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Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00,

KOPIJA 5c
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Pakriko.
Kodėl?
Kas Seks po To? ,
Smūgis Taikos Šalininkams.

Rašo R. MIZARA

>

“Konferencija sugriuvo po 
to, kai atstovai tesvarstė iš vi
so tik tris iš šešių agendos 
punktus, bet ir del tų trijų ne
beliko mažiausios vilties susi
tarti. .

Šitaip vienas amerikinis ko
respondentas rašo apie ketu
rių didžiųjų ministrų konfe
rencijos Londone pakrikimą.

Sekretorius Marshall pasiū
lė skirstytis, nutraukiant kon
ferenciją.

Mielai sutikdamas su tuo, 
Bevinas pareiškė abejojimo, 
ar bent kada nors ministrų 
konferencija galės išspręsti 
Vokietijos ir Europos proble
mas.

Bidault šiltai su tuo sutiko.
Molotovas pastebėjo: Mar- 

shallas su Bevinu sudarė ben
drą frontą prieš Tarybų Są
jungą, gi Bidaultas tam pri
taria. O kai dėl konferenci
jos uždarymo, Molotovas 
ko:

—Darykit, kaip norit, 
tyliu. . .

sa-

aš

Formaliai konferencija iš
kriko dėl to, kad Tarybų Są
junga nesitraukė nuo savo rei
kalavimo gauti iš Vokietijos 
10 bilijonų dolerių karo kon
tribucijomis, kaip buvo nutar
ta Jaltos konferencijoje.

Neformaliai konferencija iš
kriko dėl to, kad mūsų valsty
bės departmentas, matyt, yra 
nusistatęs įsteigti dvi Vokie
tijas ir du pasauliu.

10 bilijonų dolerių, paly
ginti, maža pinigu) suma ir 
kuklus reikalavimas šalies, 
kuriai vokiškieji naciai nuo
stolių padarė 128 bilijonų do«- 
lerių sumoje.

Tuo pačiu sykiu mūsų vals
tybės departmentas yra pasi- 
mojęs skirti “Vakarų Euro
pai” ir Vokietijai atsteigti 20 
bilijonų dolerių, einant Mar
shall© planu!

Ne dėl tų 10 bilijonų dol. 
.ministrų konferencija iškriko.

Ko-

tai- 
jos 
ko-

jog 
konTerenci- 

visas didžiąsias 
Jeigu . ministrai 

tai kas jas iš-

Atrodo, turėsime dvi Vokie
tijas, kaip ir du pasauliu. To
kia padėtis gal patiks tiems, 
kurie laukia trečiojo pasauli
nio karo; mums ji nepatinka.

Visa tai, ką mūsų valstybes

Holandija telkia daugiau 
armijos prieš Indonezijos 
Respubliką.

Kas dabar seks?
Jau prieš tūlą laiką žinios 

iš vakarinės Vokietijos skel
bė, jog ten jau yra paruošti 
žmonės valdžiai sudaryti.

Amerikiečių, britų ir fran
cūzų zonos bus sujungtos į 
Trizoniją ir jai bus pastatyta 
vyriausybė. Ruhro srities pra
monė bus atsteigta — ameri
kiniais doleriais.

Kaip bus su Austrija?
Kaip bus, pagaliau, su 

rėja? Su Japonija?
Ligi šiol buvo manyta, 

keturių ministrų 
jos išspręs 
problemas.
nesusirinks, 
spręs ? !. . .

Kyla balsai dėl trijų didžių
jų — Trumano, Stalino ir 
Attlee — suvažiavimo. Atro
do, tik jie galėtų atmegsti 
opios tarptautinės konjunktū
ros Gord i jaus mazgą.

Sakoma, neužilgo Waghing- 
tonan suvažiuos “trijų’ di
džiųjų” ministrai — Ameri
kos, Anglijos ir Francijos. Jie 
pradės pasaulį tvarkyti.

Kalbant atvirai, šiandien 
pasaulyj iš viso tėra tik du 
didieji — Amerika ir Tarybų 
Sąjunga; Francija su Anglija 
— prįdėčkai. Tos šalys yra 
bankrūte ip jų valdovai lenkia
si prieš dolerį, kaip prieš die
vaitį.

Jei tarp Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos klestėtų susitarimas 
—visi kiti “didieji“ nieko ne
reikštų. • %
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AMERIKA JAU RUGPJUTYJ PLANAVO 
ATSKELI VAKARINĘ VOKIETIJA

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

PRAGYVENIMAS DARBININKO ŠEIMAI 
PABRANGO $500 PER METUS

No. 294

Harvardo Profesorius Liudija, kad Amerika iš Anksto 
Ruošė Frankfurtą, kaip Vakarinės Vokietijos Sostinę

Valdžios Biuras Skaičiuoja, kad Darbininkas su Trimis 
Šeimos Nariais Dabar Turėtų Gauti $1.66 Valandai

London. — Amerikos val
stybės sekretorius Marsha- 
llas per bankietą francūzų 
ambasadoje tarėsi su Fran
cijos užsieniniu ministru 
Bidaultu, kaip galima būtų 
įjungt francūzų užimtą vo
kišką plotą į anglų-ameri- 
konų planuojamą vakarinės 
Vokietijos valstybę. Prane
šama, jog Bidault sutiktų 
organizuot tokią vokiečių 
valstybę (atskirai nuo So
vietų užimtos rytinės Vo
kietijos), bet už tai stato 
tam tikrus reikalavimus A- 
merikai ir Anglijai, būtent:

Ekonominiai - ūkiniai pri
jungt vokišką Saar sritį 
Francijai; padalint vakari
nę Vokietiją į visą eilę be
veik savarankiškų , valsty
bėlių, tik 'palaidais ryšiais 
sukergtų į vieną valstybę; 
ilgai palaikyt užimančias 
vakarinių talkininkų armi
jas tenai ir tt.

f New Yorko Times kore
spondentas iš Vokfetijos ra
šo, kad vokiečių dauguome- 
nė priešinga Vokietijos 
perskėlimui, kurį perša, an- 
glai-amerikonai.)

