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Darbo Žmoniy 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Kanados lietuvių Liaudies 
Balsas susilaukė 15 metu am
žiaus. Ta proga laikraštis išė
jo didžiai padidintas, net 24 
puslapių.

Mums irgi džiugu, kad kana
diečiai nepasitraukė prieš jo
kius sunkumus ir šiandien gali 
didžiuotis savo gražiai išugdy
tu laikraščiu. Mes jaučiamės, 
kad ir mes esame šiek tiek pri
sidėję prie jų prakilniųjų pa-

IŠKRIKO IRIŲ DIDŽIŲJŲ TALKININKŲ KONFERENCIJA
Kongresmanai Sumušę Trustinį Republi- 
hną Siūlymą "Savanoriai Kainas Apribot’

Lietuviui Kultūrinio 
Centro Reikalai

Marshallas Atmetė Sovietą Reikalauja 
mus Karinius Atpildus iš Vokietijos

Ateityje taip pat, supi*anta
rną, tarpe Kanados ir Jungti
nių Valstijų pažangiųjų lietu
vių eis nuoširdus bendradar
biavimas. Tačiau gali ateiti lai
kai, kada mes norėsime ir rei
kalausime daugiau iš jų, negu 
jie iš mūsų, nes jie gerokai 
jaunesni už mus, vėliau imi
gravę, daugiau jėgų ir entu
ziazmo turi. Tai matome iš at
vaizdų, telpančių šioje jubilie
jinėje laidoje.

Nereikia manyti, jog tik lie
tuvių tarpo randasi tokių poli
tinių parfūšėlių, kaip mūsų kle- 
rikališkos ir menševikiškos 
spaudos redaktoriai. Grigaitis 
džiaugiasi, suradęs tokio pat 
proto, kaip jis pats, vieną žmo
gų Hartford, Conn., vardu Al-

* bert B. Epstein.
Epsteinas esąs stambus, dide

lės širdies, bet, matyt, silpno 
proto, biznierius. Jis paskelbęs, 
kad jis apmokės kelionės lėšas 
kiekvienam “komunistui,” ku
ris sutiks išsižadėti Amerikos 
pilietybės, važiuoti Rusijon ir 
nebegrįžti Amerikon. Už tai ši
to balam ūto vardas pateko 
Naujienose ant pirmo puslapio 
su pagyrimu ir palaiminimu 
(N., gruodžio J2 d.).

Fašistai'ir jų menševi k išimos 
kolegos negali įsivaizduoti, kad 
Amerika nėra jų privatiška 
nuosavybė. Amerika yra kraš
tas visų jos, žmonių. Jų tarpe 
yra tokių, kurie mano, kad jo
je galėtų būti geriau, negu yra, 
jeigu dalykai būtų geriau su
tvarkyti. Jie kritikuoja nege
rumus ir siūlo'būdus gyvenimo 
palengvinimui. t

Ar tik už tai jie turėtų išsi
žadėki Amerikos ir važiuoti į 
svetimą kraštą gyventi?

Pastebėjau, jog keletas Ame
rikos lietuvių yra apsiėmę šelp
ti Vokietijoje pabėgėlius stu
dentus. Jiems tas kaštuos gana 
daug. Suprantama, kad jie au
kosis geriausiais sumetimais. 
Jie vaizduojasi, kad jie atlie
ka gražų, prakilnų darbą.

Bet tuomi pasiaukojimu ~ jie 
nepagelbės Lietuvai. Daug ge
riau jie padarytų, jeigu tiems 
studentams parašytų ir pasaky
tų : grįžkite Lietuvon ir stoki
te Kauno arba Vilniaus univer
sitetan. Ten jūs galėsite mo
kytis lietuviškoj? aplinkoje ir 
ruoštis būti naudingais žmonė
mis Lietuvai.

Lietuvoje nereikės ubagauti 
ir prašyti iš mūsų almužnos 
dėl pragyvenimo ir pasimokėji- 
mo už mokslą. Ten mokslas ne
mokamas. Ten puikiausia 
ga jaunam žmogui siektis 
fesijos.

pro- 
pro-

prie 
apie tai

Šie audringi metai eina 
pabaigos. Pravartu 
pagalvoti visiems Lietuvių Li
teratūros Draugijos nariams. 
Man -labai smagu skaityti pra
nešimus iš kai kurių kuopų, 
kuriose nariai, gavę šių metų 
knygą “Viduramžių Istoriją,” 
jau pasimoka narines duokles ir 
už 1948 metus. Jie duoda pui
kų pavyzdį visiems.

-Pradėkime 1948 metus gerai 
ir anksti.

Pamatykite savo kuopos vir
šininkus ir pasimokėkite duok-

Demokratai Siūlo Suteikt Prezidentui Galią Apriboti 
Kainas ir Nustatyti Algas, Pagal Trumano Nuožiūrą

DAR ŽODIS Į DRAUGIJAS 
IR ORGANIZACIJAS

Washington. — Nupuolė 
republikonų siūlymas kon
greso atstovų rūmui dėl 
liuosnorio kainų apribojimo 
prieš infliaciją. Tas jų su
manymas piršo:

Įgalint kompanijas lais
vai susitarti “apribot” savo 
dirbinių kainas; paliuosuoti 
tokias sutartis nuo baus
mių pagal įstatymus prieš 
trustus; vis kontroliuot iš
gabenimus į užsienius; pa- 
skirstyt prekinius trauki
nių vagonus reikalingiau- 
siem daiktam išvežioti; pa
didinti aukso atsargas kaip 
popierinių pinigų užtikrini
mą; ir visus šio pasiūlymo 
punktus užgirti be jokių 
pataisų, leidžiant viso tik
tai 20 minučių kalbėti šio 
sumanymo rėmėjams ir tiek 
pat laiko priešininką m3.

Kuomet pasiūlymas taip . 
aprubežiuotas, tai reikia

RUMUNAI UŽĖMĖ ANG
LŲ ŽIBALO ĮMONES 
Bucharest, Rumunija. —

Rumunijos valdžia perėmė į 
savo rankas dvi dideles an
glų žibalo kompanijas. Savo 
pareiškime dtįl to valdžia 
sako, jog tos kompanijos el
gėsi kaip Rumunijos prie
šai, tramdė žibalo gamybą 
bendrai, bet, antra vertus, 
vogė žibalą iš'neleistų ang
lam valdiškų Rumunijos po
žemių.

50,000

KONGRESAS UžGYRĖ z 
TRUMANO PARAMĄ 
PRIEŠ KOMUNIZMĄ

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas ir senatas 
didžiomis daugumomis bal
sų nutarė paskirt $597,000,- 
000 greitosios, paramos 
Franci j ai, Italijai, Austri
jai ir Chinijai prieš komu
nizmą, Nutarimas tuoj per
duotas prezid. Trumanui 
pasirašyti. Pradiniai Tru
manas reikalavo tokios pa
ramos .tik Francijai, Italijai 
ir Austrijai.

- --------- i— 
50,000 FEDERACIJOS TE
LEGRAFISTŲ RUOŠIASI 

STRĖIKAN
Washington, 

telegrafistų, Darbo Federa
cijos unijistai, rengiasi su- 
streikuęt ateinantį antra
dienį, jeigu nesusiderėš su 
Western Union kompanija 
dėl algęs priedo. Telegra
fistai reikalauja pakelt al
gą 15 centų valandai. Šis 
streikas nepaliestų New 
Yorko miesto, kur telegra
fistai turi atskirą CIO uni
ją. Bet jie taipgi reikalauja 
(Jaugiau algos.

Jeruzalė. — Žydų Hava
nos milicininkai sušaudė 
būrį kariniai uniformuotų 
arabų iš Traps-Jordano. 
Anglai vartoja Trans-Jor- 
dano kareivius “tvarkai pa
laikyti” Palestinoje prieš 
žydus.

dviejų trečdalių dalyvau
jančių kongreso narių bal
sų, kad jis galėtų būti pri
imtas. Bet už pasiūlymą 
buvo paduota tik 202 bal
sai, o prieš jį 188. Sykiu su 
demokratais balsavo ir 26 
republikonai kongresmanai 
prieš tą sumanymą. Tuo 
būdu ir atmestas šis trusti- 
nis planas neva brangeny
bei - infliacijai suvaldyti.

Demokratai yra įteikę 
kongresui Trumano siūly
mą — duoti jam galią kont
roliuoti bei nustatyti kai
nas . ir algas tam tikrose 
pramonėse, pagal preziden
to nuožiūrą.

Valdžia Negalinti 
Išduot Spekuliantą

Washington. — Harol
das Stassenas, vienas re- 
pųblikonų kandidatų į pre
zidentus, pareikalavo, kad 
prez. Trumanas * paskelbtų 
valdžios narius, kurie spe
kuliavo grūdais, užpirkda- 
mi juos ir laikydami dides
niam pabrangimui. Žem
dirbystės sekretorius Clin
ton Anderson sakė, kad, 
girdi, įstatymai užgina 
skelbti vardus tos, rūšies 
gemblerių. Ed. Pauley, karo 
departmento narys jau bu
vo priverstas prisipažinti 
kaipo grūdų spekuliantas.

8 Centais Pakelta Alga 
Vakanį Laivakroviams
• San Francisco. — Vaka
rinių uostų laivakroviam, 
CIO unijistam, pridėta 8 
centai valandinės algos. 
Valdžios atstovas sakė, bus 
dar pakeltas jiems uždarbis 
vasario mėnesį, kuomet 
darbo departmentas Wa
shingtone apskaičiuos, kiek 
pabrango gyvenimo reik
menys. Laiyakroviai reika
lavo 18 centų priedo valan
dai. Dabar jie gaus iki $1.- 
65 už reguliario darbo va
landą.

PANAMOS STUDENTAI 
STREIKUOJA PRIEŠ 
BAZĘS JANKIAMS

Panama. — Visoje Pana
moje paskelbtas studentų 
streikas kaino protestas dėl 
to, kad valdžia nutarė par- 
samdyti Jungtinėms Valsti
joms 14 lėktuviniu ir kito
kių karinių bazių Panamoj. 
Prie streiko prisidėjo ir da
lis profesorių. Policija suė
mė daug streikierių, sužei
dė kelis tuzinus. Streiko da
lyviai vidutiniai baudžiami 
po 30 dienų kalėjimo.

Califomijos Standard Oil 
kompanija per 9 mėnesius 
gavo $66,544,000 gryno pel
no. .

Dar vis tiktai kelios lietuvių organizacijos yra 
nansiškai'prisidėjusios prie įsteigimo Amerikos Lietu
vių Kultūrinio Centro, pasipirkdamos Lietuvių Namo 
Bendrovės Šerų. O mes puikiai žinome, kad yra labai 
daug tokių organizacijų, kurios šiai idėjai karštai pri
taria ir finansiškai gerai stovi. Iš jų mes tikimės ir . 
laukiame paramos.

Jokių speciališkų prašymų tiesiai organizacijoms 
nesame siuntinėję. Pasitikime jų viršininkais ir nariais, 
kad šio reikalo nepamirš. Lauksime!

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Frank Zula, Methuen, Mass.
Vladas Williams, So. Boston, Mass.
Augustinas Dambrauskas, So. Boston, Mass.
Jonas Gerdauskas, Worcester, Mass. 
Joseph Dovidonis, Worcester, Mass. 
Petras Bacevičia, Worcester, Mass. 
V. Kancevičius, Haverhill, Mass.
Stanislovas ir Ona Pilsuckai, Haverhill, Mass.
Alfred Baranauskas, Bridgeport, Conn.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Prez. Trumanas Prašo 
Dar Biliūno Dolerių 
Už jūriniam Tikslam

Washington. —. Trumano 
valdžia reikalauja, kad kon
gresas paskirtų daY $490,- 
000,000 okupacinei ameriko
nų kariuomenei Vokietijoj, 
Japonijoje ir kitur užjū
riuose. Prezidentas, be to, 
prašo apie $500,000,000 
greitosios pagalbos įvai
riem kraštam, neskaitant 
tų $597,000,000, kuriuos 
kongresas jau nutarė Fran- 
cijai, Italijai, Austrijai ir 
Chinijai. Suprantama, kad 
Trumano page idaujama 
nauja pusė biliono dolerių 
taikoma Graikijos monar- 
chistam, .Turkijai ir bendrai 
rytiniams kraštams prieš 
komunizmą.

Atvyko Naujas Sovietų 
Ambasadorius Paniuškin

New York. — Atvyko 
naujas Sovietų ambasado
rius Amerikai, Aleksandras 
S. Paniuškin, vieton Novi- • 
kovo. Į reporterių klausi
mą, ar jis tikisi pagerinti 
santykius tarp Amerikos ir 
Sovietų, Paniuškinas atsa
kė, “viskas galima”.

!

Aukse. Teismas Svarsto 
Judžių Trusto Bylą-

Washington. Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas svarsto Schine Chain 
judamųjų paveikslų kompa
nijos apeliaciją. Žemesnis 
teismas atrado, jog fa kom
panija veikia kaip judžių' 
trustas šešiose rytinėse val
stijose, kur Schine turi apie 
100 teatrų; todėl įsakė kom
panija} išsiskirstyti į ne
priklausomas dali& Buvo 
parodyta, kad kompanija 
nepraleidžia geresnių 
džių kitiem teatram.

>
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Sovietai Atšaukė Jau 
Visą Savo Armiją 
Iš Bulgarijos

ra-London. — Maskvos 
dijas pranešė, jog Sovietai 
jau praeitą šeštadienį iš
traukė visą savo kariuome
nę iš Bulgarijos, pagal tal
kininkų taikos sutartį su 
tuo kraštu. Bet Sovietų ar-' 
mijos junginiai dar pasilai
kys Rumunijoj ir Vengri
joj, nes reikia per šias šalis 
palaikyti susisiekimus su 
sovietiniu Austrijos ruožtu, 
kol nėra sutarties su Aust
rijos valstybe. Tas reikalas 
Sovietam pripažintas ir tal
kininkų taikos sutartyje su 
buvusiais kariniais Hitlerio 
palydovais.

4 Žmonės Žuvo, 52 “Dingo,” 
Susidūrius Dviem Laivam

Willemstad, Vakarinė In
dija. — Paryčiais netyčia 
susidūrė žibalinis Amerikos 
laivas Tucupita su Argen
tinos žibaliniu laivu Los 
Pozos. Abudu laivai užside
gė. Keturi juose buvę žmor 
nes žuvo, o 52 kiti “be ži
nios dingo.”

Arabiški Kraštai Duosią 
Ginklų ir Savanorių Kovū- 

nų Palestinos Arabam
Kairo, Egiptas. — Tei

giama, kad septynių arabi
škų valstybių atstovai nuta
rė nesiųsti reguliarių savo 
armijų Palestinon į- talką 
arabams prieš' ž^dus. Už
tat arabiški kraštai pasiža
dėję duoti savanorių^kovū- 
nų ir ginklų arabams.

Washington. — Kongreso 
lėšų komitetas antradienį 
siūlė nukirsti $88,000,000 
nuo $597,000,000, 'skiriamų 
Franci j ai, Italijai, Austrijai 
ir Chinijai.

Molotovas Kaltina Ameriką, Angliją ir Franciją už 
Sąmokslą prieš Sovietus ir už Sutarčių Laužymą

London.— Gruodžio 15 d. 
iširo keturių didžiųjų talki
ninkų užsieninių ministrų 
konferencija. Jinai buvo su
šaukta paruošimui taikos 
sutarčių su Vokietija ir 
Austrija; tris savaites gin- 
.čijosi, iki Amerikos valsty
bės sekretorius Marshall's 
pirmadienį pasiūlė uždaryt 
konferenciją.

Marshallo Pareiškimas
Už konferencijos nepavy- 

kimą Marshallas kaltino 
Sovietų Sąjungą. Jis sakė, 
jog Amerikos, Anglijos ir 
francijos ministrai “susita
rė dėl svarbiausių dalykų 
ir tik Sovietai prieštaravo.”

Vakarinė Vokietija 
Būsianti Atskelta

at- 
di-

London. — Amerikos 
stovai, dalyvavę keturių 
džiųjų talkininkų užsieninių 
ministrų konferencijoj, le
mia, jog neužilgo bus suda
ryta atskira vakarinės Vo
kietijos valstybė iš plotų, 
kuriuos yra užėmę ameri
konai, anglai ir francūzai. 
Kita vokiečių valstybė tuo
met būtų'rytinėje, sovieti
nėje Vokietijos dalyje. Toks 
Vokietijos perskėlimas pra
našaujamas ypač dabar, po 
Keturių Didžiųjų konferen
cijos iškrikimo.

