabus Harvardo Uni
versiteto profesorius; Dr. 
Ruth Burr, Dr. Laurence B. 
Ellis, ir eilė kitų žymių ame
rikonų, kurie yra nariais šios

Kaip jau yra visiems žino
ma, republikonų ir demokra
tų vadovybė veda kraštą prie 
politinio krivio ir nežmoniš
kos reakcijos. Taipgi yra ap
sireiškimai, kad Amerikos 
ekonominis gyvenimas darosi 
diena nuo dienos sunkesnis 
tiems, kurie gyvena iš darbo. 
Pri*e to, Trumano Administra
cija dalina pasaulį ekonomi
niai ir politiniai in tas veda

svarbios organizacijos, ir apie 
visus sunku būtų aprašyti vie
name straipsnyje. FBI ir po
nas Clark—generalinis prose- 
kiutorius — nedrįso juos įvar
dinti kaipo neamerikonišką 
Įstaigą.

Dėl visko, čia nors trumpai 
paminėsiu, už ką Progressive 
Citizens of America kovoja ir 
ką ji atstovauja. Tikiu, kad 
mūsų* skaitytojai galės su-

* '

I Living Room Cushions 1i © i

I Refilled With New Springs |
I $3-75 ž

s Sofa Apačios Perbudavoiimas 1 
į UŽ$12.00 . Į
| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. 1

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
v Valgykite Pietus pas

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

’ A «

I

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ

8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

V 
H v ■ 
v 
it 
a v 
a v 
it 
a 
a

F *
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 

y • lonu. Mandagus patarnavimas.
Kiekvieną šeštadionj jvyksta 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.

v

Tumiojo u įjtuunuio uįjKunaujcuuc muwui acuwma.
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prasti anglų kalbą, ir aš Ri
tuosiu jos principus bei plat
formą :

Equal Freedom for All,'ir 
PCA kovoja už: 1, abolition 
of the poll tax; 2, a national 
fair employment; 3, withdraw
al of tax exemptions from col
leges which, discriminate in 
entrance requirements; 4, 
abolition of the President’s 
Loyalty Order, which deprives 
government workers accused 
of “disloyalty” even of the 
right to confront their ac
cusers; 5, equal opportunity 
for education and jobs for 
ėvery American regardless of 
race, creed or color; 6, ai\d 
outlawing all anti-Semitic, an- 
ti-Negro organizations.

An Abundant America: to 
stabilize our economy and to 
raise the standard of living 
for all, PCA advocates:

1. Strike vigorously at mo
nopoly-controlled high prices 
bjr a legal rollback;

2. Building 15,0 0 0,0 0 0 
homes through passage of a 
national low-cost public hous
ing act;

3. Repeal of the Taft-Hart
ley slave-labor act; establish
ing of a 75 cents minimum 
wage;

4. Setting up public power 
and reclamation projects like 
TVA;

5. Smashing at the greatest 
danger to the-people’s wel- 
fare-monppoly-through public 
ownership of railroads, coal 
mines, electricity, etc.;

'6. Planned public projects 
to forestall depression; gua
rantee of full employment; 
lower taxes on the many; 
higher taxes on the privileged 
few;

7. Support for the small 
farmers; continuance of the 
ever-normal granary and sub
sidies ;

8. Increased and extendend- 
ed old-age and unemployment 
insurance and proper medic
al care for all through a na
tional health act.

Ir toliau PCA griežtai rei
kalauja;

A Secure America — Ame
rica’s security does not lie in 
dangling atojn bombs over the 
rest of the world, or in the by
passing UN»by sending milita
ry men i and weapons to re
actionary governments like 
Greece and Turkey or in re
building Germany’s war po
tential or in huge military 
machines and training youth 
for war. No one will win 
World War III.

Dar vienas punktas, 
yra labai svarbus PCA 
formoj:

PCĄ believes that the
sevelt-Willkie concept of. One 
World based on the coopera
tion • of ’ the wartime allies 
through the United Nations 
can and must be a practical 
reality, PCA believes that the 
US and USSR oan and must 
live peacefully if problems 
are approached in a spirit of 
mutual understanding. PC.A? 
advocates international con
trol of atomic energy, outlaw
ing of weapons of mass de
struction, world wide disarm
ament through UN, genuine, 
freedom for colonial peoples, 
etc., etc.

Yra svarbu šiais laikais, kad 
mūsų pažangioji visuomenė, 
kur tik randasi PCA skyriai, 
priklausytų prie jų ir kartu 
su jais veiktų.

Drąugės :ir draugai, būtinai 
dideliame skaitliuje dalyvau
kite gruodžio 14 dieną įvyk
siančiam suvažiavime—ne tik 
dienos laike, bet ir vakare. 
Kaip jau žinote, vakare kal
bės darbininkiško nusistaty
mo atsižymėję kalbėtojai. 
Prakalbos įvyks 7 vai. vakare.