PlanaLdėl Vakarines Vo
kietijos Sostines

Cambridge, Mass.—Ame
rikos valdžia jau prieš 4 
mėnesius pradėjo planuoti 
vakarinės Vokietijos atskė- 
limą nuo Sovietų užimtos 
rytinės Vokietijos. Apie tai 
pranešė Harvardo Univer
siteto architektūros sky
riaus direktorius, profeso
rius Walter Gropius, gruod.
16 d.

Jau rugpjūčio mėnesį 
Washington© valdžia pave
du prof. Gropiui pagaminti 
tam tikrus planus, pagal 
kūrins būtų atstatytas

Iširo Telegrafistų Derybos 
Su Kompanija

Philadelphia, Pa. —* Val
džios sftstovąi stengiasi su
laikyt gręsiantį 50,000 tele
grafistų streiką prieš Wes
tern Union telegrafo, kom
paniją visose valstijose. An
tradienį iškriko derybos 
tarp federacinės Telegrafi
stų Unijos ir kompanijos 
dėl algų pakėlimo. Jeigu ne
susitars, tai telegrafistai 
sustreikuos ateinantį ant
radienį.

Washington.— Kongreso 
komitetas pasiūlė nukirsti 
$88,000,000 nuo Trumano 
reikalaujamos p a r a mo s 
Francijai, Italijai ir Austri
jai,

departmento galvos ' atlieka, 
neatitinka nei Jaltos nei Pots
damo dvasiai.

Tai yra priešinga velionio 
Roosevelto troškimams.'

Tai nesutinka su velionio 
Willkio norais.

Nors tai buvo'tikėta, tačiau, 
Londono konferencijos pakri
kimas,—smūgis pastoviai 
kai ir tiems, kurie dėl 
palaikymo pasiaukojusiai 
voja.
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Frankfurt-am-Main mies
tas, kaip atskiros vakarinės 
vokiečių valstybės • sostinė. 
Tas miestas buvo labai su
žalotas oro bombomis karo 
metu.

“Karinė amerikonų val
džia jau įsigijo tam tikrus 
rūmus ir gyvenamus namus 
Frankfurte, kaip busimojoj 
vakarinės Vokietijos sosti
nėj”, sako profesorius Gro
pius.

Laivukui Apsivožus, Nu
skendo 4 ir Dingo Kiti 3

Manasquan, N. J. —Per 
vėtrą apsivožė jūroje žveji- 
nis -laivukas Paramount. 
Nuskendo 4 vyrai ir “be ži
nios dingo” 3. Krantų sar
gybos laivas išgelbėjo 9 
tus. 9 1

ki-

360 Žuvo Arabų- 
Žydų Skerdynėse

Jeruzalė,. gruodžio 17.— 
Palestinos arabai xir žydai 
kruvinose riaušėse per 16 
dienų išžudė 260 vieni kitų. 
Anglų kolonijoj Adene tuo 
tarpu skerdynėse žuvo dau
giau kaip 100 arabų ir žy
dų.

Francijos Seimas 
Dėkoja Amerikonam 
Už Maisto Dovanas

»

Franci josParyžius, 
seimas vienbalsiai pareiškė 
padėką amerikiečiams už 
maistą, kurį atgabena 
Draugiškumo Laivas. Tą 
maistą, Amerikos žmonių 
dovanas, surinko Draugiš- 
kumo Traukinys, važiuoda
mas skersai-išilgai Jungti
nių Valstijų.

Komunistė ♦vice-pirminin- 
kė Madeleine Braun, pir
mininkaudama seimui, 
džiaugėsi, kad seimo nariai 
vienbalsiai priėmė padėkos 
rezoliuciją už tas amerikie
čių dovanas. Madeleine sa
kė: “Tai pavyzdys žmoniš
ko draugiškumo, ,kurį sten- 
giasį išvystyti visi tikrieji 
demokratai.”

Monarchistai Sušaudė dar 
10 Demokratinių Graikų

Afhenai, Graikija. —Mo- 
narchistų teismas praeitą 
savaitę nusmerkė mirtf 22 
suimtus demokratinius par- 
tizanus, ir 10 jų jau sušau
dyta antradienį, t

Partizanai smarkiai ata
kavo monarchistų kariuo
menę ties Nigirita, Saloni- 
kos apygardoje. Gilūs snie
gai padeda partizanam ko
voti. \ ’

Atminčiai Gerų Draugų ir Mylimųjų
Labai gražu atsiminti ir pagerbti savo mylimuosius, 

kurie jau yra išs'ibraukę iš gyvųjų tarpo. Gyvi būdami 
jie veikė organizacijose, platino spaudą, rūpinosi pakė
limu Amerikos lietuvių kultūrinio lygio ir išlaikymu lie
tuvybės. Jų ir mūsų pastangomis tapo sukurtas ir aukš
tai pakeltas visas Amerikos lietuvių judėjimas.

Geriausias jų prisiminimui ir pagerbimui būdas yra 
parėmimas Amerikos Lietuvių Kultūrinio Centro. Čia 
gražų pavyzdį suteikia sekamas laiškutis iš New Bri
tain, Conn.:

“Gerbiamieji: Matydama jūsų užsibrėžtą didelį, 
prakilnų darbą, kaip įkūrimas Lietuvių Kultūrinio Cen
tro, aš aukoju dvidešimt dolerių atminčiai mano miru
siojo draugo Antano Remeičio. Antanas gyvas būda
mas labai mylėjo ir gerbė progresyviską judėjimą. Ta
me judėjime jis praleido didesnę pusę savo, amžiaus. 
Prie šitos aukos prisidėjo ir mano brolis Klim Matolo- 
nis. Čia rasite čekį $45 vertės. Malonėkite prisiųsti se
rą šituo vardu: Frank A. Romatis. Draugiškai, Karoli
na Remeitienė.”

Sekami asmenys prisidėjo:
. ŠERAIS 

Paul Valentą, Shenandoah, Pa. 
Frank A. Romatis, New Britain, Conn? 
John Kiela, Brooklyn, N. Y. 
Kazimiera Pranevičienė, Easton, Pa. 
Frank Martinkus, Easton, Pa.