Grįžta Naciai i Vakarines 
Vokietijos Universitetus

Berlin. — Garsiajame 
Heidelbergo Universitete, 
amerikonų užimtoje vakari
nės Vokietijos dalyje, vėl 
įsigalėjo reakciniai bei na
ciški viršininkai ir profe
soriai. Dauguma studentų 
hitleriškai kalba, nors kari
nė amerikonų vyriausybė 
buvo davus ramybę Heidel- 
bergui, kaip, esą, nunacin- 
tąm.

Demokratiniai profeso
riai Heidelberge ir kituose 
vakarinės Vokietijos uni
versitetuose yra taip nieki
nami ir diskriminuojami, 
kad jie apleidžia savo vie
tas, kaip rašo New Yorko 
Times korespondentas.

Marshallas Darbuojasi Va
karinės Vokiečių Valstybės 

Įkūrimui
, London, gruod. 16. —A- 
merikos valstybės sekreto- 
riusv Marshallas stengiasi, 
kad greičiau būtų įsteigta 
vakarin. Vokietijos valsty
bė, atskirai nuo Sovietų už
imtos rytinės Vokietijos. 
Tuo tikslu jis tarėsi su Be- 
vinu, užsieniniu Anglijos 
ministru, ir su Bidaultu, 
Francijos užsienio reikalų 
ministru.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

Marshallas pareiškė, jog 
Amerika niekuomet nepri
pažins Sovietams 10 bilionų 
dolerių karinių atpildų iš 
Vokietijos. Kartu jis atme
tė Sovietų reikalaujamus 
atlyginimus iš Austrijos. O 
jeigu šiais klausimais ne- • 
galima susitarti su Sovie
tais, tai neverta, girdi, lai
ko eikvoti diskusijoms dėl 
kitų dalykų. Marshallas 
taip pat įtarė, kad Sovietai 
išsigabeną didelius gamy
bos kiekius iš savo užimtos 
rytinės Vokietijos, ir tvir
tino, kad jie ten imą ištisas 
vokiečių pramones į sovieti
nio trusto rankas. Marshal
las pakartojo savo reikala
vimą, kad Sovietai duotų 
atskaitą, kiek' turtų paėmė/ 
kaip karinius atpildus, iš 
rytinės Vokietijos.

Marshallui pritarė užsie
ninis Anglijos ministras 
Bevinas ir Francijos užsie
nio reikalų ministras Bi- 
dault’as.

Molotovo Atsakymas
Sovietų užsieninis minist-, 

ras Molotovas, atsiliepda
mas, tvirtino, kad Ameri
kos, Anglijos ir Francijos 
ministrai buvo iš anksto at
skirai susitarę prieš Sovie
tų pasiūlymus. Pats Mar
shallo sumanymas šią kon
ferenciją uždaryti yra vien
pusiškas, sakė Molotovas, 
pridurdamas:

“Bet neužmirškite, kad 
negalima taip kalbėtis su 
Sovietų vyriausybe, kaip 
jūs kalbatės su dabartine 
Graikijos valdžia.”

Molotovas kritikavo- va
karinius talkininkus už ne
vykdymą sutarčių dėl atpil
dų iš Vokietijos ir pareiš
kė, jog iki šiol iš vakarinės 
Vokietijos duota viso tik 
$33,000,000 vertės atpildų 
Sovietams ir devyniolikai 
kitų talkininkišku kraštų. 
Tuo tarpu, anot Molotovo, 
anglai-amerikonai gana pa
sipelnę iš savo užimtos va
karinės Vokietijos.

Marshallas ir anglu mini
stras Bevinas užginčijo Mo
lotovo tvirtinimus.

Vokietijos Vienybės 
Klausimas

Sovietai siūlė įsteigti vie
ną stiprią demokratinę Vo
kietijoj valdžią ir taip su- 
vienvt visos šalies ūkį. A- 
merikonai ir anglai piršo 
padalint Vokietiją į eilę 
mažų šalelių, kurios būtų 
tik palaidais ryšiais su- 
iungtos į bendrąją walsty- 
bę.

Bevinas, kritikuodamas 
sovietini pasiūlvmą. parodė 
savo baimę, kad jeigu Vo
kietija taptų viena salvdžia 
valstybe, tai galėtų joie isi- 
wrauti (kairiujų) “dikta
tūra, kuri elgtųsi tain, 
kain svetimieji (suprask, 
Sovietai) ją už virvučių 
tampytų.” ‘ „

\
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Kur Yra Planas, Ten Negali Būt Panikos
Aną dieną Amerikos spaudoje pasirodė pranešimai 

iš Washingtono, kad mūsų valdžia esanti sužinojusi di
delį dalyką apie Tarybų Sąjungą. Ten einanti didelė 
panika, žmonės pradėję veržtis į bankus ir išsiimti savo 
įdėliu^. Ten beveik prasidėjus revoliucija!

Kiek vėliau buvo pranešta, kad Sovietai ruošiasi su
mažinti dabartinio rublio vertę. Todėl žmonės esą labai 
išsigandę.

Dabar visa “katė” išlindo iš maišo ir visi matome, 
kas ten atsitiko. Toji pat spauda nustojo kalbėjus apie 
paniką ir “revoliuciją.” Viskas, kas Maskvoje buvo pa
daryta, tai pakeistas senasis rublis nauju rubliu. Ir pa
keistas taip, kad darbo žmonėms jokios skriaudos nepa
daryta. Tiktai spekuliantams tapo suduotas skaudus 
smūgis.

Daleiskime, kad pilietis turėjo banke pasidėjęs tris 
tūkstančius rublių. Už juos jis gavo tiek pat naujųjų 
rublių. .Vadinas, jam jokios skriaudos nėra. Bet po tų 
trijų tūkstančių rublių' jau prasideda šioks toks pakei
timas. Už sekamus septynis tūkstančius rublių žmogus 
gauna naujaisiais rubliais tik apie 4,660 rublių.

Kas kita su tais, kurie pinigus slėpė ir laikėsi pas 
save, tai yra, kurie vedė spekuliaciją. Jie už kiekvieną 
dešimt senųjų rublių gaus tik vieną naują rublį!

Jeigu paimsime normalų, paprastą Amerikos pilie
tį, tai surasime, kad jis mažai pinigų teturi su savimi. 
Tas pats yra ir Tarybų Sąjungoje. Jos piliečiai savo 
taupmenas buvo pasidėję į bankus.

Pagaliau šis rublio “nupiginimas” yra lydimas kitų 
be galo svarbių reformų. Viena, visiškai panaikintas 
daiktų racijonavimas; antra — maisto kainos sumažin
tos dvylika nuošimčių; trečia — įvesta griežta kainų 
kontrolė ir darbininkų algos paliekamos tos pačios.

Kur yra planas, negali būti panikos. Dabar tos pa
čios spaudos korespondentai tūri pripažinti tą faktą, kad 
šis rublio nupiginimas, susietas su kainų numušimu ir 
kainų kontrolės įvedimu, gerai atsilieps ant darbininkų 
ir valstiečių masės. O kad nukentės saujelė spekuliantų, 
tai niekas dėlei to neraudos ir nenusigąs.

“ŠVIESOS” NO. 4-TAS.
Jau išėjo iš spaudos ALD 

LD bevtaininio žurnalo 
“Šviesos” No. 4-tas (už spa
lį, lapkritį ir gruodį). Jis 
įdomus ir turiningas.

Telpa sekami straipsniai: 
“Šimtas Metų Marksizmui” 
(A. Bimbos), “Tarybų Są
jungai Trisdešimt Metų” 
(J. Gasiūno), “Stalingrado 
Mūšių Sukaktuvėm Minėti” 
(Dr. A. Petrikos), “Tai bu
vo prieš dvidešimt metų — 
žiupsnelis tatsiminimų” (Ro
jaus Mizaros), “Dabartinė 
Amerikos Užsienio Politi
ka” (D. M. Šolomsko), “Lie
tuvių Literatūros Uždavi
niai” (prof. Kosto Korsa
ko), “Liaudies Poetas — 
Liudas Gira” (B. Prans- 
kaus), “Julius Janonis —į- 
žymus mūsų revoliucinės 
poezijos pradininkas” (J. 
Žukausko-Albino).

Telpa poezijos: V. Val- 
siūnienės, Jono Lapašinsko, 
Stasio Jasilionio, J. Palemo
no, A. Dagilio.

ALDLD * nariai
“Šviesą” nemokmai; pavie
nio num. kaina 25c.

Kiekvienam patariame į- 
sigyti “Šviesą” ir atidžiai 
perskaityti.

gauna

Nuo savęs mes linkime
Liaudies Balsui ilgiausioItarybinė Armėnija ir kokia

rodantį, kokia šiandien yra

Bostoniečiai Teikia 
Pavyzdį

amžiaus, o jo personalui ir 
visiems pažangiesiems Ka
nados lietuviams —di
džiausios energijos!

TARYBŲ ARMĖNIJAI 
27 METAI .

Lapkričio mėnesį sukako 
27-ri metai, kai buvo pas
kelbta Tarybų Armėnijos 
respublika.

£

Ta proga, rašo armėnų 
savaitraštis “Armen ian 
Tribune”, lapkričio 25 d. 
Tarybų Sąjungos konsulato 
patalpose New Yorko mie
ste įvyko sukakties minėji
mas, kuriame dalyvavo apie 
Ž00 amerikiečių - armėnų; 
taipgi dalyvavo A. Višins
kis ir Gromyko, žymieji ta
rybiniai diplomatai. Višins
kis pasakė tfumpą, bet 
reikšmingą kalbą.

Beje, tas pats laikraštis 
skelbia, jog š. m. gruodžio 
21 d. tarybinėje Armėnijos 
respublikoje įvyks munici
paliniai rinkimai, kuriems 
ruošiasi visa šalis. f

Jiems Badauti Neteks
Anglijos parlamentas, kurio didelę daugumą sudaro 

darbieciai, nutarė princesei Elizabeth ir jos vyrui Philip 
mokėti iš valstybės iždo po $200,000 į metus dėl pragy
venimo! Čia, žinoma, neįeina Elzbietos asmeninės įplau
kos, kurių ji gauna dideles sumas iš vįsokių turtų ir in- 
vestmentų. Tuo tarpu visi žino, kokiam ekonominiam 
skurde šiandien gyvena Anglijos darbo žmonės.

Palaiminti Tamsybėje
New Yorko mieste buvo duodami mokytojams kursai, 

apie Tarybų Sąjungą. Kurie norėjo susipažinti su tuoju 
kraštu, galėjo tuos kursus lankyti.

' Bet dabar mokyklų vedėjai pasidavė siautėjančiai 
isterijai ir kursus panaikino. Jie patyrę, kad tuose kur
suose esanti vedama komunistinė propaganda.

Daug bus geriau ir sveikiau, jeigu mūsų ’mokytojai 
tiesos nežinos. Jie aklai klausys įsakymo iš viršaus ir mo? 
kys vaikus tdip, kaip bus padiktuota.

Taip galvoja šių dienų mokyti galvočiai, kurie kon
troliuoja šio didmiesčio mokyklų sistemą.

Gerai Padarė, kad Pasitraukė
Mūsų vyriausybė ištraukė armiją iš Italijos, išpil

dydama prieš 90 dienų pasirašytą taikos sutartį. Visos 
užsieniečių armijos iš Italijos išsikraustė ir dabar ji pati 
turi spręsti savo likimą.

Buvo pasipylę visokių gandų, kad Amerikos armi
ja pasiliksianti Italijoje, kad de Gasperi vyriausybė pra
šysianti ją ten pasilikti kovai prieš komunizmą ir t.t. 
Gerai, kad tie gandaį nepasitvirtino. Mūsų armijos pa
sitraukimą iš Italijos nuoširdžiai pasveikins kiekvienas 
taikos mylėtojas. ' .

Tas, žinoma, toli gražu nereiškia, jog Amerikos 
spaudimas ant Italijos pasibaigs. Bet nuox dabar pirmo
je .vietoje spaudimas bus ekonominis. Tai bus daroma 
pagalba laikinosios paramos ir* paskui “Marshall Plano.” 
Prezidentas Trumanas, paskelbdamas Amerikos gink
luotų jėgų išsikraustymą iš Italijos, labai aiškiai pabrė
žė, kad ši šalis “būdės” ir “saugos” Italijos “nepriklau
somybę.” Tai bus daroma pagal “Trumano Doktriną.”

Geriau ir sveikiau būtų susitvarkiusią Italiją palik
ti pilnoje ramybėje. Dabar lai jos ateitis priklauso nuo 
jos pačios žmonių. Tie žmonės, pasirodo, ^erai pasimokė 
iŠ fašizmo laikų. Ypatingai Italijos darbininkai yra pui- 
kįai organizuoti. Jų darbo unijos yra kovingai nusiteiku
sios,. kaip parodė visuotinis streikas Romoje ir jos pro
vincijoje. Italijos darbininkai turi dvi partijas, kurios 
kol kas laikosi išvien prieš reakcijos pastangas atgaivin
ti fašizmą. Jie neleis pakilti kitam Mussoliniui ir įtrauk
ti juos į naują pražūtį. Italijoje klerikalai įsigalėjo tik- 

laikinai.

KANADIŠKIAM LIAU
DIES BALSUI 15 METŲ

Kaip jau buvo rašyta, š. 
m. gruodžio mėnesį kana- 
diškiam Liaudies Balsui su
kako 15-ka metų. Ta proga 
L. B. gruodžio 12 d. laida 
išėjo padidinta — net 24-rių 
puslapių ir gausiai ilius
truota Kanados lietuvių 
darbuotojų paveikslais, — 
darbuotojų, kurių pastangų 
dėka savaitraštis pasekmin
gai išgyvavo 15-ka metų.

Apie save Liaudies'-Balso 
redakcija šitaip byloja įve
damajame:

šis Liaudies Balso numeris 
yra 24 puslapių ir skiriamas 
atžymėjimui penkiolikos me
tų sukakties. Kaip matysi
te, beveik visa antroji dalis 
užpildyta sveikinimais ir lin-J 
kėjimais Liaudies Balsui, jo 
bendradarbiams ir skaityto
jams bei draugams.

Mes, kurie esame atsako- 
mingi už Liaudies Balso lei
dimą, džiaugiamės tais svei
kinimais ir linkėjimais, 
džiaugiamės, kad mūsų dar
bas įvertinamas. Tie visi 
sveikinimai ir linkėjimai bei 
parama yra įrodymas, kad 
mūsų darbas nešė naudą lie
tuvių visuomenei.

Šios sukakties proga mes 
taip pat norime pasveikinti 
visus Liaudies Balso skaity
tojus, bendradarbius, rėmė
jus ir pritarėjus. Jūsų ben
dradarbiavimas, jūsų para
ma laikraščiui padėjo išbu- 
davoti jį, paskleisti jį ir to
kiu būdu išauklėti gražią 
demokratinių lietuvių šeimy
ną, kuria galima tiktai di
džiuotis. Liaudies Balso, 
draugų šeimyna yra vienin- 

• ginusia, kultūringiausia ir 
daugiausiai susipratusių lie
tuvių visuomenės dalis. Už 
tai ji ir didžiausia.

Mes tikimės, kad šį kilnų 
darbą jūs palaikysite ir to
liau. \ Apšvieta, vieningumas 
ir demokratinis veikimas 
šiais neramiais laikais yra la
bai svarbūs dalykai, Neku- 
rie visuomenės sluoksniai iš
eina iš “vėžių.“ Išsigandę 
žmonijos progreso, jie nebe
žino, kurio galo griebtis.

Liaudies Balsas studijuos 
pasaulio progresą, stengsis 
perstatyti visų įvykių reikš
mę, kad jo skaitytojas nebū
tų audrų mėtomas, kaip ma
ža valtis plačioje jlūroje. Jis 
stengsis tarnauti savo skaity
tojams kaip ištikimiausias 
draugas. Gražus' oras bus ar, 
audros siaus, jis? visuomet 
bus su jumis.

DABARTINĖ IR ISTO
RINĖ ARMĖNIJA

I

Savaitraštis “Armenian 
Tribune” (š. m. gruodžio 6 
d.) išspausdino žemėlapį,

ji teisėtai turėtų būti.% !
Pasirodo, jog tarybinė 

Armėnijos respublika teuž
ima tik mažytę dalelę to, 
kas *jai priklauso. Istorinė 
Armėnija, kaip nurodo že
mėlapis, turėtų siekti net 
Viduržemio jūrą, bet dėl is
torinės Armėnijos armėnai 
šiandien nekovoja. Jie ko
voja už tą Armėnijos dalį, 
kurią, Versailles taikos me
tu, prezidentas Wilsonas 
buvo jai priskyręs, bet ku
rią dar vis turkai tebelaiko 
vergijoje. Wilsono-priskir
toji Armėnijai dalis l yra 
kur kas didesnė už dabartį-, 
nę tarybinę Armėniją. Toje 
dalyje yra ir biblinis Arara
to kalnas, kuris armėnų 
tautai yra šventesnis, negu 
lietuvių tautai kad buvo 
Gedimino kalnas sostinėje 
Vilniuje.