PRAKALBOSE
iš CIO George Markham 

kalbės temoj: Kollia Ameri
kos Darbininkų Ateitis;
AFL Kpnneth J. Kelley 
bes: Taft-Hartley Act — 
gijos įstatymas; iš PCA 
ton Werksmano tema
Politinė Kova su Dabartine 
Reakcija; iš Laisvės Rojus Mi- 
zara prakalbės apie Amerikos 
lietuvių pdlitinj gyvenimą.

Philadelphia, Pa.
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restaurant!
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Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

LITUANICA SQUARE

a

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS pietus sekmadieniais

K 
K

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDĄRA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

V-
BROOKLYN, N. Y. |

Tol. EVcrgreen 4-9612 > .3

282 UNION AVĖ.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

M■MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

RONKONKOMA
8634

kuris 
plat-

PvOO-

Lapkričio 23 d. įvyko pra
kalbos ir , vakarienė, 735 Fair
mount Ave. svetainėje. Rengė 
Lietuvių Moterų Klubas ir Lie
tuvių Literatūros Draugijos 10 
kp. bendrai. Kalbėjo Jonas Siur- 
ba, LDS Centro Valdybos Se
kretorius iš Brooklyn, N. Y.

žmonių atėjo gana skaitlin
gai, bet galėjo tilpti ir daugiau. 
Buvo svečių iš Chester ir Cam
den.

Pirmiausiai Lyros Choras su
giedojo Amerikos ir Lietuvos 
himnus, o paskui kelias liau
dies daineles labai vykusiai. 
Lyros Choras neseniai atsistei- 
gė, bet jau gražiai pasirodo. 
Pageidaujama ,kad daugiau jau
nuolių ir suaugusių stotų į cho
rą. Chorui mokytojauja Rožė 
Merkiūtė (Mrs. Behmer) labai 
gražiai ir sugabiai. Publika cho
rą myli.

Sekė prakalbos. Jonas Siurba 
aiškino šių dienų svarbius klau
simus, kaip Amerikoje, ,taip ir 
visame pasaulyje. Sus'irinkę 
atydžiai klausėsi, nes visi su
pranta momento svarbą.

Pertraukoje pirmininkas pa
prašė aukų kelionės lėšoms ir 
kitiems reikalams. Po $1 auka
vo : J. Rutkus, F. Navardauskas, 
P. Šlajus, A. J. Pranaitis, A. 
Bakšis, 0. Bartašienė, F. Fer- 
gienė, David Hannrade, A. Gal- 
kus, W. Paltanavičius, F. Wal- 
ant. Po 50 centų: P. Kuodis,xA. 
Pauliukaitis ir A. Gailiunas. Su 
smulkiomis viso surinkta $19.- 
32. širdingai ačiū už aukas! 
Jeigu kurių vardas neužrašyta, 
tai meldžiu atleisti. .

Antroje dalyje J. Siurba aiš
kino Lietuvių Kultūrinio Cen-‘ 
tro reikalus. Pabaigus kalbėti 
buvo apsčiai klausimų, į ku
riuos kalbėtojas nuosekliai at
sakinėjo.

Prakalboms pasibaigus, 5:30 
vai. vakaro visi svečiai ėjo že
myn, kur buvo paruošta ska
ni vakarienė.Vakarienės paruo
šime darbavosi Moterų Klubo 
komisija: A. žalnieraitiehė, H. 
Mattis ir Urbienė. Vakarienė 
buvo paruošta įvairiausio mais
to ir labai skani. Gaspadinės 
turėjo daug darbo. Atrodo, kad 
bus pelno. Pranešta, kad daug 
maisto drauges ir draugai au
kavo, kaip tai, dešrų, kalakutų, 
bulvių ir t.t. V. Urbienė ir M. 
Abraitienė prikepė skanių py
ragų. Labai ačiū visiems už au
kas ir darbą! Drg. C. Valantie- 
nė net iš Egg Harbor, N. J., 
paaukavo daržovių, ir paaukavo 
Laisvės reikalams $2.

Muzikantai atsisakė per vė
lai, nebuvo galima gauti kitų, 
tai Albertas Merkis pagrojo re
kordų.

Beje, prie vakarienės daug 
dirbo Palėpienė, J. šimkūnienė, 
V. Urbienė, N. Tureikienė, A. 
Pauliukaitienė, M. Abraitienė, 
B, Kovalčiuk, Fergienė ir A. 
Merkienė. Taipgi už baro J. 
Gružauskas ir Ch. Budžinskas, 
kurie yra patyrę tame darbe. 
Taipgi įvairius darbus atliko 
R. Merkys-, S.s Kovalčiuk, ir F. 
Walant. Visiems širdingai ačiū! 
Jeigu kurių vardą praleidau, 

-tai teiksitės atleisti.
P. Walant.

Sunkiai sužeidė 
raitienę. Linkiu, 
greitai pasveiktų.

Oną žalnie
kad draugė 

Draugė.