Visai reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

Progresyvia Veikimo Komitetas 
Ragina Wallape Kandidatuot 
Į Jungtinių Valstijų Prezidentus

New York. — Progresy
vių Amerikos Piliečių Ko
mitetas atsišaukė į Henry 
Wallace, buvusį Jungt. Val
stijų vice-prezidentą, kad 
kadidatūotų į prezidentus 
1948 metų rinkimuose, .pa
gindamas Wallace kandida
tuoti, komitetas pareiškė:

“Prezident. Trumano val
džia išdavė Franklino Roo
sevelto principus, ir nėra 
vilties demokratų partijai 
atgimti kaip pažangos jė
gai, kol jos vadu bus Tru- 
manas.

“Tarptautinė padėtis pa
aštrėjo; nesuvaldomos kai
nos vis aukštyn kyla; pilie
tinės laisvės vis griežčiau 
kapojamos. Jeigu amerikie
čiai turėtų- pasirinkti tarp 
republikoniškkos ir truma- 
niškos reakcijos, tai milio- 
nai piliečių visai neitų bal
suoti. Bet reikia duoti tiem 
piliečiam progą.

“Tiktai jeigu p. Wallace 
atskirai kandidatuotų, tai 
tie piliečiai galėtų pasirink
ti tarp progreso ir reakci
jos. Tiktai jeigu-šie milio-

Tūkstančiai Japonų Kareivių 
Tebemandrauja Chinijoje

New Yorko Daily Wor
ker išspausdino žinią iš, 
Chinijos apie mandraujan- 
čius ten japonų kareivius ir 
oficierius: . ,

— Tūkstančiai buvusios 
japonų imperijos kareivių 
ir oficierių išdidžiai bastosi 
Chinijoje, apsirengę karinė
mis uniformomis ir gink
luoti nuo kojų padų iki dan
tų. Jie stumdo ir plėšia 
Chinijos žmones. O Ameri
kos valstybės departmentas

• \ . ’.V 

nai žmonių dalyvautų bal
savimuose, tai galima būtų 
išrinkti pažangius žmones į 
kongresą.

“P—s Wallace griežtai 
išstojo prieš infliaciją ir už 
šios šalies gerovę.* Jis drą
siai kalbėjo už laisvės išlai
kymą prieš pavojus, gre
siančius x pilietinėms tei
sėms. P-s Wallace buvo ir 
yra žymiausias reiškėjas 
tokios naminės ir užsieni
nės politikos, kuri apsaugo
tų mus nuo karo ir krizio.”

Chicago. — CIO Farmų 
Įrankių ir Metalistų Unijos 
vykdomoji taryba praeitų 
pirmadienį vienbalsįai nu- 
tarė raginti Wallace kan- 
didatuot į prezidentus.

ARABAI UŽMUŠĖ 4 
ŽYDUS

Jeruzalė. — Organizuotas 
arabų būrys užpuolė Negev 
sritį, pietinėje Palestinoje, 
ir nužudė 4 žydus. Arabai 
taipgi suardėt vamzdžius, 
kuriais plaukė vanduo ketu
riolikai žydų kolonijų.

skelbė, būk visa japonų ka
riuomenė pašalinta iš Chi- 
nijos ir sugrąžinta namo.

Chinijos valdžia geriau 
maitina tuos japonų karei
vius ir oficierius, negu savo 
tautininkų armijos karius. 
Jinai prideda šiems japo
nams net speciales porcijas, 
kad jie galėtų’dalintis mai
stu su prostitutėmis.

Tie japonai kareiviai ir 
oficieriai apginkluoti ame
rikiniais ginklais.

Washington.— Valdiškas 
Darbo Skaitmenų Biuras 
gruod. 16 d. atrado, jog 
žmogui dabar reikėtų gau
ti po $1.66 algos per valan
dą, dirbant 40 valandų sa
vaitėje, kad jis galėtų “kuk
liai, bet tinkamai” pragy
venti su nedirbančia žmona 
ir dviem vaikais. Tokio už
darbio reikia pagal kainas, 
buvusias birželio mėnesį

Graikų Demokratai Kuria 
Savo Valdžių

London. — Graikijos Ko
muniste Partijos sekretorius 

i N. Zachariades pranešė 
' per partizanų radiją, kad 

jau organizuojama demok
ratinė valdžia jų užimtuose 
plotuose.

Visuotini Streikai 
Sicilijos Miestuose

Roma. — Darbo unijos 
paskelbė visuotiną streiką 
Palermo ir Catania mieš
tuose Sicilijoj, Italijos sa
loje. Vėl pakilo darbininkų 
ir valstiečių bruzdėjimas 
pietinėj Italijoj prieš gyve
nimo, sunkenybes.

Einstein ir Kt. Prašo 
Nedeportuot Muzikos 
Kompozitorių Eislerį

Hollywood. — Tarptau
tiniai garsus mokslininkas 
Albertas Einšteinas ir eilė 
kitų mokslo vyrų, artistų 
ir rašytojų pasiuntė teleg
ramą Tomui Clarkui, pra
šydami nedeportuot Vokie
tijon Hannsą Eislerį, žymų 
muzik. kompozitorių. Kon
greso Neamerikinių Veiks
mų Komitetas siūjė depor- 
tuot Eislerį todėl, kad jis 
Vokieti jo j^pirm karo buvo 
padavęs aplikaciją į Komu
nistų Partijos narius, nors 
formaliai ir neįstojo į ją. 
Prašymą nedeportuot Eisle
rį ir jo žmoną pasirašė gar
sus rašytojas Thomas 
Mann, prof. Linus Pauling 
ir ’kt.

Lėktuvų Nelaimėse Žuvo 
19 Kariškių

Tucson, Ariz. — Vos pa
kilęs nuo aikštės, nukrito ir 
sudegė didžiulis bombanešis 
B-29. Su juom žuvo 12 ka
rių. Aštuoni kiti išsigelbė
jo.

Norfolk. Va. — Susikūlė 
vienas į kitą ir nukrito du 
kariniai laivyno lėktuvai 
tiktai 100 pėdų nuo žemės. 
Užmušta 7 lakūnai.