Dėl šitos Armėnijos da
lies šiandien viso pasaulio 
armėnai karštai kovoja. Dėl 
jos šiandien yra apsivieniję 
visi armėnai, nepaisant, kur 
jie gyventų.

Turkai, tačiau, tebeslegia, 
tebevergia milžinišką armė
nų tautos dalį. Bet anks
čiau ar vėliau jie bus pri
versti grąžinti Armėnijai 
tai, kas jai priklauso. '

Delegacijos Atsakymas Amerikos 
Lietuviu Tarybai

Aukštais gerbiami 
malonūs ponai:

Su pakilusiais jausmais ir 
žodžiais neišreiškiamu malo
numu, jaučiamėsi labai una- 
ravai turėdami garbės praneš
ti jum, malonūs ponai, kad 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
laišką, adresuotą- mūsų dele
gacijai į Londono Didžiųjų 
konferenciją iš lapkričio. 19, 
1947 m., gavome į antrą dieną 
po išsiuntimo.

Nuolankiai dėkojame už lin
kėjimus mūsų delegacijai die
viškos paspirties pasiekimui 
mūsų užsibrėžtų tikslų ir už 
apginklavimą neįkainuojamai 
gilios išminties istoriniais ar
gumentais.

Iš jūsų laiško turinio mes 
įsitikinome,1, kad turite aiškų 
supratimą musų gyvenamosios 
epochos nuostatų, kurie nusa
ko, kad griešni žmonės tik 
pas Dievą ir tik nuo Dieyo ga
li laukti ir tikėtis susimylėji- 
mo ir siekiamų siekių pasi
sekimo. Giliai vertindami po
nų pastangas priduoti musų 
delegacijai stiprybės, su ap
gailestavimu turime konsta
tuoti, kad Amerikos Lietuvių 
Tarybos proponuojami klausi
mai konferencijoje negalės 
būt iškelti. Bet dėl to nepa
meskite galvų. Kaip vėliau 
matysime, tai dėl to kaltė yra 
pačių laiško autorių.

Visiem yra žinoma, kad vis
kas turi dvi puses — gerą ir 
blogą. O čia lyg ir ant grie- 
ko mūsų delegacijai kaip tik 
irteko laiško blogoji pusė. Da
lykas štai' kame : laiške iškel
tos _ neišmieruojamai gilios 
mintys ir didžiausios svarbos 
istoriniai faktai, kurie siekia 
su viršum septynis stuomenis 
istorijos gilumon. Nuodug
niam išstudijavimui ir pilnam 
supratimui laiške iškeltų min
čių ir istorinių faktų, reika
linga daug .laiko ir. didelio pa- 
siryžimę. O Tarybos laiškas 
paskutinę, delegacijos dalį už
klupo besėdant į lėktuvą, kuo
met kita delegacijos dalis jau 
buvo kelionėje. Nėra reikalo 
nei pasakoti,- kad tokiuo lai

dok ūme ntų, 
svarbos jie

k u analizavimas
nežiūrint kokios
bebūtų, pasidaro absoliučiai 
negalimu dalyku.

stebėti, kad mūsų delegaciją 
sudaro apie šimtas ypatų, ku
rie važiuoja į konferenciją 
ne tam, kad užpildyti tuščias 
kėdes. Kiekvienas iš delega
tų, svarstant svarbius klausi
mus, būtinai nori prikišti savo 
dvylekį, todėl yra būtina, kad 
kiekvienas delegatas būtų 
nuodugniai, išnagrinėjęs ^svars
tomus klausimus ir* priėjęs 
vienodo nusistatymo. Kitaip, 
tai delegacijoje įvyktų maiša- 
tienė, kuri baigtųsi arba par- 
davystė, arba užtaikinimu.

Turite žinoti, gerbiami po
nai, kad Molotovas yra pri
pažintas šių dienų ’ gabiausiu 
diplomatu, su kuriuo dali
nantis obuolį, jam visada ten
ka didesnė pusė. Dėl to, kas 
viršuj išdėstyta, dėl nebuvimo 
laiko ponų laiške pateiktus 
faktus išstudijuoti ir prieiti 
visiems vienodų išvadų, mūsų 
delegacija su dideliu susijau
dinimu ir neapsakomu, apgai
lestavimu, priešai savo norą, 
buvo priversta Tarybos laišką 
su visais neįkainuojamai bran
giais istoriniais dokumentais 
pakišti pasuolėn. *

Šitas įvykis lai būna jums 
pamoka. Ateityjeo žinokite, 
kad visoki laiškai, memoran
dumai, prašymai ir skundai, 
liečią pasauliniai svarbius rei
kalus, kurie rišami tarptauti
nėse konferencijose, turi būt 
pristatyti mūšų delegacijai ne 
vėliau kaip pusmetį laiko 
prieš konferencijos įvykimą. 
Kitaip, tai . visi jūsų prašy
mai ir pareiškimai, malonūs 
ponai, atras amžiną atilsį pa
suolių archyvuose. Keikšda- 

,mi apgailestavimą, kad mūsų 
delegacija su Tarybos laiško 
blogąja puse neturėjo sugabu- 
mų nei sau, nei tarybininkam 
pakelti prestižo, nei išspausti 
kokios materialės naudos, lin
kime, kad Amerikos Lietuvių 
Taryba sugabiai pasinaudotų 
laiško gerąja puse; Pasinau
doti galima šitokiu būdu: Nie
kam nesakykite, kad jūsų 
laiškas, rašytas sekretoriui, 
ramiai miega diplomatinėje 
pasuolėje. Rinkdami aukas, 
visada turėkite su savim se
kretoriui rašytą laišką ir aiš
kinkite, kad laišku parašymas 
ir pasiuntimas tekiai aukštai

Artinasi 1948-tieji Inetai, 
artinasi nauji darbai, nauji 
rūpesčiai.

1948-tieji metai bus labai 
svarbūs Amerikos liaudžiai, 
kadangi tai bus šalies pre
zidento rinkimo metai; tai 
bus didžiojo darbymečio 
laikas kiekvienam galvo
jančiam Amerikos gyvento
jui.

Amerikos lietuviai jau da
bar pradeda rūpintis tuo, 
kad gerai pasiruošti rinki
mams, kad susieti savo pa
jėgas su pažangiąja Ame
rikos visuomene pasekmin
gai didžiajai rinkimų kam
panijai pravest.

Kiekviena valstija turi 
tam tikrų savo specifinių 
problemų dėl trečiosios, 
plačios liaudies partijos į- 
kurimo. New Yorke tas 
klausimas nebevargina pro
gresyvių žmonių, kadangi 
čia veikia tvirta Amerikos 
Darbo Partija. Kalifornijo
je jau daromi žygiai tokiai 
partijai organizuot; Chica
go j e, atrodo, taipgi prie to 
einama.

Kitur trečipsios partijos 
kūrimo klausimas dar vis 
tebestovi tik propagandinė
je stadijoje. Ten pažangią
sias žmonių pajėgas aplink 
save jungia Progressive Ci
tizens of America (Progre
syviai Amerikos Piliečiai).

Kai kur PCA patapo vei
kliu' centru, jungiančiu ap
link save plačiąsias pažan
gesniųjų žmonių mases.

v Bostone
Pažangieji Bostono ir a- 

pylinkės lietuviai nusitarė 
glaudžiau susijungti su 
PCA ir gerai pasiruošti 
1948 metų rinkimams.

Tam tikslui buvo sušauk
ta speciali konferencija, ku
ri įvyko š. m. gruodžio 14 d.

Konferenciją šaukė' ko
misija, kurią sudarė. Augu
stinas Dambrauskas, Jonas 
Grybas ir prof. Benjamįnas 
F. Kubilius.

Dalyvavo apie pusė šim
to organizuotų lietuvių at
stovų iš Bostono, Brockto- 
no, Worcesterio, Hudsono, 
Lowellio, Haverhill’io, Nor- 
w.oodo, Laurenciaus, Cam
bridge ir kitų vietų.

Darbų dienotvarkį suda
rė toki punktai, kaip:#(l) 
kova prieš aukštas gyveni
mo kainas, (2) civilinių lai
svių ir demokratinių teisių 
gynimas, ($) kova už taikos 
palaikymą, (4) pasiruoši
mas 1948 metų rinkimams, 
(5) lietuvių radijo pusva
landžio įsteigimas, ir kt.

Delegatai ir delegatės 
klausimus diskusavo rimtai 
ir gyvai.

Išrinktas komitetas dar
bui koordinuoti.

šiolei surinktų .aukų, bet tuo- 
mi Jau tapo išversta pirmu
tine lopeta žemės Lietuvos Va
davimo pagrindui.

šitaip laiško vertę aiškinant, 
“brangūs” tautiečiai , supras, 
kokios pasakiškos sumos dole
rių pareikalaus galutinas Lie
tuvos “išvadavimas“, ir tam 
reikalui atidarys savo kiše- 
nius iki dugno. Jei šitą mūsų 
patarimą paseksite, tai jūsų 
laikas laiško rašymui nebus 
sueikvotas veltui.

Dėkavodami Amerikos Lie
tuvių Tarybai už pateiktą mū
sų delegacijai unarą ir už par 
dėtas pastangas pakelti dele- 
gkpijos prestižą, pasiliekame 
su labai aukšta pagarba.

Ketvirto pasekretoriaus 
pagelbininko 1 

pagelbininkas, 
PAULIUS.

Sekė pertrauka, kurioje 
draugės moterys pavaišino 
skania vakariene.

Po to sekė antroji, vaka
rinė, konferencijos sesija. 
Čia buvo priimtos atitinka
mos rezoliucijos, reiškian
čios^ konferencijos dalyvių 
pažiūras tuo ir kitu klausi
mu. Tarp kitų, priimta re
zoliucija, raginanti -.Henry 
A. Wallace, kad jis 1948 
metais kandidatuotų šalies 
prezidento vietai; kita re
zoliucija — likviduoti Ne- 
Amerikinį komitetą^

Atvyko svečiai kalbėto
jai: nuo PCA — Henry R. 
Silberman, nuo CIO — Ge
orge F. Markham, nuo 
ADF — Kenneth J. Kelley; 
taipgi (trumpai) šitų žo
džių rašytojas.

Visi trys jauni vyrai ir 
kiekvienas, išeidamas iš sa
vo srities, dėstė pažiūras į 
tai, kaip Amerikos žmonės 
turės darbuotis 1|948 metais 
reakcijai nugalėti, liaudies 
būviui pagerinti, pastoviai 
taikai užtikrinti.

Ypačiai gerą, konstruk- 
tyvę kalbą pasakė Silber
man, pateikdamas PCA 
1948 metams rinkiminės 
platformos punktus.

Konferencijos eigoje bu
vo pranešta, jog nemažas 
skaičius lietuvių jau įstojo į 
Progressive Citizens of 
America eiles, pasimokėda- 
mi po vieną dolerį ($1) me
tinių nario mokesčių.

Gi Worcesteryj įsikūrė 
lietuvių balsuotojų klubas, 
kuris šiuo metu išvien vei
kia su PCA.

PCA Mass, valstijoje sa
vo eilėse turi daug žymių 
asmenų, — mokslininkų, 
švietėjų, visuomenininkų, 
darbo unijos vadų. Neper
seniai ten buvo suruoštas 
masinis mitingas Henriui 
A. Wallace’ui; mitingan su
sirinko virš 7,000 žmonių, 
pasimokėdami nemažą įėji
mo kaiųą.

Gerai; kad Mass, valstijos 
lietuviai tvirčiau rišasi su 
amerikiečiais pažangiaisiais 
žmonėms.

Beje, vakarinėje sesijoje 
dainavo Norwood© Lietjivių 
Vyrų Choras, vadovauja
mas naujo jnokytojo Stasio 
Pauros.

Jeigu galima prie šitos 
konferencijos ką nors nej- 
giamesnio pridėti,tai tik šį: 
ji buvo šaukta Latvių Klu
be (Roxbury), lietuviams 
nežinomoje vietoje, savotiš
kame užkampyje; kurį ne
lengva pasiekti ir surasti. 
Dėl to vakarinėje sesijoje, 
kur buvo tikėtasi turėti 
daugiau svečių, — jų nebu
vo tiek, kiek galėjo ir turė
jo būti.

Bet South* Bostone šiuo 
metu pažangiesiems sunku 
gauti salę; netrukus, mena
ma, ir toji problema išsi
spręs teigiamai.

Kaip ten bebūtų', ši Bos
tono konferencija buvo 
konstruktyvi ir platesnio 
apėmio, — kaip tik tokio, 
kokio troško Trečiasis De
mokratinių Amerikos Lie
tuvių Suvažiavimas, įvykęs 
šiais metais Brooklyne.

Tai pavyzdys kitų valsti
jų bei miestų lietuvių "kolo
nijoms!

R. Mizara, 
Am. Lietuvių 
Centro Prez.

Jeruzalė. — Žydai 
bardavo Trans - 
arabų kareivių busą

ai bom-
Jordano

-UM.

visų



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

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

Koks Tas Amerikietiškasis 
Gyveninio Lygis

Ne Betlejaus Stainele, 
Bet Tokia Pat Gadyne

Labai tankiai mes girdi
me kalbant apie amerikinį 
gyvenimo lygį (standard), 
jį statant aukščiausiu už vi
sų kitų šalių gyvenimo lygį 
pasaulyje. Koks jis ištikrų- 
jų yra?

Atsakymas priklausys iš
imtinai nuo to, kas jį atsa
kys. Priklausys nuo to, iš 
kokios giminėš atsakytojas 
yra kilęs, kuo jis užsiima, 
kurioje miesto dalyje ir gat
vėje gyvena.

Neseniai Mrs. Oscar Le
vant, paskilbusiojo pianisto 
žmona, buvo užvedusi bylą 
atsiskirti nuo vyro (dabar 
tą bylą panaikino) ir nuo 
jo gauti užlaikymą. Ji rei
kalavo savo ir trijų vaikų 
pragyvenimui $36,600 me
tams.

Jos smulkmeningai apro- 
kuotos išlaidos pragyveni
mui per mėnesį buvo maž
daug tokios: Nuomai $450; 
važiuotei, medikališkai prie
žiūrai, mokslui, dovanoms 
po $200 kiekvienam; drabu
žiams, pagelbininkams na
muose po $500* pripuola
miems reikalams $300; vi
so mėnesiai $3,050.

Mūsų šalyj, mat, yra pri
imta reikalauti ir skirti, jei
gu yra iš ko, tokiam pragy
venimui, prie kokio asmuo 
yra pripratęs, kokio reika
lauja jo visuomeninė padė
tis. s

Šiomis dienomis New 
Yorke gavusi perskyras po
nia Goelet gaus $750 mėne
siui.

O gyvenančiam iš pašal
pos pavieniui asmeniui New 
Yorke tebeskiriama po $1 
dienai, arba 30 dolerių mė
nesiui.

Išėjau išbandyti, kaip su 
tuo išgyvenčiau. Darbinin
kiškos susiedijos darbinin
kiškame restaurane užėjau 
pietų. Skelbimas rodo, jog 
sriuba 20 centų, prie kito 
patiekalo (order) 15c. Taip 
praktiškiau, pamaniau sau 
— pavalgyti reikia. Pasiė- 
iniau sriubos. Po to norė
tųsi kepsnio. Parsinešu^ 
kiaulės koją namo, būtų pi-

SOPHIA BOJARSK 
28 metų ir graži, sekretorė 
Lenkijos Delegacijos Jungti
nių Tautų Seime, sako, kad 
“unijų atstovai randasi visuo
se Lenkijos valdžios skyriuo
se,” pradedant šapų ir žemėą 
ūkių komitetais, baigiant vy
riausiomis šalies' įstaigomis. 
Naujosios demokratiškos Len
kijos įstatymai garantuoja 
darbininkams teisę organizuo
tis, bendrai derėtis ir strei
kuoti, pareiškė Bojarska at
vykusiam pas ją pasikalbėti 
Allied Labor News reporteriui. 

giau. Bet iš kiaulės kojos 
ar uodegos bei kitų likučių 
kepsnio nepadarysi. Tam 
reikia didoko ir geroko ga
balo mėsos. Pasiimu keptos 
avienos. Prie jos duoda bul
vę ir kurią kitą daržovę, 
priedams dar užpila sosu. 
Tas viskas dar 75c.

Iš mano dolerio liekasi 10 
centų. Dar noriu kavos ir 
nekenktų gauti indelį “de- 
zerto.” Juk tai taip ameri
kietiška, kaip Kolumbo sto- 
vyla. Bet... pyragaitis 10 
centų, kiti priedeliai siekia 
15 ir iki 25 centų, o mano 
doleris ne guminis, neiš
tempsi.