Stockhojm. — Švedijos 
valdžia pripažino, kad jos 
pilietis Karl Nilsen, švedų 
laivų linijos atstovas Gdy- 
nioje, iššmugelia^o į už
sienį du Lenkijos valdžios 
priešus. Wienas jų — St. F. 
Karbonski, buvęs vice-pir- 
mininkas tariarposios lenkų 
valstiečių partijos, Mikolai- 
čiko zsebras.

iš 
kal- 
Ver- 
Nor- 
bus:

Tarpe prakalbų Norwoodo vy
rų Choras, po vadovyste St. 
Pauros, sudainuos žavingas 
dainas.

Būtinai visi Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos nariai suva
žiuokite K bendrą1 susirinkimą, 
kuris įvyks 11 vai. dieną, 318 
W. BCoadway, So. Boston, 
Mass,
susirinkti 
darbą. 1

Yra reikalas • visiems 
ir baigti nepabaigtą

B. F. Ktibilius

Vargšelis! Jis mirtinai serga nuo to laiko, kai I. G. 
Farben industrialistus pradėjo teisti Vokietijoje.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

JAUNOS. INTELIGENTIŠKOS MERGINOS 
ABELNAM FABRIKO DĄRBUI. WEE 
TODDLERS. 232—13TH AVE., NEWARK, 

N. J.
(2«)

OPERATORES
Prie biiuzių. Nuolat. Gena Alga. DOTTY
SPORTSWEAR. 4 42 Broadway" (arti Canal 

St/), 4-tos lubos.
(288-290)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI
DRABUŽIŲ SIUVĖJAI 

taipgi
PAMUŠALŲ DARYTOJAI

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

PASITRAUKĖ BULGARI
JOS PREMJERAS

Sofija, Bulgarija. —Pa
siraukė komunistas Bulga
rijoj premjeras Georgas 
Dimitrovas su savo minist
ru kabinetu.'Teigiama, kad 
seimas vėl paskirs Dimitro- 
vą premjeru; tuomet Dimi
trovas pakeisiąs/kai kuriuos 
ministrus.

Pajieškojimai
Pajie.škau lietuvio iš Bostono apy

linkės, kuris nori važiuoti į Floridą. 
Važiuoju automobiliu ir traileris sy
kiu. Išvažiuosim 17 d. gruodžio. Dėl 
daugiau informacijų, šaukite Park
way 7-8359J. (288-290)

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 pasimokėti pa
baudą. Bus rinkimas naujos valdy
bos 1948 metams, taipgi yra svar
bių dalykų aptart. Kurių narių dien
raščio Laisvės pren. pasibaigė, ga
lės atsinaujinti susirinkime. — J. 
Kazlauskas, sekr. (287-288)

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

rodomos dvi filmos — gražioji/ Ame
rika ir Tarybų Sąjungos "Susitiksi
me Maskvoje.” Vieta: 575 Joseph 
Avė. Abu paveikslai yra labai gra
žūs. Visi rochestericčiai širdingai 
prašomi atsilankyti. Pelnas eis 
svietai. Rengia Moterų Klubas.

(287-288)

ap-

MONTELLO, MASS.
Gražus teatras in šokiai 

gruodžio 13 d., ‘7:30 vai. vak. Liet. 
Taut. Namo salėje, kampas Vine 
ir No. Main Sts. Lietuvių Dramos 
Ratelio nariai suvaidins komediją 
"Teodolinda,” kurią neseniai per
statė Meno Festivalyje Brooklyne.

Pasibaigus teatrui bus šokiai prie 
geros oi&estros. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės lietuvius dalyvauti 
šiame parengime ir linksmai praleis
ti vakarą. Įžanga 75c. su taksais.— 
Kom. (288-289)

įvyks

SCRANTON, PA.
Literatūros Drg. 39 kp. /susirinki

mas įvyks gruodžio 14 d., 2 vai. die
ną, pas E. Gclcžauskienę, 1210 
Blair Avė. Draugai dalyvaukite, nes 
gavome knygą "Viduramžių 
ja,” kurią šiame susirinkime 
te. Taip pat ir pradėsime 
duokles už 1948 m. Apart to 
duotas raportas iš 12-tos
konfcrcneijos. — P. Šlekaitis, sekr.

(288-289)

Istori- 
gausi- 
moket 

bus iš- 
Apskr.