Jeruzale. — » Susidūri
muose tarp arabų ir žydų 
žuvo' dar vienas anglų poli
cininkas.
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Brooklyn 6, N. Y.
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šiemet, sako biuras. Bet 
kainos nuo birželio dar ke
liais nuošimčiais pakilo.

Bendrai darbininkas su 
trimis užlaikomais šeimos 
nariais turėtų dabar gauti 
apie $10 per savaitę dau
giau, kad galėtų gyventi . 
taip, kaip pernai kovo mė
nesį. Valdiškas biuras skai
čiuoja, jog tokiai darbinin
ko šeimai dabar New Yor
ke reikia $3347 per metus, 
Chicagoj $3,282 ir t.t.

Sekami biuro paskelbti 
skaitmenys rodo, kiek pa
brango “kuklus pragyveni
mas” didmiesčiuose nuo 
pernykščio kovo iki šieme
tinio birželio, būtent:

New Yorke nuo buvusių 
$2,820 iki $3,347; Bostone 
nuo $2,842 iki $3,310; Det
roite‘nuo $2,813 iki $3,2l93; 
Pittsburgh© nuo $2,761 iki 
$3,291; Chicagoj nuo $2,793 
iki $3,282; San Francisco j 
nuo $2,853 iki $3,317; Cle
veland© nuo $2,712 iki $3,- 
200; Philadelphijoj nuo $2,- 
681 iki $3,203 ir t.t.
Valdžios Biuras Nedaskai- 
to žmoniško Pragyvenimo 

Lėšas
Biuras. sako, kukliam 

pragyvenimui dabar reikia 
$66.50 per savaitę darbinin
kui su trimis užlaikomais 
šeimos nariais. Bet tiktai 
keliose pramonėse darbinin
kas gauna apie tiek algos. 
Biuras atranda, kad reika
linga $1.66 uždarbio valan
dai. Tuo tarpu geležies ir 
■pliefio darbininkai gauna 
tik $1.36 per valandą, auto
mobilių darbininkai $1.49, 
gumos darbininkai $1.44. O 
vidutinė hlga visoms pra
monės šakoms bendrai yra 
$1.23 valandai.

Viso tiktai dviejų pramo
nių darbininkai gauna dau
giau, kaip $66.50 per savai
tę — tai laikraščių raidžių 
rinkėjai, kuriems mokama 
po $1.71 už darbo valandą, 
ir angliakasiai, gaunantie
ji po $1.74 valandai.
Audėjų Vadas Kritikuoja 

Valdiškus Skaičiavimus
Emile Rieve, CIO Audė

jų - Vergėjų Unijos vadas, 
pareiškė, jog žmoniškam 
pragyvenimui neužtenka 
tiek algos keturių žmonių 
šeimai, kiek skelbia valdinis 
biuras. Rieve sako:

“Ta valdiška sąmata 
(biudžetas) nieko neskiria 
apdraudai ligoje nei vaiko 
leidimui į kolegiją; neima 
dėmesin, jog dauguma dar
bininkų ne visą laiką turi 
darbo... Valdinis biuras tik
rai kukliai apskaičiuoja 
maisto lėšas keturių narių 
šeimai — tik 6 kepaliukus 
duonos per savaitę, 9 sva
rus mėsos ir 12 kvortų pie
no.” '
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Kongresui įnešta duoti 
piliečio popieras prieš-so- 
vietiniam renegatui Krav- 
čenkui.

ORAS.—Būsią nešalta.
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’ Vokietijos Ateitis ir Taikos Reikalas 
Po Londono Konferencijos

Keturių didžiųjų valstybių užsienio reikalų ministrų 
londoniškė konferencija užsidarė be jokio susitarimo. Po 
trijų savaičių diskusijų ir ginčų mūsų valstybės sekreto
rius Marshall pasiūlė išsiskirstyti. Tam pritarė Bevin ir 
Bidault.

Marshall už Jungtines Valstijas ir Molotovas už Ta
rybų Sąjungą padarė pareiškimus ir išdėstė priežastis 
nesusitarimo. Marshall kaltino Molotovą, z o Molotovas 
kaltino Marshallą už konferencijos nepasisekimą.

Kas ištiesų kaltas už konferencijos nepasisekimą?
Iš konferencijos dalyvių pareiškimų matome keletą 

klausimų, kuriais susitarimas pasirodė neįmanomas. 
Svarbiausias tų klausimų, tai karinės reparacijos. Tary
bų Sąjunga pareikalavo, kad ji ir Lenkija turi gauti iš 
Vokietijos dešimties bilijonų dolerių vertės įvairių indu
strinių gaminių. Tos. reparacijos turi būti sumokėtos bė
giu dvidešimties metų. Sekretorius Marshall, vardu mū
sų vyriausybės, griežtai tam pasipriešino. Aišku, kad 
Sovietų kraštui, taip baisiai sugriautam ir nuniokotam 
per vokiečius, reparacijos yra be galo svarbus klausi
mas. Tuo tarpu Amerikai, kurios nė vienas kaminas ne
buvo karo mtetu nuverstas, tiktai pikta, kad kas nors re
paracijų reikalauja. Štai ir nesusitaikymas. •

Kitas reikalas, tai Vokietijos politinis suvienijimas 
ir centralinės vyriausybės įsteigimas. Amerikos, Anglijos 
ir Francūzijos pozicija buvo, kad negalima nė diskusuoti 
centralinės vyriausybės reikalą Vokietijai, kol tebėra 
•neišspręsti Vokietijos'ekonominio apvienijimo klausimai. 
Taryb. Sąjungos delegacija gi siūlė ieškoti susitarimo tuo 
pačiu laiku ir politiniais klausimais.