— Kavos, — pasakiau pa
davėjui, papūtus krūtinę 
aukštėliau, kaipo įrodyrną, 
jog jau labai privalgiau, o 
kavos pasiimu taip tik sau, 
dėl mados, nors koks saldu- 
mėlis mielai dar būtų many
je* radęs patalpą.

Negaliu sakyti, kad išė
jau alkstant. Ne. Tai būtų 
ne tiesa ir įžeidimu to ma
žytės valgydinimo įstaigos 
savininko, kuris pats, kar
tais ir su šeima, darba, plu
ša gal nesuskaitomas va
landas Jcas mielą dieną, sa
vaitę, metus. Ta jo įstaiga 
yra jo visu gyvenimu ir jis 
didžiuojasi, kad' pas jį žmo
nės sočiai pavalgo nežiūrint 
dabartinio brangumo. O jei
gu jis pats sunkiai nedirb
tų, jis to neišgalėtų savo 
svečiui paduoti.

Tačiau faktas vis vien li
ko faktu, kad aš vienu išsi- 
žiojimu prarijau visus 95 
centus. Ir jeigu tas mano 
doleris būtų mano vieninte
lis, gautas iš miesto ar vals
tijos malonės, būčiau likęsis 
alkanu, nes tuo vienu kar
tu, tame viename doleryje, 
prarijau pusryčius, pietus, 
vakarienę ir nakvynę kartu 
su naktiniais ir dieniniais 
drabužiais ir batais.

Laimei, šianden aš dar 
nesu tuo rykliu. Dar tebe
turiu darbą. Išsikovojau ir 
tebeturiu gana veiklią uni
ją ir dėl to gaunu neblogą 
algą, po kelis dolerius die
nai. Tadgi aš dar išgaliu 
pusryčius, pietus ir vaka
rienę, o priedams ir šiokią 
tokią nakvynę. Bet kas gali 
užtikrinti ateitį?

Pagal amerikietišką lygį 
kiekvienam yra proga ir gal 
lemta tapti prezidentu ar 
milionieriumi (taip tikrina 
mums “aukštųjų sferų” 
žmonės). 4 Iš praktikos ži
nau, jog yra dar trečia mū
sų gyveninio lygiu užtik
rinta proga — elgetystė. 
Kol viskas tebepriklauso 
nuo visą galinčio dolerio ir 
pono malonės, kol nėra vie
ningo ir galingo liaudies 
judėjimo, aš beveik atsisa
kau tikėtis sulaukti sau pir
mųjų dviejų “profesijų.” 
Tačiau nedrįsčiau atsisaky
ti nuo paskiausiosios.

Dėl ko neužsiginti tik pas“ 
blausiosios?

Pačios pamatinės skaitli
nės veda prie tokios išva
dos: Prezidentas tėra/ vie
nas, bilionierių dar visai 
mažai, o milionierių irgi ne
daug yra. O elgetų ar jiems 
artimų, alkanų žmonių, pa
tylomis ir paslapčiomis bai
giančių gyvenimą, visuomet 
mūsų šalyje buvo ir dabar

Paryžiaus mokytojams sustreikavus už pakėlimą algų, 
vaikai subėgo skaityti tėvams adresuotą pranešimą, 
kad pamokų nebus. Vaikai, reikia pripažinti, tokias 

žinias pasitinka be ašarų.

“Auslanderiai”
Ar mes privalome iš hitleri

nių kampų atbėgėlius vadinti 
lietuviais?

Juk jie džiaugėsi, kada jų 
Hitleris “tvėrė naują lietuvį.” 
Jie džiaugėsi, kuomet Hitlerio 
kariuomenė “laisvino” Lietuvą. 
Jie džiaugėsi, kuomet Lietuvą 
perkrikštijo į Ostlandą. Jie pa
dėjo galabyti lietuvius piliečius.

Jie nešė kudašių iš Lietuvos 
kaip veik artėjo raudonarmie
čiai, lietuviai ir kiti atvaduoto- 
jai Lietuvos. Jie keikė ir nieki
no pasilikusius Lietuvoje. Jie 
melais irmeteisybėmis juos api
pila. Jie ir jų bendrai kleriko- 
taut-socialistai Lietuvos artojų 
nei darbininkų neatjaučia nei 
žodžiu, nei darbu, nei drabužiu, 
neigi pinigėliu, vienok “vardan 
tos Lietuvos” jie gaudo grašius 
iš visokių šaltinių savo naudai.

Mano manymu, jie savo dar
bais užsipelnė vardo auslandie- 
čiai, — nėra ko teršti vardą 
Lietuvos, savinantfe juos į lietu
vių tautos draugę. Lai būna jie 
“The men without a country.”

Johanna.

So. Boston, Mass.
“KŪČIŲ” VAKARIENĖ

Moterys rengia “kūčių”'va
karienę, kuri susidės iš viso
kių valgių, taip kaip kitą kar
tą buvo ruošta Lietuvoje — 
visokių skanių valgių bus!

Vakarienė įvyks 318 West 
Broadway, 7 vai. vakare, 
gruodžio (Dec.) 20 d.

Visi kviečiami dalyvauti.
Moterų Klubas.

Hong-Kong. — ' Plėšikai 
pagrobę $500,000 iš holandų 
laivo.

dar yra labai daug.
Toks yra dabartinis ame

rikinio gyvenimo lygis, dėl 
kurio dabar vedami aštroki 
ginčai. Vieni nori jį blogin
ti, kiti gerinti. Darbo’žmo
nės norėtų įvesti tokį lygį, 
kuriame niekas neturėtų 
būtiniausių gyvenimui reik
menų permažai, net jei dėl 
to turėtų numažinti savo iš
teklius tie, kurie turi per
daug. Man atrodo, kad šį 
paskiausiąjį planą turėtume 
visi✓ aistringai paremti. ■

A-a.

Jūsų Kailiniai
Kailiniai vieniems tar

nauja. ilgus metus ir visuo
met būna gražūs, o kitam 
greit apšempa ir suplaišėja 
ar nuplinka. Tas daug pri
klauso nuo to, ką išsirinko
me perkant. Tačiau ne vi
suomet bus girtinas ar kal
tintinas kailinių pardavė
jas. .

kailiniai yra opūs. Su 
jais reikia apsieiti manda
giau, negu su bile ‘kuriuo ki
tu drabužiu, išskiriant tik 
plonutes kojines. Be to jie 
“supyksta.”

Kailinių ekspertai pata
ria:

Niekad nekabinti ant vi
nies ar plono pakabo, vi
suomet ant plataus. Pakabą 
galima pastorinti ir sušvel
ninti apvyniojus kad ir laik
raščio pdpiera.

Dėvint reikia prižiūrėti, 
kad nebraižytų - netrintų 
aštrūs piniginės kampai ar 
sagos. Sėdantis nepertemp
ti.

Sulijusius kailinius reikia 
džiovinti vėsioje, orą aplink 
praleidžiančioj vietoj, pirm 
to nupurčius nuo vilnos 
liuosajį vandenį. Niekad ne
džiovink prie. pečiaus ar 
saulėje. Išdžiūvusių vilnoms 
išpurenti nešukuok, bet pa- 
kratinėk kailinius už apa
čių.

Ir visuomet reikia kaili
nius laikyti vėsiai ir ne per 
sauąai, nes perdžiūvę ir per- 
kaitę kailiniai greit trūki
nėja. Jei kur butas per sau
sas, kailinių šėpoje reikia 
laikyti sudrėkintą kempinę 
indelyje, kad vienodintų 
orą.

Didžiausias Kailinių 
Priešas

Kandys mėgsta puotauti 
ant kailinių geriau, rlegu 
ant paprasto milo. O tai 
reiškia, jog padedant kaili
nius ilgesniam laikui reikia 
gerai išvalyti, kad juose ne
liktų kandžių- perų,- jeigu 
kada į juos dasigavo. Ir kad 
kandys neprieitų naujų 
.kiaušinių padėti.

Vartojamuose, tankiai at
virame ore nešiojamuose 
kailiniuose kandys veik* ne-

Laukiant kalėdinių švenčių, 
jeigu kas turi krikščioniškos 
meilės Dievui ir artimui, yra la
bai didelis reikalas ir vertinga 
proga tą meilę pareikšti prak
tiškai.

Visas krikščioniškas pasaulis 
Kalėdomis lanko blizgučiais pa
dabintą vaizduojamąją (imita
cinę) stainelę. Prie jos klūpo, 
meldžiasi, o tūlas ir pinigėlį 
įmeta “apierai,” kuri eina vie- 
toš klebonui, o dalis ir už jį 
vyresniems dvasiškiams, gyve
nantiems jau nebe stainelėje ir 
ne bile kokiame bute, bet mili
jonų vertės palociuje.

Anot šventraščio, prieš arti 
porą tūkstančių metų gražuolė 
Marija, nėščia^ bedarbio ir be
namio vargšo staliaus Juozo 
pamylėta ir priglausta, keliavo 
su juo, einančiu į didmiestį dar
bo ir laimės ieškoti. Tačiau ir 
prisiartinus" didžiajai dienai, 
jie, biedniokai, negavo buto, tad 
Marija pagimdė stainelėje sū
nelį, kuris vėliau išaugo kovoto
ju už žmonių reikalus.

Šiandieną, jeigu kas nori tik
rai krikščioniškai pagerbti Ma
riją ir kovotoją *jos sūnų, turė
tų pagelbėti šių dienų Mari
jonos išeiti iš vištinyčių į tinka
mus motinoms ir vaikams na
mus.

štai visai neseniai Grand Ra
pids mieste, Michigan valstijo
je, moderniška Marija pagimdė 
kūdikį visai nemoderniškose 
sąlygose—vištinyčioje.

Grand Rapids miesto Marija 
— ne vienatinė. Prieš porą sa
vaičių girdėjome ir spaudoje

Šeimininkėms
šį skyrių veda

EVA VITART
žuvies Sandvičiai

1 puodukas žuvies (gali 
būti tuna, Kalibut, cod ar 
kitokios)

2 tarkuotos morkos
1 smulkiai sukapotas ža

liasis pipiras
1 šaukštas lemono sun

kos
1 nemažas obuolys
Pusė šaukštuko druskos
Gali įdėti biskį smulkiai 

sukapoto svogūno (cibulio).
Žuvis turi būti be kaulų. 

Jei naudoji ne iš keno, švie
žią, gali iškepti, o paskiau 
išrankiok kaulus, kad nelik
tų nei jokio. Paskiausia nu
lupk. sutarkuok ir pridėk 
obuolį prie daržovių ir žu
vies. Sumaišius viską gerai 
apdėk ant ruginės duonos 
riekių. Ant viršaus nereikia

užsiveisia. Bet tik palaikius 
nors trumpą laiką viduje 
uždarytus jau nebegali pa
sitikėti. Jei be specialaus 
valymo padedi, tankiai pa
tikrink. Jeigu nors su vie
nu kandies kiaušiniu kaili
nius padėsi, netruks privei
sti daugiau ir kailinių plo
tą nuėsti. Aršiausia tas, kad 
jos neėda baru, bet išvin
giuoja po visus kailinius.

Prireikus kailinius valyti 
nuo kandžių ar dėmes, ge
riau bus kreiptis pas to 
darbo ekspertus. Daugelis 
kailių yra dažyti. Pagal da
žus reikih pririnkti valymui 
medžiagas, nes be to gali 
sugadinti spalvą. Naftalina 
ir kamparas, esami tūlose 
valomosiose medžią gose, 
abieji yra žalingi dažytiems 
kailiniams.

B. K. 

skaitėme ir matėme apie 
Mr. ir Mrs. Victor Ren- 
si šeimą. Ji, išmesta iš namų, 
su 2 mėnesių kūdikiu ir vyres
niais 6 vaikais, iš kurių vy
riausias tik 11 metų, rado prie
glaudą tik Philadelphijos mies
to kalėjime.

Rensi šeima buvo antru kar
tu išmesta bėgiu kelių mėnesių 
jų apgyventą namą savinin
kams pardavus.

Brooklyn o priemiestyje Far 
Rockaway neseniai gaisre už
duso - sudegė dvi 8 ir 5 metų 
mergaitės, Brown’u dukrytės, 
šeima ir kaimynai sako, jog 
skiedriniai - lentiniai nameliai 
ten galėjo užsidegti ir momen
taliai 'supleškėti nuo bile ko.

— Per 7 metus to bijojome, 
— sakė skausmo priblokštas tė
vas. —■ Mūsų baimė kartą bai
siai išsipildė.

Namelis buvo šildomas angli
niu pečiumi, o vakarais pasi- 
šviečiant žibalinėmis lemputė
mis.

Gražiausia, širdingiausia mal
da šiemetinėmis šventėmis bū
tų .gražus laiškelis jūsų kon- 
gresmanui, su prašymu, kad jis 
pasidarbuotų už numažinimą 
kainų ant gyvenimui reikalingų 
produktų, už kainų kontrolę. Ir 
paprašykite jo, kad jis veiktų 
už valdinę statybą1 daugiau vi
suomeniškų gyvenamų namų, 
kuriuose biednuomenė ir vidu
tiniškų išteklių darbininkų šei
mos galėtų rasti butą ir gyven
ti be pavojaus sveikatai ir gy
vybei.

Rendanninke.

duonos. Tai bus taip vadi
nami “open-faced sandvi
čiai.”

Iš to kiekio gali būti 6-7 
sandvičiai.

Morkos su Kornais
2 sutarkuotos morkos
1 sukapotas svogūnas
1 puodukas verdančio 

vandens
1 šaukštas miltų
Pusė puoduko pieno

' 1 kenas kornų (kukurū
zų)

1 šaukštas sviesto
Druskos ir pipirų pagal 

skonį.
Morkas ir svogūną sudėk 

į verdantį vandenį ir pavi
rink apie 5 minūtes. Dabar 
supilk kornus su skystimu į 
morkas ir užvirink. Sumai
šyk miltus su pienu ir po- 
valiai maišyk viską kartu. 
Įdėk sviestą ir prieskonius.

Tai yra lengvai pagami
namas, nebrangus ir svei
kas valgis. Gali duoti prie 
mėsos ar kaip kam patin
ką. Užtenka 4 asmenims.

JEIGU NORĖSI MIRTI...

Jeigu virš tūkstančio New 
Yorko daktarų prašymas 
taptų įstatymų, sergantieji 
neišgydo momis ligomis 
žmonės galėtų legališkai nu- 
simarinti namie, ar kur pa
sirinktų, nereikėtų jiems 
marintis gasu ir daug ne
norinčių mirti išmarinti. 
Daktarai prašė New Yorko 
vals. seimelio leįgt tokį įsta
tymą. Jo išgavimu rūpinasi 
Ėuthanazia Society.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) Tree., Gruod. 17, 1947

Vaizdelis
Buvo šaltas ruduo, po pirmo 

pasaulinio karo, kuomet žmo
nės neturėjo nei gyvenimui vie
tų, nei maisto. Tada Pittsbur- 
gho paupiais tvirti vyrai, ne
rasdami sau globos, pasiritę 
bačkas, didžiulio masto, ir kiek 
sustvėrę senų maišų, pasikloję, 
guldavo bačkose sulindę, kojo
mis į galą ir popieromis apsi
kloję. Kiti į neapgyventą kalną 
susinešę lentgalių, blekių ir pa
našių reikmenų sutvėrė šėtras 
— geriau sakant, užvėjas. To
se šėtrose gyveno būriai viso
kio amžiaus vyrų.

štai, kaip jie maitinosi: — 
Kuomet krautuvės ir turgūs pa1 
vakarėje, prieš užsidarant ant 
nakties, išnešdavo ant šaligat
vio gendamo maisto atmatas, 
tai šėtrų gyventojai jas per- 
renka ir nešasi į savo buveinę. 
Kiti paprašydavo krautuvėse 
arba žmonių namuose išmaldų. 
Visi sunešę, kas ką surinko, su
kūrė ugnį, virė tą konglomera
tą, ir sūvalgė šiltą viralą.

Vieną kartą, einant paupiu, 
išgirdau tokį bačkos įnamį kal
bant (nežinau, ar kas jo klau
sėsi, ar ne) :

“Aš esu milijonierius! Turiu 
milijoną narvelių savo kūnė. 
Turiu milijoną gyslelių. Oda 
suaižėjus į milijoną upių. Turiu 
milijoną spuogelių ir maitinu 
milijoną utėlių. Turiu milijoną 
plaukelių. Turiu milijoną drais- 
kalėlių, per kurių plyšius ma
tosi milijonas kūno daleiify. Tu
riu milijoną bakterijų, ėdančių 
mano kūną. Turiu milijoną kai
mynų — gerų, dievobaimingų.

“Bet turiu tik vieną mintį...
“Kur ta motina, kuri mane 

pagimdė ?
“Kur tie visoki vadai, kurie 

atlydėjo mane čia?
“Kur tas visas mokslas, rū

pestingai įgytas?
“Kur tas Visas žadėtas geras, 

kur, kur, kur?”
Ugnelė prigęso, balsas nutilo 

— ir aš namolei eidama nešiau 
naują gyvenimo filozofiją su 
savimi ...