ROCHESTER, N. Y.
Henry A. Wallace kalbės gruodžio 

16 d., Edgerton Arena. Rengia Pro
gressive Citizens Rochester Chapter. 
Pradžia 8:30. Įžanga 60c. iki $1.80. 
Viši lietuviai prašomi dalyvauti šia
me mitinge ir išgirsti 'geriau^į kal
bėtoją. Nepaslikite nei vienas na
mie. — Kviečia Kom. (288-289)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas 

gruodžio 14 d., 2:30 vai. dieną, Kai
liadirbių salėje, Northampton St. 
Malonėkite dalyvauti, nes bus pas
kutinis šių metų susirinkimas. Atė
jusią knygą "Viduramžių Istoriją,” 
galėsite pasiimti. — Selęr. • (288-289)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 1,0 kp. metinis susirinkimas 

įvyks gruodžio 14 d., 3 yal. dieną. 
735 Fairmount Ave. Bus renkama 
nauja valdyba. Yra šių metų knyga 
"Viduramžių Istorija,” ateikite at- 
simt. Kurių duoklės dar neužmokė
tos už 1947 m., pasimokėkite. Lai
kas pradėt duokles mokėt už 19-18 
m. Kaip matote, susirinkimas bus 
svarbus, dalyvaukite vfsi. — J. S., 
sekr. (288-289)

įvyks

WORCESTER, MASS.
»

LLD 11 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 14 d. gruodžio, 10 vai. ryto, 
29 Endicott St. Čia reikės išrinkti 
kuopos valdybą 1948 m. ir taipgi 
bus kitų svarbių aptarimų, prašau 
visų būti laiku, nes kaip kuriem iš 
kuopos valdybos reikia 2-rą vai. bū
ti Bostoųe svarbioje konferencijoje. 
— J. M. Lukas, sekr. (288-289) . 
eė. cr9aū auCC'alic

Freda Lopez, ligonė, iššo
kusi iš Harlem ligoninės 4-to 
aukšto, užsimušė. ’ 
&

IF. W. ShalinsI
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(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499
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530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
3

Matthew «
BUYAUSKASį

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai ® 
ir asmeniškai patarnauja už K 

prieinamą atlyginimą. '
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Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
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GREEN STAR BAR & GRILL 1

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Tedtro)

BROOKLYN, N. Y<
Telefonas EV. 4-8698
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

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

y Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

if 
if 
it v

a

K

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. ,

5 pusL-’Laisvė (Liberty, Lith.Daily)—K<stv.z G^uod.<ll, 1947



Neiv Ytrto^zfežiifeZlnloi
N. Y. Rendauninkai 
ir Vartotojai Ragino 
Kongresmanus Veikti

Iš LDS 1-mos Kuopos Priešmetinio 
Susirinkimo ir Veiklos

Majoras O’Dwyer 
Gauna Daug Laiškų 
Prieš Kelinių Fero

Iš Prieškriaučisko 
Susirinkimo

Kadangi Laisvėje, pirmadie
nio laidoje, jau' buvo minėta, 
kad J. Buivydas šaukia susirin
kimą kunigo Pakalnio parapiji
nėje svetainėje padaryti dikta
toriškus tarimus
k ai o susirinkimui, tai 
nėšiu tuos diktatoriškus, 1 
mus, su kukiais aš nenoriu 
tikti ir aš manau, kad visi 
kale demokratijos šalininkai 
norės sutikti.

Newyork iečių delegącija, 
500-tai organizacijų išrinktų 
atstovų, lankėsi pas newyorkie- 
čius kongresmanus, senatorius 
ir pas valdininkus, ‘ Washing
tone, praėjusį antradienį. Jie I 
reikalavo:

Susirinkimas įvyko gruodžio 
4 d., Laisvės svetainėje. Na
riai buvo kviečiami atvirutė
mis. Nedaug narių susirinko, 
peiktinas dalykas. Valdybos 
raportas priimtas be diskusijų.

Laiškų Skaitymas
Iš LDS Centro raštinės laiš

kas ragina narius daugiauNumažinti kainas
laike OPA — kainų kontrolės' darbuotis šiame LDS vajuje, 
laikotarpiu.

Pratęsti kontrolę rendų.
Teikti Europai pagalbos, 

bet teikti visiems reikalin
giems lygiai, be diskriminaci
jos.

Savo reikalavimus, kartu su 
atsiklausimu, kaip kongres- 
manai į tuos ir Į kitus visuo
menei svarbius klausimus atsi
neša, delegacija vieniems įtei
kė asmeniškai, kitiems paliko 
jų raštinėse.

Įdomu tas, kad delegacija 
daugelio kongresmanų “nera
do namie.” Tad delegatai grį
žo pilni klausimų apie tuos 
kongresmanus. Tipiškais tarp 
grįžtančių delegatų klausimais 
buvo:

“Ar kongresmanai bijo su
sitikti savo rinkėjus? Jeigu į 
taip, tai dėl ko?

“Ką veikia tie, kurių ‘ne
buvo namie’? Ar jie perdaug 
užimti, net specialėje kongre
so sesijoje dalyvauti ? Jei 
taip, tai ko jie apsiima, kam 
juos rinkti ?”

seimo, kuris įvyks 
Ohio, liepos mėne-

nuo Amerikinio

kad įrašytume 2,006 narių iki 
ateinančio 
Cleveland, 
sį.