Pagaliau rubežių reikalai. Sekretorius Marshall pa
siūlė, kad didžioji Vokietijos industrinė sritis Saar būtų 
atimta iš Vokietijos ir atiduota Francūzijai. Su tuo nesu
tiko Molotovas. Marshall pasiūlė, kad iš naujo būtų ap
svarstyti Lenki jos-Vokieti jos rubežiai, kad iš Lenkijos 
reikia atkirsti geroką dalį teritorijos ir sugrąžinti Vo
kietijai. Tam priešinosi Molotovas. Čia, atrodo, dalykas 
stovėjo šitaip: Francūzijos vyriausybė remia mus, tai 
mes jai duosime turtingą pramoninį centrą. Lenkijos vy
riausybė remia Sovietų politiką, tai iš jos turime atimti, 
ką ji turi pasiėmus. '

Kas liečia Austriją, tai svarbiausias klausimas su
kosi apie vokiečių “asesmentus” Austrijoje. Sovietai tei
gia, kad tie fabrikai, kurie priklausė vokiečiams, turi bū
ti panaudoti karo reparacijoms. Amerika tam griežtai 
priešinosi. * . ’ 1W

Tai šiais klausimais negalėta susikalbėti. Bet ar tai 
ir buvo konferencijos pakrikimo pagrindinė priežąstįs? 
Aišku, kad ne. Jeigu būtų buvę n6ro ir pasiryžimo susi
taikyti, visais šiais klausimais būtų buvę galima suras- 
tis kompromisus ir susitarti. Nebuvo nei noro, nei pasi
ryžimo. Tą faktą gal geriausia pabrėžia Overseas Žinių 
Agentūros korespondentas Landrum Bolling. Jis rašė iš 
Londono dar prieš konferencijos uždarymą. Tegul jis ir 
kalba. Jis sako:

“Teisingai reikia pažiūrėti tiesai į akis: Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Francūzijos delegacijos Užsienio 
Reikalų Ministrų Tarybos susirinkime Lancaster Hoifse 
nenori generalinio susitarimo dėl Vokietijos su rusais. -.

“Jau seniai vakarinės valstybės yra nutarusios, kad 
jos negales pasiekti priimtino susitarimo ir per visą Lon
dono konferenciją tiktai laukė patogaus klausimo, ku
riuo būtų galima derybas nutraukti. Tai toks yra nuos
prendis kiekvieno, kuris turėjo bent kokį intymišką pasi
kalbėjimą su trijų vakarinių delegacijų nariais.”

Taip rašo šis korespondentas. Jo supratimu, Ameri
kos, Anglijos ir Francūzijos delegacijos nenorėjo susita
rimo Vokietijos reikalais ir tik ieškojo parankios progos 
nutraukti pasitarimus. Šios trys šalys buvo iš anksto nu
sitarusios prie to eiti!

Iš Marshallo ir Molotovo pareiškimų galima sprąsti, 
kad konferencija užsidarė arba pakriko nelabai draugiš
koje atmosferoje. Aštriai kalbėjo Marshall, atkartotiųai 
pareikšdamas, kad visos trys delegacijos (amerikiečių, 
anglų ir francūzų) sutinka visais klausimais, o priešina
si tiktai Sovietų delegacija. Jam taip pat aštriai atsakė 
Molotovas, kaltindamas tas tris delegacijas, kad jos su
darė bloką prieš Sovietus ir kad jos nenorėjo prieiti prie 
susitarimo. Pabaigoje savo pareiškimo jis net taip pa
sakė: “Reikia nepamiršti, kad negalima kalbėti į Sovietų 
valdžią taip, kaip jūs kalbate į dabartinę Graikijos val
džią.” .

Dabar tuojau iškyla du klausimai: Pirmas, kas bus 
daroma su Vokietija ir Austrija? Antras, kas bus su 
santykiais tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos: Nuo to 
priklausys visos taikos reikalas. Tai seniai visiems aišku.

Amerikos skaudoje ir Kongrese jau skardžiai aidi 
balsai, kad dabar reikia tuojau ekonominiai ir politiniai 
suvienyti Amerikos, Anglijos ir Francūzijos zonas ir su
kurti iš jų Vokietiją! O tai reikštų Vokietijos perskėli- 
mą, nes, aišku, Sovietai savo zonoje taip pat turėtų or
ganizuoti vokiečių vyriausybę. Būtų ne viena, bet dvi 
Vokietijos! Jose, aišku, būtų palaikomos didelės užsie
niečių karinės spėkos, kurios b.ūtų našta ne tik Vokietijos

Kas Kontroliuoja Kanadą
-------- y O a-U----- gb-------------------------------------- ;----

Yra sakoma, kad kas 
kontroliuoja šalį ekonomi
niai, tas kontroliuoja ją ir,t 
politiniai. Ar turit nors ko
kią idėją, kas kontroliuoja 
Kanadą ekonominiai? Kiek 
žmonių kontroliuoja Kana
dos ekonominį ir politinį 
gyvenimą? Šiame straips
nyje supažindinsiu jus su 
tais kanadiečiais, kurie 
kontroliuoja Kanados eko
nominį ir politinį gyveni
mą. ' 1

Kanadoje šiuo laiku yra 
arti 12,000,000 gyventojų, 
bet didžiuma Kanados tur
to priklauso nedideliam 
skaičiui. Dar mažesnis skai
čius kontroliuoja tą turtą.

Keli metai atgal vienas iš 
CCF veikėjų, Watt H. Mc
Collum, surinko faktus apie 
Kanadą ir paskelbė brošiū
roj, kuri buvo už vadinta 
“Kam Priklauso Kanadą?” 
Jis nurodo toj brošiūroj, 
kad 50 asmenų kontroliuoja 
Kanados ekonominį gyveni
mą. Kaip ekonominio gyve
nimo kontrolieriai, aišku, 
jie kontroliuoja ir politinį 
gyvenimą.

Tie asmenys (tuojaus vi
sus išvardinsiu) kontroliuo
ja Kanados gyvenimą per 
įvairias korporacijas, kurių 
direktoriais jie yra. Būda
mi korporacijų ir kompani
jų direktoriais, jie nusako 
jų politiką. Jie, per savo pa
rinktus žmones, veikia val
džioje ir nustato valdžios 
politiką.

Štai tie asmenys, kurie 
kontroliuoja Kanadą: \

Morris W. Wilson, ban
kierius. Jis yra direktorius 
20 kompanijų ir korporaci
jų, kurių turtas siekia $5,- 
800,000,000. Jis taipgi yra 
vienas iš Royal Bank of Ca
nada direktorių.