Johanna.

Buvęs apkaltinęs savo bar- 
teąderį pasisavinime $800, 
aludės savininkas Michael Na- 
zarewich, bronxietis, pasakė 
teisme, jog jis pats buvo klai
dingai apsirokavęs. Ir atsipra
šė bartenderio už padarytą 
nemalonumą ir negarbę.

: Today’s Pattern

Suknelės forma gaunama 14 
iki 20 ir 32 iki 40 dydžio.

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, Nv Y.
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CH. POTAŠINSKAS,
Vilniaus Valst. Konservatorijos docentas.

DVIEJŲ METŲ MIRTIES PAMINĖJIMAS

ANTANAS SENKUS
Grand Rapids, Mieli.

I

(Tąsa)
Baimė, kad prancūzų revoliucijos istori
ja nepasikartotų Rusijoj ir taip perse
kiojo Nikalojų, o Vladimiro palyginimas, 
kad darbininkų eisena prie žiemos rūmų 
lengvai gali virsti rusiška Bastilija, vi
siškai įgąsdino carą. Be to, jis kažkaip 
negalėjo įsivaizduoti savo pasikalbėjimo 
su darbininkų atstovais. Su kaimiečiais 
kalbėtis jis jau buvo pripratęs,, jis laikė 
kaimiečius caro sosto tvirčiausiu pagrin
du. O darbininkai jam atrodė jo pavojin
giausi priešai ir jis nesuprato, ką galė
tų su jais kalbėti. Tad Vladimiro patari
mas buvo jam malonus įvairiais atžvil
giais. Caras sutiko įvesti karo stovį Pet
rapily ir davė Vladimirui, kaip gvardijos 
ir Petrapilio karo apygardos vyriausiam 
vadui, laisvę pasielgti kaip jis pripažins 
reikalingu. Kai 11 valandą vakaro į 
Carskoje Selo pas carą atvyko vidaus 
reikalų ministeris Sviatopolkas-Mirskis 
pranešti apie policijos daromus žygius 
rytdienos tvarkai palaikyti, caras, labai 
šaltai jo išklausęs, pareiškė, kad jau pa- ( 
sirūpinta darbininkų jokiu būdu nepri
leisti prie Žiemos rūmų ir jokių darbi
ninkų peticijų ir delegacijų jis nepri
ims. Caras tą dieną daug galvojo apie ba
leriną Kšesinską, kurią prisiminė besi
kalbėdamas su valstybinių teatrų direk- • 
toriu kunigaikščiu Volkonskiu, kurio dar 
paprašė neskriausti senstelėjusios baleri
nos ir duoti 'jai geresnes partijas. Tas 
pasikalbėjimas sužadino Nikalojui taip 
daug senų atsiminimų.

Petrapilio inteligentijos sluoksniai bu
vo rimtai susirūpinę rytojaus diena. Jie 
stebėjosi, kad vyriausybė, žinodama apie 
tokį didelį darbininkų subruzdimą, nieko 
aiškaus nepasako ir iš jos žygių sunku 
spręsti, ar darbininkams bus leista nuei- • 
ti iki Žiemos rūmų, ar bus trukdoma. 
Tiesa, ir čia kalbėjo, kad esąs kai kur 
išlipdytas miesto viršininko įsakymas ne
sirinkti gatvėse, bet jį mažai kas mate 
ir abejoja, ar tai rimtas perspėjimas. 
Paprastai policija suimdavo mažiausio 
judėjimo vadus ir iš anksto imdavosi žy
gių demonstracijai sutrukdyti. Šį kartą 
to nebuvo daroma, policija ramiai žiūrė
jo į darbinįnkų pasiruošimą. Tad atro
dė, kad tas policijos elgesys skatino dar
bininkus jų žygiui. O iš kitos pusės vis 
labiau aiškėjo, kad į sostinę traukiama 
kariuomenė, kuriai būsią pavesta darbi
ninkų žygį sulaikyti. Išeina taip, kad 
policija žiūri pro pirštus, beveik skatina 
darbininkus demonstruoti, o kariuome
nė ruošiasi juos ginklu sulaikyti. Padė
ties baisumą ir neišvengiamą kraujo 
praliejimą suprato vadovaujančios visuo
menės veikėjų,publicistų ir rašytojų gru
pės. Jų daug susirinko laikraščio “Syn 
Otečestva” redakcijon ir jau apie 12 va
landą nakties nutarė pasiųsti delegaciją 
pas vyriausybės asmenis perspėti apie 
būklės rimtumą. Delegacija, kurią su
darė devyni žymūs literatai, publicistai 
ir visuomenės veikėjai (Maksimas Gor
kis, Anenskis, Hesenas, Kariejevas ir 
k.), nuvyko pas Sviatopolką-Mirskį, bet 
jo nerado namie, kadangi buvo išvykęs 
pas carą. Delegatus priėmęs jo pagelbr- 
ninkas generolas Ridzevskis sutiko pra
nešti ministeriui apie delegacijos perspė
jimus, bet pareiškė, kad vyriausybė vi
sus faktus žinanti ir patarė kreiptis ne 
į vyriausybę, o ,į darbininkus, kad jie 
išsižadėtų savo demonstracijos. Tada de
legacija nuvyko pas Vittę, kuris ją pri
ėmė ir palankiai pasikalbėjo, pareiškė 
suprantąs būklės rimtumą ir atsakomy
bę.'Bet Vittė pasakė nieko negalįs pa
daryti, neturįs įtakos pas carą, o visas 
tas klausimas neįeinąs į jo veikimo sri
tį, todėl jam sunku esą kuo pagelbėti. 
Delegacija grįžo į redakciją, kur jos dar 
nekantriai tebelaukė. Delegatai papasa
kojo apie savo nepasisekimą, bet jau lai
kas buvo vėlus ir jokių naujų žygių pa
daryti nebegalėjo.

Naktį Petrapilis pavirto kaip ir karo 
stovykla. Didžiojo kunigaikščio Vladimi
ro įsakymu visas miestas paskirstytas 
rajonais ir gvardijos korpo vadas kuni
gaikštis Vasilčikovas, Petrapilio žemėlaT 
pį pasitiesęs, skubiai ruošė planą kovąį 
su rytdienos “priešu,” kurį nugalėti bu
vo daugiau vilčių, negu japonus, nes tai 
beginklis priešas, tik dvasios pakilimu, 
pasiruošęs savo žygiui, atvira širdim ir

tikėjimu į caro gerumą apsiginklavęs. 
Prieš tą “priešą” — beginklius Petrapi
lio darbininkus — sutraukta daug pul
kų, kurių dalys išskirstytos po visą mies
tą. Atskirose miėsto dalyse įrengti šta
bai, visai kaip karo lauke. Štabuose pa
statytos sudedamos stovyklų lovos. Ka
rininkai ir adjutantai sėdėjo milinėm 
apsivilkę, girtavo, rūkė, kalbėjosi ir juo
kavo. Buvo paruoštos ir raudonojo kry
žiaus karietos. Aukštesniosios vyresny
bės buvo duotas įsakymas veikti ir šau
namuosius ginklus vartoti jų pačių nuo
žiūra. Ant visų tiltų ir pereinamųjų vie-, 
tų per Nevos upę stovėjo stiprios sargy
bos. Gerokai degtine pavaišinti ir įkau
šę kareiviai, besišildydami prie laužų, 
šokinėjo, kvatojo, šoko kazoką. Už Nar
vos vartų sustojo tą naktį iš Pskovo at-. 
vežtoji kariuomenė. Nieko nežinantiem 
tų kuopų kareiviam buvo duotas įsaky
mas šauti pasigirdus signalinio trimito 
garsui. •

KRUVINASIS SEKMADIENIS
Dar nešvitus Marcijonas Jurkus su 

savo buto šeimininkais ir kitais draugais 
atvyko į draugijos klubą. Ten susirinku
sių jau buvo ne maža ir vis plaukė nau
jos minios. Visi žinojo, kad iš visų vienuo
likos draugijos skyrių eisena turi prasi
dėti taip, kad antrą valandą dienos visi 
ateitų į “caro aikštę,” prie Žiemos rū
mų. Nuotaika buvo nerami. Visi jau ma
tė arba žinojo, kad visas Petrapilis pil
nas kariuomenės ir vakar į žmęnių sie
las įsiskverbęs abejonės šešėlis dabar 
jau plačiai išbujojo į rimto pavojaus su
pratimą. Bet baimės nebuvo. Buvo dar 
didesnis pasiryžimas ir vis dar išlikęs 
pasitikėjimas caro gerumu, viltis, kad 
caras neleis pralieti savo ištikimosios 
liaudies nekalto kųaujo. Susirinkę dar
bininkai karštai kalbėjosi apie savo bė
das, apie carui įteiksiamą peticiją ir, 
svarbiausia, vis dar svarstė opųjį klau
simą: priims ar nepriims caras darbi
ninkų? Vadovaujantieji asmens dar ke
lis kartus skaitė peticiją, darbininkai ją 
gyvai aptarė. Marcijonas, gerai susipa
žinęs su peticija if daugelio kalbų iš? 
klausęs, dabar jau pats'aiškino naujai 
atvykusiem ir apie paticiją mažai žino- 
jusiem darbininkam. Jis dar pats tikė
jo ir kituos stiprino viltį, kad caras iš
klausys darbininkų, kad kariuomenė su
telkta tiktai tam atvejui, jei pradėtų 
drumsti socialistai. Tocįel Marcijonas 
karštai ginčijosi su visais socialistų nu
sistatymą palaikiusiais ir į revoliucinę 
kovą raginusiais. Tokius jis atvirai va
dino išdavikais, japonų papirktais agen
tais ir darbininkų priešais.

— Jei einam pas carą, pasitikėkim 
juo, eikim su atvira širdim, o ne su ak
meniu užanty! — vis tikino Marcijo
nas.

Bet ginčų buvo mažai. Vyravo kažko
kia visus jungianti draugiškumo nuo
taika, nepaprastas vieningumas, ' kaž
koks dvasinis susiklausymas. Estradoj 

• viena po kito keitėsi kalbėtojai, kurie 
stengėsi išreikšti juos jaudinusias min
tis, išsklaidyti abejones. Štai pakilo kal
bėti kažkoks senyvas darbininkas.

— Draugai! — tarė jis. — Jūs žinote 
kodėl mes einam. Einam pas carą teisy
bės ieškoti. Atsimenat Mininą, kuris 
kreipėsi į tautą, kad ji gelbėtų Rusiją. 
Ir mes to paties noro vedami einam. Bet 

, iš ko mes einam gelbėti Rusiją? Ne iš 
totorių, ne iš lenkų jungo,' bet iš. valdi
ninkų biurokratų jungo, kurio prislėgti 
mes visi kenčiam. Per sunkti pasidarė 
gyventi. Iš mūsų prakaitą ir kraują 
baigia išspausti. Ar bereikia jum^ at
vaizduoti darbininkų gyvenimą. Mes gy
venam viename kambary dažnai po 10 
šeimynų, kartu su nevedusiais. Ar tei
singai kalbu? z

— Teisingai! Teisingai! — pritarė* iš 
visur. ' . ., ; < 1 • ' /

— Ir štai, dabar mes einam pas carą. 
Jei jis mums Caras, jei jis myli ^kvo tau
tą, jis turi mus išklausyti. Negali būti, 
kad jis mūsų nepriimtų,'jis tad padarys. 
Draugai! Tad eisim visi pas carą. Aš 
eisiu pirmose eilėse, o kai mes griūsim, 
antrosios eilės stos mūsų vieton. Bet ne
gali būti, kad caras lieptų į mus šauti...

(Bus daugiau) <
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(Pabaiga)

Šis Beethoveno gyvenimo 
periodas dar žymus tuo, 
kad Vienoje jis nepaprastai 
daug koncertavo, kaip pia
nistas - virtuozas. Su dide
liu pasisekimu Beethovenas 
taip pat grojo 
Berlyne.

Per laikotarpį, 
penkerius metus
1799), Beethovenas sukūrė 
daug įvairių kūrinių. Jų 
tarpe pačios reikšmingiau- 
siosios yra fortepioninės 
sonatos. Savo kūrinius jis 
atlikdavo koncertuose, Va
dinamuose ^Akademijo
mis”. Po ilgų prašymų Bee
thoveno žinion buvo perlei
sta koncertinė salė. Publika 
ir kritikai tas jo “Akademi
jas” nepaprastai vertino, ir 
salė visuomet būdavo pilna. 
Beethoveno reikalai eina 
vis geryn,'jis rašo vis nau
jus kūrinius, užkariauda
mas jais visą Europą. Bet 
tai tęsėsi neilgai. Beethove- 
ną ištiko smūgis, aptemdęs 
visą tolesnį jo gyvenimą. 
Savo artimiausiam draugui 
Amendai jis rašo apie bai
siąją bėdą, užgulusią jį: 
“Kaip dažnai aš geidžiu ta
ve matyti greta savęs, 
tavo Beethovenas labai 
laimingas. Žinok, kad 
niausioji mano 'esybės 
lis, mano klausa, labai
silpo ir vis blogėja. 'Labai 
abejoju, ar galėsiu išsigy
dyti, — juk tokios ligos 
priklauso prie neišgydo
mų...”

Kurtumas progresavo. Iš 
pradžių Beethovenas slėpė 
savo ligą nuo aplinkinių 
žmonių. Bet ilgainiui jį į- 
gavo tokios formos, kad nu
slėpti jos jau buvo nebega
lima. 1802-rų metų vasarą, 
praleisdamas a t o s t ogas 
Heiligentšadto kaime, neto
li Vienos, Beethovenas pa
rašė savo antrąją simfoni
ją— vieną optimistiškiau
sių savo kūrinių. Bet baigęs 
jį, kompoiztorius pasidarė 
giliai melancholiškas. Keli 
mėnesiai, praleisti gamtos 
prieglobsty, nepagerino jo 
klausos. Beethovenui vaiz
davosi niūrūs ateities pa
veikslai ir tų pergyvenimų 
išdavoje gimė šis istorinis 
dokumentas.

Šis laiškas dar kartą pa
rodo, kokios tvirtos valios 
žrrfogus buvo Beethovenas. 
Tai buvo tikrojo kovotojo 
tipas. Nė karto jam neatėjo 
į galvą mintis nusižudyti 
ar laukti ‘mirties. Jis neno
rėjo mirti tol, kol nebus su
kūręs visko, kam jis jautėsi 
gabus. Galingoji menininko 
prigimtis nugalėjo ir šią 
nusiminimo srovę: jis para
šo “Didvyriškąją simfoni
ją”, šį didingą kūrinį, kvė
puojantį revoliucine aistra.

Trečioji simfonija iš pra-. 
džių buvo skirta Napoleo
nui, bet vėliau šis paskyri
mas buvo panaikintas.

1804-tais metais Beetho
venas parašė garsiąją sdvo 
sonatą fortepionui — “Ap- 
pasionata”(Aistringoji). Šis 
kūrinys lig šiol yra vienas 
geriausių fortepijoninėje li
teratūroje. Vladimiras Ilji- 
čiųs Leninas pavadino šios 
genialios sonatos muziką 
“nepaprasta”, “nežmoniš
ka.”. •
/ Šie‘du kūriniai buvo su
tikti labai šaltai. Bet re
cenzijos, rašytos apie šiuos 
kūrinius po trejų metų, jau 
kalba apie tai, kad Beetho
veno idėjos suprastos. Kom
pozitorius, paskatintas pa-

sisekimo, ruošėsi naujiems 
milžiniškiems darbams...

Beethoveno s i m foninė 
muzika atvėrė plačius ke
lius didvyriškam masiniam 
pažangiam devynioliktojo 
amžiaus menui. Ji pagimdė 
ilgainiui Berliozo ir Vagne
rio sirhfonizmą, kaip ir pro
gresyviųjų rusų muzikų 
simfonizmą, nuo Glinkos 
iki Čaikovskio ir mūsų am
žininkų.

Reikšmingą epochą Bee
thoveno, o kartu su tuo ir 
pasaulinio devynioliktojo 
amžiaus simfonizme prade
da trečioji — “Didvyriškoji 
simfonija.” Po “Didvyriš
kosios” buvo sukurtos dar 
trys simfonijos — ketvirto
ji, penktoji ir šeštoji, trys 
koncertai— vienas smuikui 
ir du fortepionui, fantazi
ja chorui, fortepionui ir 
orkestrui, ir uvertiūra “Ko- 
riolanas.” Šię kūriniai bu
vo parašyti per tris metus. 
Kiekvienas jų sudaro svar
bų etapą Beethoveno simfo
ninėje kūryboje, o visi kar
tu — žingsnį pirmyn pa
saulinio simfonizmo išsi
vystyme.