Laiškas
Sveturgimiams Teisių Gynimo 
Komiteto aiškina apie Antaną 
Jay, kuris gyvena /So. Bend, 
Ind. Norima iš jo atimti pi
lietybės popieras ir ištremti iš 
šios šalies tik todėl, kad jis 
veiklus CIO unijoje, pavojin
gas plieno liejyklų magna
tams, pelno grobikams. Pri
imta Antaną Jay užtarianti 
rezoliucija ir pasiusta gene- 
raliam prokurorui į Washing
ton, D. C.

Vilnies administracijos laiš-1 
kas praneša, kad 1948 metams 
kalendorius jau gatavas, kny
gos formato. Prašė užsisaky- 

. ti pardavimui. Nutarta paim- 
I ti iš Laisvės, kai bus prisiųs
tas Taipgi prašė pasidarbuo
ti sukėlimui finansų užtikri
nimui budžeto 1948 metams. 
G. K. paaiškinus susirinkime, ■

jau, šiame susirinkime, auka
vo: P. Kapickas $2. Po $1 : 
A. Velička, S. Griškus, P. Buk
li y s, K. Petrikienė, V. Bunkus, 
J. Siurba, A. Balčiūnas, A. 
Gabraitis, G. Kuraitis, V. Sen
kevičius, M. Stakovas, P. Gra
bauskas, A. Deikus, J. Zaka
rauskas, V. 
Viso pasiųsta 
vertės $22.75.

LDS 1-mos

Yanauskas 25c
Vilniai čekis

kuopos valdy
bei) perrinkti veik visi tie pa
tys, apart finansų sekreto
riaus —- V. J. Senkevičius at
sisako’ Rinkimas naujo pa
liktas metiniam susirinkimui. 
Jau išrinktieji 1948 metams 
viršininkai: Pirm? A. Velička, 
vice-pirmiriinkas S. Petkienė, 
iždininkas A, Gilmanas, užra
šų sekr. M. Stakovas, dakta
ras kvotėjas dr, šliupaitė,'iž
do globėjai A. Balčiūnas ir G. 
Kuraitis.

Į LDS 3-čios Apskrities kon
ferenciją pirma kuopa išrinko 
5 delegatus: J. Siurba, G. Ku
raitis, P. Kapickas, A. Velič
ka ir V. Yanauskas.

pereitame 
Niek Pa

kalniškis, Jr., į vaikų skyrių. 
O į suaugusių skyrių įsirašė 
Josephine Kiseliūtė, dirbanti 
Lorimer valgykloje.

Iš centro raštinės ragina 
visus narius būti pilnai užsi-

kad Vilnies paramai jau gavęs i mokėjusiais už 1947 metus. 
$6.50 iš LLD 55-tos kuopos,! Ligonių kuopoje šiuo tarpu 
Ridgewoodo, per P. Babarską, 1, suspenduoti 7.

Koresp. Jurgis Kuraitis.

Kuopos stovis:
susirinkime įsirašė

piliečiams LDS 1-mos kuopos nariai tuo-
kongresma-' 
žmonių ge-1

Svarbu visiems 
paklausti savųjų 
nų, ką .jie veikia 
rovei.

Delegaciją draugiškai pasi
tiko kovingasis New Yorko 
darbietis kongresmanas Marc- 
antonio. Mandagiai, pilietiš
kai juos priėmė savo raštinėje 
Brooklyno kongresmanas De
laney, taipgi williamsburgie- 
čių kongresmanas Pfeiferis. 
Celler atsiuntė delegacijai 
gražų atsiprašymą už negalė
jimą su ja susitikti — jis kon
grese tą dieną buvo įteikęs 
svarbų bilių ir už jį argumen
tavo. • G. R.

Šaukiama Literatūros Draugijos 
Apskrities Konferencija

Draugai: i ja tegali suteikti tinkamų 
į manymų ir tarimų mūsų

1948 m., 
Lorimer ■ 
Pradžia j

su-
or-

turi 
pi-

| TONY’S
UP-TO.DATK

| BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

y1 ’ Savininkas

l 306 UNION AVENUE
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Mieli
ALDLD 2-ros Apskrities me 

tinė konferencija įvyks sausio ganizacijai.
I (January) .11 d.,
Į Laisvės name, 419
, St., Brooklyne, N. Y.
1—10 valandą ryto.

Išrinkite prideramą skaičių 
į delegatų į konferenciją.
legatai renkami vienas 
kiekvienų penkių kuopos 
rių ir vienas nuo kuopos, 
vyzdžiui — jeigu kuopa 
ri dešimts narių, tai ji 
rinkti 3 delegatus.

Pvinjdte pilną skaičių dele
gatų!

Apsiėmę delegatais, visi pri
valo atvykti į konferenciją, 
nes tik skaitlinga konferenci-

De- 
nuo j 
na- Į

tu-
gąli

į GERAI PATYRĖ BARBERIAI

A
K 
A 
A

Atsakomingi delegatai 
pasiimti reikalingą sumą 
nigų pasimokėjimui kuopos 
duoklių į Apskritį. Mokestis— 
penki centai, nuo nario.