Ross H. McMaster, indu
strialistas. Jis yra direkto
rium 22 korporacijose ir 
kompanijose, kurių turtas 
siekia $5,300,000,000. Taipgi 
jis yra Bank of Montreal 
direktorius.

Rašo J. Yla

Chas. A. Dunning, politi
kierius, direktorius 25 kor
poracijose ir kompanijose, 
kurių turtas siekia $5,300,- 
000,000. Vienas iš Bank of 
Montreal direktorių.

George W. Spinney, ban
kierius. Jis yra direktorius 
9 korporacijose ir kompani
jose, kurių turtas siekia 

of
jose, 
$4,900,000,000. Bank 
Montreal direktorius.

Col. Henry Cockshutt ma- 
nufaktūristas, 14 korpora
cijų ir kompanijų direkto
rius. Tos korporacijos turi 
$4,200,000,000 turto.

Toliau seka L. J. Belnap, 
manufakturistas; G. Ar
thur Cross, industrialistas; 
Harold Crabtree, manufak- 
turistas; G. Blair Gordon, 
inžinierius; Paul F. Size, 
inžinierius; R. S. McLaugh
lin, manufakturistas; Wm. 
F. " Angus, manufakturis
tas; George H. Montgome
ry, advokatas; D. C. Col
man, rugių pirklys; S. G. 
Blaylock, inžinierius; John 
S. Geoff rion, advokatas; 
Maj. Gen. S. Newburn, ad
vokatas; Arthur B. Wood, 
registraras; C. F. Size, in
žinierius, Gordon W. Mac
Dougall, advokatas; J. Mc
Gregor Stewart, advokatas; 
J. D. Johnson, industrialis
tas; Norman J. Dawes, bra- 
vorinįnkas; G. Magregor 
Mitchell, pirklys; H. W. 
Molson, 
Norman L. Leach 
pirklys; Sir F. Williams- 
Taylor, bankierius; Hunt- 
ley R. Drummond, indust
rialistas; Col. Hon. W. 'E'. 
Hamber, finansierius; J. C. 
Newman, industrialistas.; 
John W. Hobbs, manufak
turistas; Hbrit .F. Phillipe 
Brais, advokatas; R. A. 
Laidlow, finansierius; L. A. 
Taschereau, a d v o k atas; 
Wm. Massey Birks, pirk
lys; G. Harrison Smith, in
žinierius; Robert C. Stan
ley, inžinierius; Conrad S.

Riley, finansierius; Maj. 
Gen. F. S. Meighen, manu
fakturistas; S. H. Logah, 
bankierius; W. G. Murrin, 
inžinierius; John P. Bickell, 
finansierius; George A. Do- 
bbie, manufakturistas; H. 
C. Cox, finansierius; Ho
ward P. Robinson, finansie
rius; Norman Urquart, fi
nansierius; G. C. Leitch, 
grūdų pirklys; A. N. Mit
chell, finansierius; Lieut. 
Col. W. E. Phillips, manu
fakturistas.

Išskyrus tris, visi kiti, 
be direktorystės daugelyje 
korporacijų, taipgi yra vie
no ar kito banko direktory- 
stėj. Kiti yra direktoriais 
net 38-niose korporacijose 
ir kompanijose. Tik .keletas 
iš jų turi po tris direktory- 
stes.

26 iš to skaičiaus gyvena 
Montreale, 7 Toronte, kiti 
Halifakse, Winnipege, New 
Yorke ir mažesniuose mies
tuose.

Jie yra direktoriais 425 
korporacijose ir kompani
jose. Bendrai jie užima 789 
direktorių vietas. Tos 
panijos bendrai turi 
000,000,000 turto.

Tos korporacijos ir
panijos valdo (97 nuošimčius 
transporto turto, 90 nuo
šimčių bankų turto, 90 nuo
šimčių chemijos ir stiklo 
užvedimų turto, 83 nuošim
čius metalo korporacijų, 79 
nuošimčius* visų trustų ir 
paskolos kompanijų, 79 nuo
šimčius geso ir aliejaus 
kompanijų, 73 nuošimčius 
apdraudos kompanijų.

Faktai buvo surinkti 1944 
metais, tad nuo to laiko į- 
vyko kai kurių pasikeitimų. 
Pavyzdžiuijį^Ėotris'W; Wil- ’ 
son, Royal Bank of Canada 
prezidentas, mirė. Bet jų 
vietas užėmė kiti. Jų turtas 
dar padidėjo.

Robert C. Stanley, inži
nierius, yra amerikietis. Jis 
susirišęs su International 
Nickel ir Canadian Pacific 
Railway kompanijomis.

Retą kurį iš jų jūs girdė
jot. Kitų vardai laikraš
čiuose labai . retai matosi. 
Bet jie yra Kanados ekono
minio gyvenimo kontrolie
riai.

(Iš “L. Balso”)

kom- 
$15,-

kom-

LAISVES VAJUS .
---------- --  «---------- I

t

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

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

Gražus kontestantų surašąs:
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. .. . ................ • 5612 •
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. 4737
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa......... ........................ 4119
Brooklyno Vajininkai ................   4092
J. Bakšys, Worcester, Mass.   3468
Hartfordo Vajininkai .. • •.........    3192
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn............................ 3133
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass. ............................... 2728
Geo. Shimaitis, Brockton • •......................... 1760
Lawrence Vajininkai............................ • •............. • • 1400 '

bravo rininkas; 
grūdų

Laisvės Vajus Gavimui 
Naujų Skaitytojų

Kai kurie iš vajininkų norėtų, kad vajų prailgintu
me, Laisvės administracijai taipgi išrodo, kad reiktų pra
ilginti, nes vėliau pradėjusieji darbą vajininkai neturė
jo progos įsisiūbuoti vajuje.