Per paskutinius vienuoli
ka veiklos metų Beethove
nas sukūrė, palyginti, ne
daug kūrinių. Jų tarpe 
svarbiausieji — Devintoji 
simfonija ir “Iškilmingosios 
Mišios”. Šie kūriniai paro
do, kaip kompozitorius 
stengėsi surasti naujų for
mų savo kūrybai. “Vėlusis” 
Beethovenas, neatsisakyda1 
mas nuo savo didvyriškųjų 
idėjų, ieško būdų pilnutinai 
perduoti didvyrio vidinį pa
saulį, bando filosofiškai iš
reikšti žmogaus gyvenimą.

Beethoveno kūrybos vir
šūne visai teisingai laiko
ma Devintoji simfonija, už
baigta 1824-tais metais. Ku
pina revoliucinio optimiz
mo, didingoji simfonija vai
nikuoja didžiojo kompozito
riaus kūrybinį kelią.

Ši simfonija ir savo mas
tu, ir charakteriu skiriasi 
nuo kitų Beethoveno simfo
nijų. Joje daugiau vaizdų, 
idėjų ir pergyvenimų. Me
nininko akiratis išsiplėtė. 
Tikėjimas artimu žmonijos 
išlaisvinimu toks gilus, kad 
Devintoji simfonija negin
čytinai priklauso prie žy
miausiųjų revoliūcin. kūri
nių pasaulinėje meno isto
rijoje. Ir mūsų dienomis ji 
skamba kaip šūkis į kovą.

Nepaprastas yra simfo
nijos finalas. Čia kompozi
torius įvedė chorą, panau
dojęs Šillerio odę “Į džiaug
smą”, kurios tekstas jau 
savaime revoliucinis. Poe
tas piešia žmoniją/ įkvėptą 
darbo ir meilės laime, visų 
žmonių lygybės idėja.

Praūžęs prancūzų revo
liucijos vėjas vėl gaudžia 
šioje muzikoje, rūstus ar
mijų žingsnis drebina Eu
ropą, ir busimoji žmonijos 
ateitis čia iškyla lyg filoso
fų ir poetų pranašavimų 
migloje. Ateities alsavimas 
prasiveržia į- šią dieną, ir 
genialus menininkas, nuga
lėdamas senatvę, ligas, ne
lygią kovą su aplinka ir 
sunkiu asmeniniu gyveni
mu, gi^di jo džiūgaujantį 
balsą. Džiaugsmas arti. 
“Susivienykite, milijonai!”

Praėjo nedaug metų —ir 
jo aistringa Svajonė tapo 
realiu revoliucinės kovos 
tikslu. Po dvidešimties me
tų, po didžiojo menininko 
humanisto mirties visame 
pasaulyje praskambėjo ga-

Šių metų 1 d. lapkričio suė
jo du metai kaip netekome An
tano Senkaus. Mirė dar nese
nas būdamas, apie pusės am
žiaus. Gimė Lietuvoje, Suvalkų 
rėdyboje, Vilkaviškio apskr., 
Paežerių vaisė., Užubalių kai
me. Amerikoje išgyveno 36 me
tus.

Paliko brolį Juozą, Grand 
Rapids, Mich., pusbrolį ir pus
seserę Cleveland, Ohio, ir pus
brolį Detroit, Mich. O Lietuvo
je brųlį ir seserį.

Antanas buVo laisvos minties, 
daug pasidarbavęs Grand Ra- 
pidse įsteigti laisvas kapines. 
Priklausė prie Lietuvos Sūnų- 
Dukterų Draugijos, Liet. Darb. 
Susiv. ir Lietuv. Liter. Draugi
jos. Ir daug darbo įdėjo prie jų. 
'Jis buvo nuoširdus ir gero veli
jantis visiems.

Gražiai, laisvai tapo palaidotas 4 d. lapkričio, 1945 m., Grand 
Rapids Lietuvių Laisvose Kapinėse.

Prisiminę jo darbštumą, nuoširdumą — liūdime mes netekę išti
kimo darbo klasės sūnaus.>> Brolis ir Giminės.

BALTIMORE, MD
Gruodžio 8 d. atsibuvo LLD 

25 kuopos metinis susirinki
mas. šiame susirinkime buvo 
išklausyti valdybos narių ra
portai ir perrinkta valdyba 
ateinantiems metams.

Valdybos raportai parodė, 
kad kuopa yra gerame stovy
je, kaip kapitalu, taip ir na
riais. Narių kuopa turi 61 
ir visi užsimokėję. Už tai kre
ditas priklauso kuopos valdy
bai, kuri darbavosi .energingai, 
sutartinai ir taktiškai. Sekan
čių metų valdybon išrinkti 
tie patys draugai, apart finan
sų raštininko.

Nutarta paaukoti $5 Knygų 
Archyvui, šių metų Draugi
jos išleista labai vertinga kny
ga (Viduramžių Istorija). 
Daugiau negu dvigubai atly
gina nariams už įmokėtą mo
kestį. Kurie atsilankė į susi
rinkimą, knygą gavo ir labai 
patenkinti.

Būtinas reikalas priminti 
kuopos nariams ir ' visiems 
prieteliams, kad kuopa rengia 
Naujų Metų pasitikimui labai 
iškilmingą pasilinksminimą, 
kuris atsibus gruodžio 31 d., 
Lietuvių Svetainėj, 851 Hollins 
St., ant trečių . lubų. Turėsi
me labai skanių valgių ir gė
rimų visiems iki sočiai tik už 

Taigi labai maloniai 
visų iš anksto įsigyti 
ir skaitlingai daly-

Edmundas. Pasekmės bu- 
tokios, kad iš keturių bus- 
mokyklos valdyba Edmun- 
bustą pripažino geriausiu.

$2.50. 
prašom 
tikietus 
vauti.

Dar vienas labai svarbus 
priminimas: Darbininkų Susi
vienijimo kuopos jaunuoliai 
rengia bankietą ir šokius sau
sio 31 d., 1948 m. Kaip visi 
mūsų parengimai, taip šis 
įvyks Lietuvių Svetainėje. Ti- 
kieto kaina $2.25. Šis jau
nuolių parengimas labai reika
lingas visų mūsų paramos, nes 
nuo jo pasisekimo priklausys 
jaunuolių ūpas ir pasiryžimas 
įsitraukti visuomeninėn vei
klom Todėl prašau visus da
lyvauti bankiete ir paremti 
jaunuolius pagal geriausią iš
galę. 1 15

lingasis ' “Komunist. Part. 
Manifestas”, nurodęs pa
sems tikrąjį kovos kelią. 
Proletarinė revoliucija yra 
tikras Beethoveno didvyriš
kosios svajonės išsipildy
mas. Kilni muziko revoliu
cionieriaus figūra, šis di
dingas žmogaus piliečio at
vaizdas ir dabar lieka pa
vyzdžiu visiems meninin
kams, kurie nori pasišvęsti 
liaudžiai.

Didžioji Spalio Socialisti
nė Revoliucija sukūrė pir
mąsias tikrai masines audi
torijas, apie kurias Beetho- 
venas galėjo tik svajoti ir 
kurioms jis, iš esmės, rašė 
savo išdidžias simfonijas. 
Pas mus kasmet dešimtis 
kartų skamba jo himnas “Į 
džiaugsmą”, ir nauja, nepa
žįstama jam gentis su pasi
gėrėjimu klausosi šių gar
sų.

Lietuvis Jaunuolis Dailininkas •
Tai ir Baltimorės lietuviai 

susilaukėme savo dailininko 
asmenyje Edmundo N. Barta- 
šiaus. Edmundas yra 19 metų 
jaunuolis, aukšto ūgio, malo
nios išvaizdos, ramaus būdo, 
simpatiškas, tykus vaikinas.

Edmundo pagaminta skulp
tūra — “Aukštosios Mokyklos 
Studentas,” atminčiai II pa
saulinio karo žuvusiems stu
dentams, bus atlietas iš bron- 
zo ir stovės Politechnikos In
stitute. Instituto valdybai su
manius turėti tokį bustą, buvo 
paskelbta kontestas busto pa
gaminimui, į kurį stojo ir mū
sų 
vo 
tų 
do
Imant .atydon, kad šitas ban
dymas skulptūroje Edmundo 
yra pirmutinis, reikia pripa
žinti, kad jis turi gražų ta
lentą ir gali pasiekti aukšto 
laipsnio dailės srityje. Dabar
tiniu laiku Edmundas lanko 
Maryland Institutą, siekda
masis mokytojo laipsnio ir 
studijuoja dėl Bachelor of 
Science Johns Hopkins Uni
versitete. To dar negana. Ed
mundas dar ima pamokas ant 
smuiko Peabody konservatori
joj ir turi laba( gerą pasise
kimą. Nereikia nė sakyti, kad 
su tiek užsiėmimų mūsų Ed
mundui nelieka nė valandė
lės išėjimui į ^vietą.

Laimingo tau pasisekimo, 
gabusis jaunuoli! V.

g J. J. Kaškiaučius, M. D.j
580 Summer Avenue,

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

^i€«tctctetcectctcicicicicicic«tctctcectc««li  

IF. W. Shalinsl y -i 
ss» g 
s 
$ o<i-uz j a
g Opposite
5 
y 
g .

Suteikiam garbingas laidotuves € 

į ■ $150 j

g Koplyčias suteikiam nemokamai 2 
visose dalyse miesto. * 

v .2
g Tel. Virginia) 7-4499 v 2
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Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

> Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

:K«iCeCiCeCiCtciCiCtC«t€«CK«tCi«lC«M«

i Joseph Garszva
| Undertaker & Embalmer & v Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, Jf. Y.

I

A

i
Tel. EVergreen 8-9770 *

4 pusi.—Laisvė (Liberty,Lith. Daily)-* Tree., Gruod. 17į 1947



“Džentelmano Sutartis”
vi-Neapykantos ir diskrimina

cijos problema yra rūpestis 
visų amerikiečių. Praeitų de
šimt ar ‘penkiolika metų įvy
kiai užtvirtina tą statemeutą. 
Daug valstijų legislatūrų pra
vedė anti-diskriminAcijos ir 

'civiliškų teisių įstatymus; 
miestų susirinkimai diskusuoja 
dalykus, kurie prieš penkioli- 
ką metų visai juos neintere
savo; miestai ir apylinkės vi
soje šalyje steigia komitetus 
dėl žmonių santykių; ir skai
čius organizacijų, kurių svar
biausias tikslas yra išbraukti 

‘ diskriminacijas, kurios perski- 
i ria vieną rasę nuo kitos, tiky
bą nuo tikybos, vis auga. Bet 
dar reikia ko daugiau, kas pa
siektų širdį ir sąžinę, kas pa
rodytų visiems amerikiečiams 

, žmonišką kilnumą visų žmo
nių, ar jie protestonai, katali
kai, žydai, negrai, vietiniai, ar 
svetimšaliai — kas aiškiai per
statytų, kaip neapykanta nu
žemina žmones. Daug ame
rikiečių ieško to, nes jie eina, 
arba milijonai eis į teatrus i žydu, 
matyti sensacingai pasekmin- i 
gą filmą “Gentleman’s Agree- straipsnius, Tamuko tėvas pač

Pilma padaryta iš Lau- Sako, kad jis yra protestonas.

jaudinimų ir skausmo dėl 
šokių diskriminacijų prieš 
dus. Pasaka parodo konflik
tą tarpe vyro ir moters, kurią 
jis labai myli, bet kuri negali 
pasiliuosuoti nuo neapykantų 
jos ypatingos grupės.

Filmų kritikai ir editorialų 
rašytojai entuziastiškai priė
mė šią filmą dėl jos reikšmės 
demokratijai ir žmonijai. Yra 
vienas incidentas filmoje, ku
ris liečia Tamūką, mažą sū
nelį vyro, kuris laikinai prisi
deda .prie žydų. Mėgdamas 
pamėgdžioti senesnius, šis vai
kutis praneša savo draugui 
mokykloje, kad jis “pusiau 
žydas.” Už kelių dienų parei
na namon verkdamas, jo drau-' 
gai nebenori su juom bovintis 
ir vadina jį “dirty Jew, 
nuo jo bėga.
sako, kad jis krikščionis, 
jo tėvui patinka, 
kūčių yra žydai;
vas, “ir tavo

po žydas, jis daug išmoko ne 
tik apie žydus. Jis dabar žino 
iš patyrimo, kas yra būti na
riu mažumos grupės.

“Džentelmono Sutartyje” 
svarbiausias roles vaidino gar
siausi vaidintojai Hollywood— 
Gregory Peck yra to žurnalo 
reporteris, Dorothy McGuire, 
kurią jis myli, John Garfield 
kaipo Captain Goldman. Moss 
Hart parašė veikalą, Elia Ka
zan dirigavo ir Darryl F. Za- 
nuck produkavo Twentieth 
Century Fox’ui. Pasekmingas 
pakeitimas Lauros Hobsons 
puikios novelės į vieną iš ge
riausių filmų duos 
amerikiečiams matyti 
kaip kiti juos mato.

progos 
save, 
FLIS.

Binghamton, N. Y

ELIZABETH, N. J
ĮVAIRŪS NUOTIKIAI

tik trum- 
dalyvauti 
konferen- 
buvo ga-

Gruodžio 7 dieną 
pu laiku galėjau 
LDS III Apskrities 
cijoj.z Konferencija 
na gyva — bent map taip- at
rodė. Atlikta daug gerų dar
bų, bet vieną gerą darbą, 
gerbiami'LDS kuopų atstovai, 
pamiršote, būtent, dįenraščio 
Vilnies sustiprinimo fondą. 
Galima buvo šiam taip svar
biam tikslui vieną kitą desėt- 
ką dolerių paaukoti.

LDS III Apskr. atstovams 
pagamino gerus užkandžius 
.šios draugės: B. Makutėnienė, 
L. šeralienė, M. Tarasienė ir 
Thelma Makutėnienė.

|Ęlks svetainė tapo rengėjams 
atsakyta. Tada rengėjai gdvo 
Jefferson High School svetai
nę.

ex- 
kad
ne
pa
bus

organizaci-

miesto švie- 
visą dalyką 

dar nežinia, kuo

MIRĘ LIETUVIAIir 
Jis jiems ne- 

Tas 
“Daug vai-
sako jo tė- 
paiškinimas 

| reikštų, kad yra kas blogo bū- 
; ti žydu arba kad gerai nebūti

Vėliau, ‘ užbaigęs , savo

ment.” 1 
ra Hobsons pasekmingos no
velės.

“Džentelmono Sutartyje” Į 
senas amerikietis, kad surinkti 
medžiagos serijai straipsnių 
savo žurnalui apie anti-semi- i vardus arba ženklelius.” 
tizmą, nutaria save perstaty-, Per astuonias savaites šis 
ti žydu. Jis pergyvena su-' žurnalo rašytojas gyveno kai-

Tūli žmones labiau jį gerbia 
negu pirmiau. Bet jis tas pats 
vyras.-Dabar jis “krikščionis.” 
“Kada nors tikėsi į žmones 
kaipo į žmones ir ne kaipo į

g
Living Room Cushions 1

cy 45

Refilled With New Springs £
$3.75 I

| Sofa Apačios Perbudavoįimas 1
į , Už $12.00 1
| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patroviį

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
į lonu. Mandagus patarnavimas.
\ Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
t Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
į? Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
S Žemos kainos už viską.
4 Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
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S
LITUANICA SQUARE

restaurantI
SĮteven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

I1

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

45 
45 x
i
45
'i

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
M

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

RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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. Y

Lapkričio 12 d. tapo palai
dotas Aleksandras Bakas, 53 
metų amžiaus. Liko velio- 
nies žmona,, duktė ir sūnus.

Gruodžio 12 d. tapo palai
dotas Jonas Barzd.a, kilęs is 
Spyrak’ių parapijos, Panevėžio 
apskrities.’ Jonas ilgą metų 
eilę buvo • farmų darbininku, 
gyvendavo apie Cortland, N. 
Y., o Johnson City, N. Y., tu
rėjo brolį Justiną, kuris ir rū
pinosi Jono palaidojimu.♦

Kūčių Vakarienė.

Liet. .Literatūros Draugijos 
20 kuopa rengia kūčių vaka
rienę, gruodžio 24 d., Lietu
vių Salėje, 315 Clinton St.; 
vakarienė prasidės lygiai 7 
vai. vakare. Bilietų kaina bus 
$1.50. Norintieji vakarienė
je dalyvauti, prašomi praneš
ti vakarienės rengimo komi
sijai, kad ji žinotų 'dalyvių 
skaičių. Komisijoje yra 
Liužinienė, A. Žemaitienė, 
žukienė ir Navalinskai.

Po konferencijos man teko 
pasikalbėti su garsiu Laisvės 
vajininku A. Stripeika, kuris 
nusiskundė, kad gauna mažai 
talkos nuo kitų apsiėmusių 
Laisvės vajininku. Draugai, 
išlaikykite savo duotą žodį! 
Padėkime A. Stripeikai, kiek 
tik galima!