Apkalbėkite mūsų organiza
cijos reikalus ir .jeigu rastųsi 

įtinkamų sumanymų, porduoki- 
I te juos delegatams pąteikti 
konferencijai.

Delegatai turi nepamiršti 
atvykti konferencijon paskir
tu’ laiku.

Draugiškai,
A. GILMANAS, 

ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Pataisa Aidiečiams

Majoras O’Dwyer jau gavęs 
daug laiškų atsakymui į jo pa
siūlymą kelti miesto Važiuotės 
linijų fėrą.

Už kėlimą fėro iki 8 cen
tų majoras pasisakė savo kal
boje per radijo praėjusį penk
tadienį.

Iš 63 jo jau peržiūrėtų laiš
kų, tik 9 pasisakė už jo pa
siūlymą kelti fėrą ir gauti 
daugiau paramos iš valstijos. 
Keturi siūlė kelti fėrą iki 10 
centų. Dvi telegramos ir laiš
kas stojo už kampaniją gauti 
daugiau paramos iš valstijos, 
bbt išlaikyti 5 centų fėrą. Trys 
peticijos su 73 .......
šais ragino išlaikyti 
f era.

\ asmenų para-
5 centų 

Penki laiškai ir telegra
mos reikalavo leisti fėro klau
simą piliečiams perbalsuoti. 
Kiti laiškai siūlė įvairių planų 
sukelti miestui finansų be kė
limo fėro. O dar kiti pateikė 
įvairių planų be pasisakymo 
už ar prieš fėrą. Gi penki 
laiškai nesutikę 'nei su vienu 
majoro siūlytu punktu.

Visuomeninėje įstaigoje dir
bančiam, kur yra tūkstanojai 
ar milionai “bosų,” pasirodo, 
niekur nėra galima visiems

kriaučių lo- 
aš pami- 

tari- 
su- 
lo- 

ne-

į Žilinsko vieton paskirtas koks 
tai neseniai iš Europos atbėgęs 
Jogila (?), o į Čerkos vietą po
nas Puidokas. Nors buvo įneši
mai, kad turi būti rinkimai, bet 
tie trys savo mikliais liežuviais 
pradėjo vėl atkartoti savo kal
bas, girdi — turim stovėti val
dybose ir kitus turim atsivesti 
į lokalo susirinkimą, kad už 
mumis stovėtų.

/Pai matote, kriaučiai, kuomi 
mus, lokalo narius, laiko dabar- 
tinė valdyba. Atneš* į lokalo su
sirinkimą gatavus išrinktus ir! 
turėkite. Ar ilgai mes pildysim 
Buivydo ii- jo “frentų” be mū
sų balso padarytus niurnu nuta
rimus? Aš jau tino seno ' lan
kau tuos jų susirinkimus baž
nytinėje svetainėje ir niekad 
nebuvau jais patenkintas. Kol 
po susirinkimo šaukimo laiš
kais būdavo parašoma įvairios 
pavardės, tai dar tylėjau. Bet 
kada jau pasirašė pats J. Bui- 

pranešu vi-
ateityje, kaip gausių 

laišką, irgi pranešiu.
N e p a. I er k in 1 a n K r i a u Hus.

J. Buivydas atidarė susirin
kimą su mažu būreliu savo pa
sekėjų, kin- dar buvo apie pen
iuos ypatos ne kriaučių amato 
(gal buvo atsivedę tikslu padi
dinti skaičių).. Sako: Gerbia
mieji kriaučiai, šis mūsų susi
rinkimas yra “underground,” 
arba, kaip sako lietuviškai, po
žeminis susirinkimas, todėl, 
kad mes turim prisirengti prie 
lokalo ir kriaučių neprigulmin- 
go kliubo susirinkimų, nes tik 
šie du susirinkimai yra mums 
svarbūs. Ir tų organizacijų iž
dai yra turtingi, nes juose yra 
apie $35,000. Jeigu kiti būtų 
išrinkti į jų valdybas, tai mes 
mūsų reikalams aukų nebegalė
sime gauti ... j

Po to tęsėsi kitų kalbos: Gla
vecko, Milo (Milašausko) ir ki
tų. Tada buvo, eita prie rinki
mų lokalui viršininkų. Buvo 
duotas pasiūlymas palikti visi 
seni valdininkai, bet atsisakius 
A. Žilinskui ir C. čerkai, tai

Plėšikas ♦ praėjusią savaitę 
prabloškė jaunutį vaikinuką, 
D. & F. Cloak and Suit Co. 
knygvedės palydovą, ir pagro
bė iš knygvedės $3,000 algų 
pinigų prie Driggs Ave. ir 
7th St., Brooklyno. Plėšikas 
pabėgo įsėdęs j kito vyriškio 
vairuojamą mašiną.

Pirmadienį majoras O’Dwy- 
er prisiekdino 16 paskirtų 

■ naujų valdininkų ir teisėjų.