Kadangi namo pirkimo vajus ėjo’ kartu su vajum 
gauti Laisvei naujų skaitytojų, tai aišku, kad Laisvės 
vajus gerokai susitrūkdė dėl to. Todėl, mūsų supratimu, 
Laisvės vajų reiktų pratęsti iki pabaigos sausio mėnesio. 
Prailgintu laiku reiktų stengtife, kad gauti kuo daugiau
sia naujų skaitytojų. <

Pačios šventės, Kalėdos ir Nauji Metai, turi būti iš
naudotos gavimui Laisvei naujų skaitytojų. Kiekvienas 
esantysis Laisvės skaitytojas turi rimtai pagalvoti apie 
gavimą nors po vieną naują skaitytoją. Dėkui tiems, 
kurie jau gavote po naują skaitytoją, nedalyvaudami 
konteste. Jei galėtumėte gauti dar po vieną, tai būtų dar 
gražiau. ■ ,

Dėl vajaus pratęsimo pasiklausiame visų vajininkų. 
Prašome pranešti Laisvės administracijai ar sutinkate, 
kad vajus būtų prailgintas iki pabaigos sausio 1948 me
tų? Iš visų vajininkų laukiame atsakymo į šį klausimą. 
Skaitysimos su didžiumos nuomone. Visų vajininkų pra
šome greit pranešti, ką manote apie vajaus prailginimą.

Turime nusiskųsti, kad parengimų ruošimas, sukė
limui dienraščiui budžeto 1948 metams, labai skūpiaį ei
na. Vajus baigiasi ir tik dar iš keletos vietų tegavome 
pranešimų, kad yra šis tas rengiama budžeto sukėlimui. 
Prašome visų kolonijų kreipti dėmesio ir į šį mūsų pra
šymą. Kiekvienoje kolonijoje turėtų būti šis tas pareng
ta budžeto sukėlimui. K
A Meskimės į darbą visi savo dienraščio platinimui ir’ 
sustiprinimui.

LLD 2 kp. Moterų Skyr.
Binghamton .......................... 1171

P. J. Martin, Pittsburgh ...... 1092
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 988
L. Bekešienė, Rochester ......   958
V. J. Stankus, Easton ..............  916
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 911 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 696 
J. Balsys, Baltimore ................. 596
P. Anderson, Rochester ........... 678
M. Janulis, Detroit .... .-.............. 652
J. Bimba, Paterson .................... 645
J. Grybas-J. Casper, Norwood 636 
S., Puidokas, Rumford, Me..........,630
V. Padgalskas, Mexico ............. 600
V. Ramanauskas, Minersville*.... 585 
P. Šlajus, Chester, Pa............... 560
J. šimutis, Nashua ..... ............. 491
P. Šlekaitis, Scranton ......... t......... 487
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 459
J. Mpckaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ......... ( 324
C. K. Urban, Hudson ................. .' 420
V. Smalstienė, Detroit ........... 382

J. Rudman, New Haven .......  336
J. Blažonis, Lowell, Mass............. 312
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
M. Slekienė, Gardner .............. 308
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
A. Bemat, Los Angeles .......... 280
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y. ' 252
Š. Tvarijonas, Detroit .............. ,244
J. Kalvelis, Bridgewater ........ 208
A. Valinčius, Pittston ...........—' 196
F. J. Madison, Youngstown, O. 16S
A. Navickas, Haverhill ............  168
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168 •
H. Žukienė, Binghamton ........... 144
V. Vilkauskas, Nashua .........  140
A. Sherbin, Pittsburgh ........... 131
J. Matachun, Paterson .......   84
S. K. Mazan, Cleveland ................ 84
L. Prūseika, Chicago ...............t 84
M. Paulauskas, Pittsburgh .......... 78
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
V. Valukas, Wilkes-Barre ....... 72
H. Bernatas, Tampa, Fla......  52
P. Baltutis. Chicago ................... 28

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. $282.00
Hartford, Conn. 263.50
Brooklynas, 251.00
Rochester, N. Y. 151.00
Binghamton, N. Y. 138.00 
Detroit, Mich. 117,05
Los Angeles, Cal. 100.00
Worcester, Mass. 71.00
Bayonne, N. J. 65.00
Chicago, Ill. < 62.00
Easton, Pa. z 58.00 
Waterbury, Conn. 55.00
San Francisco, Cal. 42.00
Great Neck, N. Y. ‘ 36.00 
Pittsburgh, Pa. 33.00
Newark, N. J. . 31.419 
New Britain, Conn. 30.00
Brockton; Mass. 27.00
St. Petersburg, Fla. 25.00
Cleveland, Ohio 24.85
Washington, Pa. 23.50
So. Boston, Mass. 23.00
Elizabeth, N. J. 21.00

Lowell, Mass. 20.00
Youngstown, Ohio 20.00 
Stamford, Conn. 18.00
New Kensington, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. 15.00
Seattle, Wash. ' 11.00 
Paterson, N. J. 8.86.. i ; : 
Girardville, Pa. 8.00
Wilkes-Barre, Pa. 8.00
Scotia, N. Y. 6.00
Hudson, Mass. 5.00
Chester, Pa. < 5.00
Lawrence, Mass. 5.00 ' ■ I
Bridge water, Mass. 3.00
Norwood, Mass. 3.00
Minersville, Pa. 3.0Q,
Bridgeport, Conn. 3.00
Haverhill, Mass. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. • ,1.00
New Haven, Conn. 1.00
Grand Rapids, 50c

Laisvės A riminis traci ja.

žmonėms, bet ir žmonėms savo kraštų. Jau pakankamai 
esame patyrę, kiek mums kaštuoja užlaikymas okupacL, 
nių armijų Vokietijoje, Japonijoje ir kituose pasaulio 
kampuose.

Tuo būdu, visais požiūriais, Londono konferencijos 
pakrikimas be jokio susitarimo uždavė smūgį taikos rei
kalui ir žmonijos troškimui ramybės ir šviesesnio ryto
jaus. Tarptautiniai santykiai dar toliau pablogės. Pro
paganda vienų prieš kitus bus paaštrinta.

Washington. • — Darbo 
Federacijos galva Green 
prašė Lewisą vėl atvest 
mainierius į Federaciją.