M.
II.

Ne tik valdžia, bet ir priva
tūs asmenys rėkia kiek galima 
šelpti badaujančius europie
čius, vieni vardan humanizmo, 
kiti kovai prieš komunizmą, o 
kitiems tai tik bizniškas ra
ketas, — taip, kaip pas mus, 
lietuvius.

Tūlas Newarko pilietis Hi- 
laie J. Holder garsindavo ven
grų reakciniuose laikraščiuose, 
kad, va,fidabar Vengrijoj rei
kalinga tuojautinė pašalpa, 
tai siųskite užsakymus per 
jo įsteigtą “Handee Products 
Co.” Anglų kalboj “Handee’’ 
yra tikrai geras pavadinimas 
varyti raketą. ■

Vienas katalikų 
Medard Medveczky, 
field Hills, Mich.,
mas šiam’ Holderiui, prisiun
tė net $4,000, kad jis pasiųs
tų už tiek vertės drapanų bei 
maisto jo pažįstamiems kuni
gams Vengrijoj.

Bet iš Vengrijos, ant. jo pa
klausimo, gautas nuo jo kole
gų kunigų atsakymas, kad jie 
nieko negavę. Gavęs tokią 
žinią iš Vengrijos,' kunigas M. 
Medveczky tuojau pranešė 
pašto viršininkams. H. J. 
Holder tj&inėjant .prisipažino, 
kad pasilaikė tuos pinigus, 
kaipo “paskolą.” O pats ta
po sulaikytas po $2,500 kau
cijos ligi ‘'“grand jury” teismo.

kunigas, 
iš Bloom- 
patikėda-

Susilaukta ir čia nemalonu
mų, nes policijos leitenantas ir 
kaunsilmanas J. W. Farley ir 
katalikiški f asistuojanti 
kareiviai pareikalavo, 
miesto švietimo boardas 
duotų mokyklos svetainės, 
siremiant tuo faktu, kad
imama įžanga ir kad tai “ko
munistų fro ntinė 
ja.” 

f 

Gruodžio 11 d. 
timo boardas tą 
Svarstė, ir
tas dalykas užsibaigs*

Susirinkime dalyvavo virš 
100 žmonių iš įvairių orga
nizacijų ir šiaip tužinteresuotų 
piliečių, kuriems rūpi palaiky
mas šalies Konstitucijos.,

Independent Citizens League 
pirmininkas Daniel Wagner 
pareiškė, kad 'ši organizacija 
yra grynai amerikinė įstaiga 
su amerikine programa, 
smerkdamas fašistinius 
mentus, kurie nedaleidžia 
riems piliečiams 
gamais reikalais 
ne.

Kad svetainė 
kyta rengėjams, 
asmenys bei < 
Dr. Christian Gauss, ex-deka- 
nas Princetono universiteto; 
A. G. Hays, nuo Civil Liber
ty Union; kunigas Charles 
Ross, istoriškos First Presby
terian Church; nuo Princeton, 
N. J., burmistro Minot C. 
Morgan; nuo CIO miesto ta
rybos Archer Cole, ir United 
Automobile Workers (CIO) 
lokalo 595 Frank W’tkus.

London. — Amerikos Val
stybės' sekretorius Marshal- 
las užginčijo Sovietų užsie
ninio ministro Molotovo į 
tarimą, kad amerikonai, po' 
priedanga pagalbos vakari
nei Vokietijai, pelninkauja 
iš jos. Pranešama, jog 
amerikonai ir anglai griež
tai reikalaus, kad Sovietai 
parodytų, kiek vertės jie 
paėmė iš savo kontroliuoja
mos rytinės Vokietijos.

Pirmadienį buvo lemia
ma, kad jeigu Molotovas 
nepadarys nuolaidų kas lie
čia karinius atpildus iš Vo
kietijos, tai iškriks ši ketu
rių didžiųjų talkininkų kon
ferencija.

Washington. — Valdžia 
parduoda kompanijoms ir 
asmenims visus 464 likusius 
žibalinius savo laivus.

MALE and FEMALE 1 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI 
QUEENS
Naujausia ir Moderniškiausia 

DIRBTUVĖ 
Moteriški Koutai ir Siūtai 

PATYRĘ Operatoriai 
REIKALINGI TUOJAU 

DART DARYTOJAI 
KALNI ERIŲ DARYTOJAI 

KIŠENIŲ DARYTOJAI 
RANKOVIŲ SIUVĖJAI 

PAMUŠALŲ DARYTOJAI 
GUZIKINIŲ KILPŲ DARYTOJAI 

BEISTERAI & STIČERIAI 
VISOKIEMS KITIEMS SEKŠINAMS 

NUOLATINIS DARBAS. 
BERT FASHIONS, Inc. 

37-02 NORTHERN BLVD. 
LONG ISLAND CITY 

STILLWELL 4-1891
(298)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

pa- 
ele- 
do- 
bė-♦išreikšti 

savo nuomo-

būtų neatsa- 
reikalavo šie- 

organizacijos:

PRANEŠIMAI
DETROIT, MICH.

Gruodžio 21 dieną, 2-rą vai. po 
pietų, Draugijų Svetainėj, įvyks me
tinis LLD 52 ' kuopos susirinkimas. 
Per šį susirinkimą bus 
nauja kuopos valdyba dėl 
1948 metų. Iki šioliai dar 
knyga nėra prisiųsta, bet
mybės, kad ji gali būti prisiųstą iki 
21 d. gruodžio. Vienaip ar kitaip, 
nariai turėtų dalyvauti skaitlingai 
šiame susirinkime, kaipo metiniame, 
nes

PATARNAUTOJOS
Dirbti Serving Roome ir patarnauti prie 
stalų. Turi gyventi ant vietos. Alga. 
Kambarys, Nakvynė ir Valgis, Skalbykla.

Kreipkitės
MASONIC HOME 

WALLINGFORD. CONNECTICUT
Mrs, Strube, Dining Room Supervisor 

_______________________________~ T <»*)

FINIŠERKOS
Prie Geros Rūšies

Merginų Koutų ir Siūtų,
MAX MILSTEIN

230 West 39th St., N. Y. C.
renkama 
sekančių 
šių metų 
yra gali-

(295)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

tai yra visų mūs užduotis.
—■ 1947 metų Kuopos Valdyba.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. priešmetinis susi

rinkimas įvyks sekmadienį, gruodžio 
21 d., 11-tą vai. ryto Yemans svet. 
3014 Yemans. Visi nariai būkite lai
ku, turėsim išrinkti kuopos valdybą 
1948 m., ir aptarti kitus klausimus. 
Atsiveskite ir naujų narių. — Sekr.

(292-293)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio komiteto susirinkimas 

jvyks gruodžio 21-mą, kai 3 vai. po 
pietų, Liaudies name, 735 
mount Ave. Visi delegatai ir 
nizacijos nariai nepamirškit 
lankyti, nes tai bus metinis
rinkimas ir turėsim išrinkti valdy
bą dėl 1948 metų. Taipgi bus ra
portų iš praeito veikimo ir dabarti
nio “Laisvės” vajaus, kaip jisai ei
na, ir kokios yra pasekmės. — P. 
Puodis, sėkr. (294-295)

Fair- 
orga- 
at^i- 
susi-

♦ FINIŠERIAI
Prie Geros Rūšies 

Merginų Koutų ir Siūtų
MAX MILSTEIN 

230 West 39th St., N. Y.
(295)

Washington. — Amerikos 
valdžia sutiko duoti 75 nuo
šimčius reikalingų lesų su
vienijamam anglų-ameriko- 
nų ruožtui vakarinėje VoJ 
kietijoje.

New York. — Valdžia a- 
tidarys čia įstaigą prekybai 
su Japonija.

Duoklių Mokėjimas

Gruodžio 7 d., dalinant 
riams naują knygą “Viduram
žių Istoriją,” pasimokėjo duo
kles Čekanauskai, Judikaitie- 
riė ir Blinkevičienė. Tai pirmie
ji nariai pasimokėjo už 1948 
metus. Keli kiti nariai pasi
mokėjo kuopos susirinkime, 
gruodžio 12. Galima ;tikėtis, 
kad kūčių vakarienėje pasi
mokęs dar daugiau narių. Juo 
anksčiau, tuo geriau! S. J.

na-

Pajieškojimai
Pajieškau savo pusbrolio Antano 

Mameniškio. Jis 27 metus gyveno 
Philadelphijoj ant Wood St. Meldžiu 
atsišaukti. — Joseph Mameni^kis, 
2100 E. Pratt St., Baltimore, 31, 
Md. (Ž92-293)

Matthew |
BUYAUSKASI

Jį 
Laidotuvių Direktorius «
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Liūdnoje valandoje simpatiškai

I s
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

♦ Tel. MArkčt 2-5112

45 
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Elizabethe irgi turime savo 
rūšies Ne-Amerikinį Komite
tą, įsteigtą Amerikos Legiono 
Bay way Posto 260. Pirminin
ku to komiteto yra vietinės 
policijos' leitenantas R. A. 
Barry.

Tas policijos šulas su ki
tais f asistuojančiais elemen
tais pasiėmė sau už galią tar
ti, kas Elizabethe -gali rengti 
viešus parengimus, o kas ne.

Vietinė organizacija “Inde
pendent .Citizens League,” su- 
sirišuši su nacionale PCA, ren
gė masinį susirinkimą kandi
datui į senatorius nuo New 
Jersey valstijos Dr. F. King- 
don’ui ant 16 d. gruodžio, Elks 
Audito,rium’e. Bet, pasidarba
vus viršminėtiems elementams,

Nežinia, kodėl, bet mūsų, 
taip pat anglų, spaudoj nebu
vo pranešta apie atominių 
mokslininkų sąskridį gruodžio 
1 d., Princeton, N. J.

Tame sąskridyje dalyvavo 
47 mokslininkai. Trijų dienų 
mitinge, po vadovybe garsaus 
Albert Einšteino, žymi dalis 
laiko praleista diskusavimui 
V. M. Molotovo pareiškimo, 
kad atominės bombos sekre
tas nėra jokiu sekretu.

Sulyg United Press pasaky
mo,t šis mokslininkų mitingas 
buvo uždaras. Jame buvo 
gyvai diskusuota reikalauti' 
nuo valdžios pakeisti dabarti
nį žalingą nusistatymą ir tikė
jimą, kad Jungtinės Valstijos 
galės ilgai palaikyti monopolį 
ant ilgų metų išdirbimui ato
minių bombų.

Tai jau antras toks šiais 
metais atominės energijos 
mokslininkų susirinkimas. Pir
mas susirinkimas įvyko birže
lio mėnesį, Lake Geiieva, Wis., 
kuriame dalyvavo 27 moksli
ninkai!

Washington. — če ve rykų 
mašinų kompanija bus tei
siama kaip trustas.
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GREEN STAR BAR & GRILL
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
• *54 

54 
54 
54
| 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. j 
m (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 .1

i ’ I
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54 
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dalis mokslininkų da- 
kad Sovietai turėsią 
bombą 1948 m. Tai

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

žymi 
leidžia, 
atominę 
žymys progresas, nes šie patys 
mokslininkai praeitą birželio 
mėnesį pranašavo, kad Sovie
tai turės atominę bomįją tik
tai 1955 m.

Toliau, nekurie mokslinin
kai esą linkę išleisti steitmen- 
tą pabarimui generolo Leslie 
R. Grove už pasakymą anglų 
•kalbos spaudai, kad Sovietai, 
girdi, galėsią pagaminti ato
minę bombą tik už 15 metų.

Elizabethietis.

August Gustas į
BELT AIRE FLORIST j

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

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330 g

„ Ir Gustas jums tuojau pristatys gėliy bukietą ar vainiką,
g ko jūs reikalausite. '
g Specialistai Pritaikymui
g šermenims, Vestuvėms ir Bankietams J 
f Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ! 
g FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y., j
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Liūdesio valandoj kreip- v 
kitės prie manęs dieną ar 

‘ naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. į 
Patogiai ir gražiai motier* į 
niškai įruošta 
meninė. Mūsų 
imi ir kainomis 
tenkinti.

f Egzaminuojant Akis,® 
l Rašome Receptus | 
fDarome ir Pritaikome Akinius Į

1. —III Į 45

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

PHILADELPHIA, PA I
Telefonas Poplar 4110

Drs. Stenger & Stenger 
’ Optometrists ’ 
394-398 Broadway 
Brooiklyn, N. Y.

' Tel. ST. 2-8342

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 išdekoruotą 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- 
į kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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New WtoMSife^gfeZI itios
S3 Liet. Kalbos Mokyklėlė Prašo Protestuoti 

Gal Priims Kitą Vardą Del Nedavimo Gardeno

Aukos Laisvei Perkelti i 
Kultūros Centrą

šeštadienį, gruodžio 13 die
ną, Frank Bush, gyvenantis 310 
So. 3rd St., Brooklyne, minėjo 
savo 44-tą gimtadienį su sma
giu pasilinksminimo vakaru. 
Vakarą surengė Eddie Eimutis, 
Adelė Augulienė 
m as.

Susirinkusiems 
silinksminant, 
hardt prisiminė 
nų perkraustymo į naująjį na
mą reikalą. Tam tikslui po do
lerį sudėjo sekami: Charles 
Yuknis, Frank Reinhardt, Joe 
Augulis, Eddie Eimutis, Augus
tas Adomaitis ir Joe česna.

Kabai dėkui aukotojams už 
paramą Laisvei, o Frank Bush- 
ui linkime dar daug linksmų 
gimtadienių.

ir Lucy Kl i-

smagiai be-
Frank Rein-
Laisvės maši-

Prašome Talkos
Cen-

būKnai

Trečioji ir Ketvirtoji Majoro 
Pasiūlyto Plano Dalys

Atletų Klubas Lauks 
Nauji] Meti] \

Lietuvių Kultūriniam 
trui namo paruošimą 
turime užbaigti pirm švenčių. 
Greičiau, geriau. Tad prašo
me talkos visokios:

Bile kada dienos metu šią 
savaitę.

Trečiadienio, 17-tos, vaka- 
rą’ . .

Šeštadieni ir sekmadienį, 20 
ir 21-mą, per visą dieną.

Talkos reikia visokios. Tre- 
'čiadienio
malioriai dar turi didelių už
duočių. Yra darbų mechanic 
kanas. Ir reikia labai daug 
valytojų.

Namo Komisija.

Pirmosjos, trumpoje sutrau
koje, buvo tokios:

Pakelti subway ir kitų va
žiuotos linijų fėrą iki 8 centų.

Pakelti taksus ant nejudo- 
rno turto dviem iki pustrečio 
nuošimčio.

Panaikinti ribavimą taksų 
švieti m o re i k a I a m s.

Trečioji dalis majoro O’
Dwyer plano siūlo pusę ligo
ninių statybai numatytos su
mos gauti iš valstijos iždinės. 
Miesto numatyta yra praleisti 
150 milionų dolerių ligoninių 
statybai ir siūloma reikalauti 
$75,000,000 iš valstijos.

Angliškasis darbininkų dien
raštis Daily Worker sako, kad 
tas pilnai atitinka aukštutinėje 
valstijos dalyje jau pritaiky
tiems įstatymams. Siūlo, kad 
greta paskyrų ligoninėms, dar 
būtų reikalaujama iš valstijos 
fondų statybai mokyklų ir ki-

tų visuomeniškų pastatų, ku
rie, faktinai, yra pareiga vals
tijos, ne atsikrų miestų.

Ketvirtuoju punktu majoras 
O’Dwyer siūlė pakelti pasko
lų statybos reikalams ribavi
mą nuo 10 iki 12 ir pusės nuo
šimčių, tuomi gaunant dar 
$400,000,000 pamatinei staty
bai.

Darbininkų laikraštis šį 
punktą visai užgiria.

Majoras siūlo išmatoms ])ra- 
šalinti stoties statybai gauti 
kitus fondus, nevartojant pa
skolos ribose numatytųjų. Kad 
tomis šalutinėmis pajamomis 
būtų pastatyta minėtoji stotis, 
taip pat ir Second Ave. sub
way.

Workeris tą taipgi pilnai už
giria. Bet griežtai priešinasi 
kėlimui fėro.

Apie penktąjį punktą ma
stysite sekamose laidose.

Kaip kiekvienais metais, 
ir šiais, Atletų Klubas, 
Marcy Ave., Brooklyne, užkvie
čia visus savo narius ir prote
lius sutikti Naujus Metus Atle
tų Klubo patalpose. 'Pen bus 
skaniai pagamintų valgių ii-, 
aišku, apsčiai gėrimų, o įžanga, 
kaip i)- visuomet, nebrangi.

svečių 
pagra- 
Taigi, 
Metus

168

Ateinantį ketvirtadienį, gruo
džio 18 d., Brooklyno Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės^ Valdyba šau
kia platų susirinkimą. į susirin
kimą kviečiama Mokyklėlės "val
dyba, mokinių tėvai, kaip ir pa
tys mokiniai, organizacijų- at
stovai ir visi kiti, kurie tik tuo 
rei ka] u su i n teresuoti.