PARDAVIMAI
Parsiduoda 2 Bars & Grills, 5 lo

tai, po $100 už lotą. 100 pėdų pločio, 
' 200 pėdų ilgio. Namas 6 kambariu, 
12-jų aukštų. Oil burner ir gara- 
džius, $6500. L. T. — 3 .šeimynų mū
rinis namas, 17 kambarių, naujas 
oil burner. Cypress Hills, $14,000.-— 
Lunch Room, galima gauti gėrimų 
leidimą. $4,(XX), Brooklyno. Kreipki
tės pas: W. Schneider, 3195 Fulton 
St., Brooklyn, N. Y. Telephones: 
AP. 7-1520. TA. 7-6731.

vydas, tai aš jau 
siems ir

* Long Beach Bušų Kompa
nija praėjusį penktadienį pra
varė iš darbo. 19 vairuotojų, 
bet tie atsisakė išmetami. Jie 
susirinko į darbą pirmadienį, 
nežiūrint liepimo neateiti.
7 777777777777777777727777777^7777777737777777777777.

Daug Medaus

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugijos su
sirinkimas ir pamokos apie sveika
tą ir maistą įvyks gruodžio 12 d., 
Laisvės Name. Nariai ir pašaliniai 
kviečiame dalyvauti šiame susirinki
me. — J. W. Thomson, pirm.

(288-290)

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
te1'užsimokėti duokles ir atsiveskite 
naujų narių. Susirinkiųias bus,gana 
svarbus. — G. Kuraitis. (287-288)

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

APSIVEDIMA1
Pajieškau apsivedimui draugės, 

suaugusios morginos.^jSali atsiliepti 
ir našlė, be vaikų. Dėl daugiau in
formacijų, prašau rašyti sekamu 
antrašu: Louis Pocius, P. O. Box 
116, Beacon Falls, Conn. (288-290)

GERI PIETŪS!!
Kada norite gerų pietų, g 

kreipkitės j -

Lorimer Coffe Shop 
į Frank Domikaitis 
į Savininkasf • 
! 4] 7 Lorimer Street 
! Laisvės Name f 
Į Brooklyn, N. Y.
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^Kvepiančiai keptos ir

Maspeth, L. I.
Maspetho LDS ir LLD kuo

pų susirinkimai įvyko praėjusį 
ketvirtadienį, gruodžio 4-tą, 8 
vai. vakaro, Pvusų Name, 56- 
58 — 61st St., Maspeth, N. Y. 
Draugų susirinko pusėtina 
grupė.

Buvo tarta surengti kokį pa- 
rengimėlį netolimoje ateityje. 
Jau gerokas laikas, kai Mas
petho kuopos turėjome paren- 
gimėlį.

Lietuviu Darbininkų Susivie
nijimo 14-tos kuopos pirmi
ninku išrinktas P. čapas, vice
pirmininku W. Karlonas, se
kretore Ona Kalvaitienė, fi
nansų sekretore Beatrice Ka- 
lakauskaitė, iždininku J. Lau
kaitis.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 138-tos kuopos valdyba 
1948 metams: Pirmininkas 
W. Karlonas, sekretorė Ona 
Kalvaitienė, finansų sekretorė 
Beatrice Kalakauskaitė, iždi
ninkas Jonas Kalvaitis, kores
pondentas W. Karlonas. Kny
gų peržiūrėtojai A. Kaulinis, 

I P. čapas, P. Cibulskis.
Mes visi LLD nariai dėko

jame mūsų darbščiam pirmi-- 
ninkui, kuris šiais metais pasi
darbavo, jau gavo net 7 nau
jus narius. Už nudirbtąjį dar
bą tariame ački ir prašome 
darbuotis ant toliau.

Mirę Maspethiečiai
Saiga mirė Stasys Augus

tinas, Maspetho gyventojasx 
apie 62 metų, gyvenęs 72nd 
Place. Palaidotas trečiadienį, 
Šv. Jono kapinėse. Valantie- 
jaus įstaiga prižiūrėjo laidotu
ves. Buvo senas Maspetho 
gyventojas, ramaus būdo žmo
gus.

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

Draugysė Švento Jurgio rengia 
šokius vasario 7 d., 1948. Grand Pa
radise salėje, Grand ir Havemeycr 
Sts. Pradžia 7 v. v. Jžanga 60c. An
tano Pavidžio 2 orkestros gros ameri

koniškus ir lietuviškus šokius. Ki
tos draugystės malonėkite nieko ne
rengti tą dieną. — Reng. Kom.

(288-289)

I DANTŲ GYDYTOJAS | 

|Dr. A. Petrikai 
y 

s?

Sį?
i

221 South 4th Street 
4 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais užd ar y ta.

Valandos:
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BITININKAS KONČIUS
Atvežė Laisvei daug me

daus. Daug žemesnė kaina 
negu seniau:

KVORTA $1.35
PUSĖ GALIONO $2.25

Į kitus miestus nesiun- 
čiame. Užeikite patys į 
Laisvės raštinę ir nusipir
kite tikro bičių medaus.
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virtos* 
i mėsos valgiai. Taipgi dar- * 
i žovių ir pieninių valgių 

gražus pasirinkimas.

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
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GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

'll’ Pagal Pasitarimais.

• Telefonas EVergreen 4-0203

| Egzaminuojant Akis,|
8 Rašome Receptus |

Darome ir Pritaikome Akinius | 
M 
j

£

y 
y 
y 
y 
y 
y 
y
g Peter ^Kaqnskas

>52.50

Įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdlrbirno, 
Longines,

12 
su-

M. Jokubauskas aukavo $2 
meno mokyklai steigti LMS 
Festivalyje pravestoje rinklia
voje, bet jo vardo nesirado 
pirmajame aukojusių sąraše.
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?650 5th Avė., kamp. 19 St.g ,'cijai $2,521,890 už miesto nu-
j Į BROOKLYN, N. Y.

(Adam V. Walmus, D.D.S.
S DAKTARAS-DENT1STAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N: 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį.

M.
Vyriausia teismas Brookly- 

ne nustatė užmokėti New 
York Water Service Korpora-

|' savintą Flatbush srities Van- 
j dentiekį. Firma reikalavo ar
ti 8 milionų.

šį penktadienį, gruodžio 
d., visi aidiečiai kviečiami 
sirinkti nevėliau kaip 8 vai. 
vakare, Laisvės svetainėje. 
Įvyks mūsų metinis susirinki
mas, kuriame bus renkama 
nauja Choro valdyba ateinan
tiems metams ir 
vios komisijos, 
me apsvarstyti 
rengimus.

Po susirinkimo
silinksminimo vakarėlį, 
kite visi!

kitos pasto- 
Taipgi turi- 
busimus p ar

tu vėsime pa-
Bū-
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Man’s BULOVĄ... richly styled 
...always accurate and depend
able.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17< jewels. $33.75

Tel. SOuth 8-5569

Čia ... nu vina Airdies judinimo jėga . .. . ateina istorija, apie “Big Red” 
kilniausią drąsuolį judžių arklj.

Eagle Lion films perstato
Robert Paige, Norcen Nanlt, Ted Donaldson

“RED STALLION”
Cine Spalvomis

SU
. JANE DARVVĘLL ir GUY KIBBEE

Brandt’s GOTHAM Broadway ir 47th St.

e RADIO CITY MUSIC HALE e
TEATRfNft TAUTOS VIRTA • ROCKEFELLER CENTER •

* ŠAunm muzikali* Broadway veikalai ateina j judrius ... ®
Z “GOOD NEWS” 2
• HU ®

® June Allyson, Patricia Marshall, Peter Lawford. Joan McCracken ®
Techni-spalvomįs

_ Meiro-Goldwyn-Mayer Judin _
Music Hall Did it KaUdlnia Vaidinimas Scenoj . . . "Tho Nativity” Garsieji vaizdai... 
ir ‘‘Yuletidings.” Džiaugsminga Šventadieniška pantomina, paruosta Leonidoffo.
Seenerijos Brune Maine . . . Chor de Ballet, Rockettes, Chorinis Ansamblis. —

Music Hal) Simfonijom Orkestras vadovybėje Alexander Smallens. ’ .

Pirmininke

Dienraščio Laisves 
BANKIETAS
Įvyks Sekmadienį

JAN. 25 SAUSIO
Bus Naujame Name

Liberty Auditorium
110-06 Atlantic Ave.

Richmond Hill, L. I. N. Y,
ĮŽANGA $3.00

Taip pat W. Witkaus mo
teris neseniai paliko nuliūdi
me jį—vyrą, sūnų ir' dukterį.

Tegul jiems būna lengva 
žemelė! -žvalgas.

IBAR & GRILIJ
LIETUVIŠKA ALUDĖ Iy 
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DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

Kanados

ir $s
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Black Horse Ale f
JOSEPH ZHDAT3

411 Grand St
Brooklyn, N. Y.
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Drs. Stenger & Stenger

Optometrists
394-398 Broadway
Brooklyn,1 N. Y.

Tel. ST. 2-8342
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| Fotografas | 
^Traukiu paveikslus familijų, ves-!§ 
©tuvių, kitokių 
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Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parser “51” pen and matching pencil. 

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

<17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ! '

ROBERT LIPTON
Jeweler x

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą. Jki 
Kalėdų.

Linksfnųt Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

pavienių,® 
padarau® 
paveiks-S

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir krajavusS 
sudarau su ame-$ 
rikoniškais. Rei-$ 
kalui esant ir$ 
padidinu tokioį| 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai-$ 
pogi atmaliavojuS 

. įvairiom spalvom. ® 

|- JONAS STOKES « 
y 512 Marion St., Brooklyn | 
yKampas Broadway ir Stone Ave., priew 
y Chauncey St., t Broadway Line. A 

Tel. GLenmore 5-6191 §

su ame-

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketv., Gruod. |1, 1947