Susirinkime bus aptariama:
1. Verbuot daugiau mokinių į 

mokyklėlę;
2. 

d žiu 
rus;

Rengti mokiniams užkah- 
ir pasilinksminimo vaka-

vakarą ypatingai

Užkvietimas
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Klubas širdingai kviečia 
Brooklyno lietuvių visuomenę 
dalyvauti Naujų Metų sulauk- 
tuvių vakarienėje. Laikas jau 
trumpas, todėl primename: 
kurie dar neturite tikietų, pra
šome tuojau nusipirkti, nes 
paskutinėmis dienomis gali 
pritrūkti, kaip esame prityrė 
iš praeities. Labiausiai ragi
name pačius Lietuvių Ameri
kos Piliečių Klubo narius tą 
padaryti. Taipgi prašome biz
nierių, profesionalų iš anksto 
įsigyti bilietus.
$.4.50 asmeniui 
mą ir šokius. 
60 centų.

Gros John Nevins orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Tai bus puiki nroga 
praleisti linksmai laiką ir pa
linkėti 
Metų.

Tas 
(Dec.)
vakare, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klube, 280 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Rengimo Komisija.
P. S. Tikietų galima gauti

Tikieto kaina 
už valgį, gėri- 

Vien šokiam

visiem laimingų Naujų

visas įvyks gruodžio
31-mą, 1947, 8:30 vai.

V).

Lenino Vakarui
New York o Komunistų Par

tija, kas metai minėdavus Le
nino mirties sukaktį didžiaja
me Madison Square Garden e, 
vienatinė partija pripildanti 
gardeną, šiemet negavo tos 
salės rengimui masinio susi
rinkimo ateinančių metų pra-

Beje, Atletų Klubo 
kambarys dabar naujai 
žintas ir labai jaukus, 
smagu bus ten Naujus 
sutikti.

Klubas užkviečia visus atei
ti apžiūrėti pagražinimo, o atė
jus gruodžio 31-mai, ateiti ir 
linksmai sutikti Naujus Metus.

, Veiksnys.

Paštas Praneša

Įdomus l as “Up-State’: 
________ _ r 
Užkalbino ji mus lietuviškai, 
bot sunkiai kalba. Pasisakė, 
kad žinanti ii* Kauną. Pa
klausus, ar ji žino Prienus, at
sakymas visai atitiko — “Aš 
neturiu krieno.”

Užklausus, “kada grįšime. į 
tėvynę,” vienas jų atsakė, kad 
jis labai pasiilgęs tėvynės. 
Nors jis ir Ameriką mylįs, bet 
norėtų grįžti.

Muzikantai pradėjo teirau
tis, ar mes, lietuviai, turime 
gražių dainų, ar jie negalėtų 
išgirsti lietuviškų melodijų, 
.čia drg. Jasilionis su savo gi
minaite juos net trimis dai
li e 1 ė m i s- m c 1 o d i j o m i s a p r ū p i -
no: “Noriu miego” ir kit. Vos 
susirašę, tuojau pradėjo mus 
linksminti lietuviškomis melo- • 
dijomis. Na,, o mūsų viešnios 
ii- svetelis neblogai vartoja ru
sų įkalbą. ’Tai “litvinai” jiems 
atsilygino ne tik sava, bet ir 
jų gimtąja kalba.

Argi neįdomios Festivalio 
užbaigtuvės? Dieną pradėjo
me Brooklyne,’ su Festivaliu, 
užbaigėm New .Yorke su 

•“tarptautiniu amature.”
Naktelei gerokai įpusėjus, 

laikas buvo su maloniom vieš
niom ir svečiais skirtis. Ant 
Broadway ir Times Sq., šal
tam šiauriui pučiant, vieni 
kitiems dešines paspaudę ir 
saldžių sapnų palinkėję, 
skyrėm.

Įdomus,# triukšmingas 
Yorkas, bet “Up-State” 
įdomesnis. c

Brooklyno Jonas.

eilėraščius 
gėrėjausi. 
Festivaly- 

susipažinti

Gyvendajnas dar už U. S. 
rubežiaus draugo S. Jasilionio 
vardą girdėjau, jo 
skaičiau .ir jais’ 
Brooklyne, lietuvių 
je, turėjau progos
su Johnson City-Binghamtono 
viešniopais-svečiais: Johnsono 
gražuolių dabintojomis drau
gėmis B. ir V. Zmitraitėmis; 
vietinio lietuvių chojjo buvusia 
mokytoja Stefanija'Evans, po
etu S. Jasilioniu su žmona ii1 
jų giminaite dainos mėgėja, 
kurios, deja, vardo neteko pa
tirti.

” publika. Linksmos, 
malonios moterys- 
Tą patį galima pa- 

apie jų vadovą drg.
Ne veltui jis poeto 

Maloni šyp- 
jb

tą
VI

ke-

Taip draugiška ir maloni ta 
“Up-State 
smagios, 
mergelės, 
sakyti ir 
Jasilionį.
vardą užsipelnė, 
sena, tarsi tropikų saulė, 
veidą nuolatos šviečia. Be jo
kių “fanaberijų,” kiekvienam 
dešinę paspaus.

Draugė Jasilionienė taipgi 
žavi ir maloni moteris, ir 
patį galima pasakyti apie 

‘są jų gražų būrelį.
Kadangi jų laukė ilgoka

lionė, tai Brooklyne jie nega
lėjo por ilgai viešėti. Vos ža
vingoms dainoms ant scenos 
nutilus ir šokiams prasidėjus, 
porai brooklyniečių prisidėjus, 
išvykstame New Yorkan. Už
einame ant 50th St., rusų res
toranam Ten mažai publikos. 
Skardi, bet klausytina iš 3-jų 
kavalkų muzika. Stipriabalsė 
dainininkė, jauna rusė, gana 
smagiai dainuoja. Netrukus 
visa orkestrą ateina prie mūsų. 
Klausia, ar mes negalėtume 
nurodyti, ką turėtų mums pa- 
dainuoti-pagroti. Gavę atsa-

išsi-

New 
dar

Brooklyno pašto viršininkas 
Edward J. Quigley sako, jog 
daugelyje į užrubežius siun
čiamų pundelių atrado degtu
kų. Jų siuntimas, įspėja vir
šininkas, yra uždraustas, ka
dangi gali iš jų kilti nuosto
lingi ir gyvybei pavojingi gais
rai . kelyje.

Kanada ir Meksika per sa
vo pašto viršininkus taipgi 
įspėjo nesiųsti degtukų.

Dovanos Kanadiečiams
Kalėdiniai siuntiniai,

brangesni $25 vertės, bus įlei
džiami Kanadon pirm šven
čių. Bet brangesnių siunti
nių, kuriuose būtų trūkstamų
jų, padalinamųjų ar šiaip už
draustų daiktų (sąrašą paštas 
buvo paskelbęs galop lapkri
čio mėnesio) gali neįleisti.

3. Rengti vasaros ekskursijas 
mokiniams;

4. Prijungimas mokyklėlės, 
prie kurios nors nacionalės or
ganizacijos ir naudojimasis tos 
organizacijos carter i u ;

. 5. Priėmimas mokyklėlei tin
kamesnio vardo, ir

6. Organizavimas platesnės 
tarpsavinės mokinių veiklos.

Kas liečia paskutinį punktą, 
tai mokiniai jau turi išsirinkę 
reporterių komitetą iš: Geral
dine ir Mary-Ann *Vilsonaičių, 
Dorothy Adomaitis ir Juozo 
Dagio. Komiteto nariai mėgins 
rašyti lietuviškai, bet jei tas 
jiems dar pilnai nevyks, tai ra
šys į Laisvės anglišką skyrių.

Įdomu bus pamatyti jų raš
tai.

ne

Dar kartą primenu, nors mes 
visi turime daug kitų svarbių 
užsiėmimų, bet neužmirškime 
ir mokyklėlės. Visi, kas tik ga
li, būkime susirinkime ketvir
tadienį, gruodžio 18, Laisvės 
salėje (virtuvėje, ant trečio 
aukšto). Veiksnys.

Lenino sukaktis pripuola 
sausio 21-mą. Susirinkimai 
kas metai įvykdavo maždaug 
tuo laiku — jeigu ne tą pa
čią' dieną, tai keliomis dieno
mis pirmiau ar paskiau.

Šiemet, kaip ir visuomet, 
kaipo per 15 metų iš eilės 
rendavę salę “kostumeriai,” 
komunistai skaitė salę užti
krinta. Kada komisija nuvy
ko susitarti dėl visos tvarkos, 
pasirašyti sutarties dokumen
tą, firmos atstovas Mr. Ned 
Irish bandė išsisukinėti. Jis 
sakė, būk ta diena nėra liue
są. Esą, viskas užimta, iš
skyrus tris dienas vasario mė
nesį. * Komisija* sutiko pasi
rinkti vieną iš tų dienų, kad ir 
vėliau, bet ii’ tų kol kas ne
gavo.

Robert Thompson, tos orga
nizacijos pirmininkas šioje 
valstijoje, atsišaukė į* visuome
nę siųsti protestus, nes tai vie
natinė priemonė apginti žo
džio ir susirinkimų laisvę. 
Leidus uždrausti susirinkti vie
nai darbininkų grupei, aišku, 
pavojus graso visoms grupėms 
darbo žmonių, visoms mažu
moms.

“ Džimio” Sutkaus 
“Sekretas ’ '

Teko nugirsti, kad Brookly
no biznierius “Džinais” Sutkus 
pirmadienį; gruodžio J5 išskri
do į Floridą. Jo tikslas yra ke
leriopas: viena, jo moteris ten 
nuvyko kiek anksčiau ir Džimis 
jos pasiilgo ir nuskridęs manė* 
padaryti jai “surprizą”; kita, 
nuvežė brooklyniečių linkėjimus 
floridiečiams ir žada iš ten par
vežti glėbį sveikinimų ir linkė
jimų brooklyniečiams; o galiau
siai, nori parvažiavęs, gerai nuo 
saulės paraudonavęs, papasako
ti savo kaimynams ir kostume- 
riarns apie kelionės orlaiviu

Išskrisdamas į Floridą Sut
kus paliko savo Republic Bar 
and Grill biznį vesti savo pa- 
gelbininkui Petrui, ir “business 
as usual” ton eina. Džinais Sut
kus yra stambus Laisvės pa-’ 
rengimų ‘rėmėjas ir sugrįžęs i 
savo biznio vietą, 492 Grand 
St., Brooklyne, nori savo įspū
džiais su visais pasidalinti.

Mes linkime 
žmonai 
smagios

Džimiui ir jo 
laimingos kelionės ir 
Floridoje rekreacijos.

• Veiksnys.

Grassi, 31 m., gyve- 
Joralemon St., kalti- 

dar labiau 
ati

tiksiu

Louis 
nęs 136 
namas spūstyje 
spaudęs moteris ir taip
d ari nėjęs jų pinigines 
apvogti, nuteistas 6 mėnesius 
dirbti kalėjime.

Aido Choro Mitingas

pri.-
s? 
fe?

Toliau pradėjo įdomautis, 
kas mes tokie esame. Gavę 
atsakymą, tuojau pašaukė vi
duramžę moterį-patarnautoją.

fe?
fe?
fe?,

pas Piliečių Klubo gaspadorių , kymą, gana smagių melodijų 
J. Zakarauską, Klubo darbi- Į pateikė, ypatingai jų daininin- 
ninkus A. Deikų ir V. Meilu- i kė gali visus New Yorko mie- 
ną ir rengimo komisijos na- galius pribudinti, 
rius.

Ida Lupino filmoje
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Me Never,”

Šimtas naujų policistų 
siekdinti pareigoms praėjusį 
antradienį.

WORLD TOURISTS
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. V. 
TELEPHONE ORCHARD 4 - 4 6 6 0

MUITAI Sovietų Sąjungai ii Ankuto Apmokėti Pundeliam iki 22 svarų 
Pilna Aprauda nuo Siuntėjo iki Gavėjo
Panaudoti Drabužiai Cheminiai lirūkomi ir Suteikiamas Oficialus Liudijimas 
Specialės Nuolaidos Organizacijoms 
Pilnas Mail Order Skyrius

Siųskite Mums Save Pundelius- visų Kitką Mes Padarome 
Dėl Daugiausiai Vertėsi Užsakykite Mūsų

Standardinius Maisto ir Drabužių Pundelius
Reikalaukite mūsų Katalogo dovanai; jis parodo ir daug kitų gatavų 

siuntimui Pundelių ir duoda pilnas žinias. 
RAŠTINĖS ATDAROS VISĄ DIENĄ ŠEŠTADIENĮ

B

Pcnktadienį, gruodžio 12 d., 
Brooklyno Aido Choras turėjo 
savo metinį susirinkimą Lais
vės salėje. Po susirinkimo buvo 
pasilinksminimas prie užkan
džių ir “užsigėrimų.” Jaunes
nieji choristai linksminosi ne
ilgai, bet augesni —aki vėlumos 
nakties.

Susirinkime buvo perrenka
ma choro valdyba, kuri pasili
ko beveik ta pati. Buvo apkal
bėta Naujų, Metų sutikimo va
karas. Kadangi sunku gauti 
tinkamos svetainės, tai išrinkta 
komisija rūpintis svetainės 
klausimu ir visas dalykas palik
tas iki šios savaitės galui. '■

Aptarta kartu su' Newarko 
Sietyno Choru bendras išva
žiavimas. Ir tam reikalui išrink
tas komitetas toliau rūpintis.

Į korespondentus išrinkti Ele
na Feiferienė ir Leon Gysler. 
Taigi jiems ir palieku apie to
lesnę Aido Choro Veiklą apra
šymus.

Kad kaip, negalėsime nei 
atviručių bepasirinkti — kam 
nors nepatiks, šiomis dieno
mis Kolumbo Vyčiai užataka- 
vo Progresyvių Amerikos Pi
liečių išleistas atvirutes, su II. 
A. Wallace atsišaukimu į žmo
nes mylėti ir gerbti artimą. 
Jas apšaukė “atejistinėmis,” 
“nepadoriomis.” ir tt.

Laivakrovių kompanijos ta
riasi, kaip panaikinti mokestį 
už viršlaikius.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS.

Moterų Apšvietos Klubo priešme- 
tinis svarbus susirinkimas įvyks šio 
ketvirtadienio vakarą, gruodžio 18, 
8 vai., 419 Lorimer St., Brooklyne. 
Išrašome visas nares dalyvauti. 
Kviečiame ir ne nares. — Valdyba.

(293-294)

IGERI PIETŪS!
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I Lorimer Coffe Shop |

Frank Domikaitis «
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^Kvepiančiai keptos ir virtos' 
į? mėsos valgiai. Taipgi dar-; 
| žovių ir pieninių valgių 
g gražus pasirinkimas.

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.»
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Veiksnys.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

TONY’S £ 
fi

UP-TO.DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

K

GERAI PATYRĘ BARBERIAI g 
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! BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE |
DEGTINĖ, VYNAS ir | 

alus ž
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I Adam V. Walmus, D.D.S.| 
g DAKTARAS-DENTISTAS
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VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.
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fe? 650—5th Avė., kamp. 19 St.g 
S *, BROOKLYN, N. Y.
Bp Tel. SOuth 8.-5569 |

| DANTŲ GYDYTOJAS f 

|Dr. A. Petrikai 
| 221 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:
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Kanados i 
Black Horse Ale į 

JOSEPH ZE1DAT1 
411 Grand St. 1

Brooklyn, N. Y. |
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BAR & GRILL

Tcl. EVergreer\ 4-8174
Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

GYDYTOJAS

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

^BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakarais

/

Ir Pagal Pasitarimais. ,
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:
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Fotografas |
. .... n,Traukiu pąveikslus famibjų, ves-ffi 

tuvių, kitokių grupių ir pavienių.g 
Įš senų padarau įg 
naujus paveiks-g 
lūs ir' krajavusg 

: sudarau su ame-g 
rikoniškais. Rei-$ 
kalui esant jrg 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa- g 
geidaujama. Tai-^ 
pogi atmafiavojug 
įvairiom spalvom, g

S JONAS STOKES
fe? 512 Marion St., Brooklyn
w Kampas Broadway jr Stone Ave., prie 
g? Chauncey St., Broadway Line.
S Tel. GLenmore 5-6191

mūsų Patro-

įvairybe, kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17- jewels. $33.73

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

Graži 
njiškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių • madų poteri; 
ir Vytų Daimontinlai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis* 
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

#52.30
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