Ro-
Ad-

Matomas šešėlyje Will 
gers statulos, Nacionalės 
vokatų Gildijos vice-pre?iden- 
tas Martin Popper išeina iš 
kongreso kalbėtojo Joseph W. 
Martin raštinės. Popper lan
kėsi pas Martin prašyti,\ kad 
'jis panaikintą dešimčiai Hol
lywood© įžymybių Neameriki- 
nių Veiksmų Komiteto iškeltus 

kaltinimus. ..... .,

. Ąntanas Stripeika vis dar 
laikosi pirmoj vietoj.* Jis 
prisiuntė keturias naujas 
prenumeratas ir atnaujini
mų.' • •

Brooklyniečiams šį sykį į 
pagalbą atėjo A. Balčiūnas, 
S. Brusak, J. Kairys, V. 
Bunkus priduodami atnau
jinimų.

LLD 2 kp., So. Boston, 
Mass., pabendradarbiavo A. 
Taraška, H. Tamašauskie
nė ir A. Buivydas. Pastara
sis . priskaitė savo ‘visus 
punktus 2-rai kuopai.

V. Smalstieriė, Detroit, 
Mich., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Šie vajininkai prisiuntė 
atnaujinimų ir pakilo punk
tais: P. Pilėnas, Phila., Pa., 
L. Prūseika, Chicago, Ill., J. 
Rudmanas, New Haven, 
Conn., K. ir R., Žukauskam 
į pagalbą atėjo J. Kačergis, 
Jersey City, N. J., V. Pad
galskas, Mexico, Me., V. J. 
Stankus, Easton, Pa., Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass.

Aukų gavome sekamai:
Jono Bullio (Lumbio) 

mirties'4 metų sukakčiai 
paminėti Viktorija Bullie- 
nė, Rochester, N. Y„ auko
ja Laisvei $10.

Kazimiera Pranevičienė, 
Easton, Pa., (per V. J.

Stankų) nusipirko du Liet.
Koop. Spaudos B-vės Šerus j 
už $10. .

M. Martinas, B’klyn, N. 
Y., $5.

F. Reinhardt, Ridgewbod, 
N. Y., $5.

Per* Geo.. Shimaitį: Iš 
Brockton, Mass., Uršulė. * 
Zaleskis; $3. Tadeušas Va
saris $1 ir Charles Rowkis 
$1. 1 . '

Antanas Juškaitis, Van
dergrift, Pa., $1.

A. Gaudinskienė, Shenan
doah, Pa., prisiuntė naują 
prenumeratą. Juškstuskie- 
nė, iš Detroito užrašė savo • T 
draugei * dienraštį Laisvę 
kaipo Kalėdoms dovaną. i 
Taip pat C. Urban, Salem, 
Mass., užrašė tėvui dienra-, * 
štį Laisvę kaipo kalėdinę 
dovaną.

Tai labai gražu. Laukia
me dar daugiau tokių už
sakymų. siuntinėti dienraštį 
kaipo dovaną. %

Ačiuojame visiems — už 
prenum. ir už aukas.

L. Adm-cija. «
......... i

Washington. — Kalaku
tų Augintojų Sąjunga at- ./ 
gabeno prez. Trumanui gy
vą 47 svarų kalakutą kaip jk 
kalėdinę • dovaną.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li



ENGLISH SECTION Tiesa's Lithuanian AH-Ameriea 
is A Powerful Football Team

Festival Committee Thanks 
All Participants-Patrons

The Executive Committee of 
the Third District of the Lith
uanian Fine Arts League 
wishes to express its gratitude 
and appreciation for your 
participation and cooperation 
in making the Eastern LMS 
Festival a success.

• And successful it was! Suc
cessfull in the respect that it 
brought to&ether for the first 
time the best of our Lithuani
an culture and talent and the 
realization that the LMS will 
thrive and continue to ex
pand, not only in membership, 
but also in affairs that will be 
arranged on an even larger 
scale than the festivals of the 
past. There will be more 
festivals, and affairs of every 
type and nature, some new, 
some old. Affairs that will 
aid smaller groups and organ
izations.

By all joining and working 
together through the LMS, all 
can help build the Lithuanian 
American cultural activities to 
new and unlimited heights.

Now, for the first time, we 
can discuss not only on a com
munity basis, but on a nation

wide basis and later, on, per
haps we shall be able to discuss 
our Lithuanian cultural activi
ties on a world-wide scale.

The Third District Executive 
Committee is now in the midst 
of planning for future activit
ies. We will need not only the 
cooperation and the aid that 
you have given in the past, but 
more than that «jyill be needed 
in the future. We are all build
ing' together so let’s work to
gether and really start putting 

A Merry Christmas And a 
Happy New Year to All

Since Christmas and New Years Day fall on Thursdays, 
your Editor will take a vacation įuring that period and mntil 
after the New Year, there will be no English Section. '

We want to take this opportunity, on behalf of the 
blishers, Editors, and Contributors of Laisve, to wish
readers a very Merry Christmas and a Happy New Year. '

Ye Editor.

Pu
oli r

our hopes and our plans into 
action.

We expect to call a district 
conference sometime in Jan
uary or February. There, with 
delegates from your group and 
other groups, the executive 
committee may go into detail 
on plans and other matters for 
your consideration and sugges
tions. •

You will be notified through 
mail and the newspapers con
stantly on the doings 
LMS.

The Committee again 
to thank you for your 
and contributions towards the 
Third District Festival of 1947.

-—Committee.

of the

wishes 
efforts

The Lithuanian 
All-America

THE FIRST TEAM

ENDČ
Wightkin, Notre Dame

Goode, Boston College

tackles

J. Kissell, Boston College;

Savitsky, Pennsylvania

guards
Yarutis, Kentucky

Jancauskas, Marquette

CENTER
Kennedy, Boston College

backs
Reiges, UCLA

Yablonski, Columbia

Richkus, North Carolina

V. Kissell, Holly Cross

• TACKLES: George Savit
sky, of Pennsylvania Universi
ty. This was undoubtedly big 
George’s best year. The only 
thing he did for the last two 
years was to make All-Amer- 
icas. Has exceptional speed for 
a big man and is a sixty min
ute man if there ever was one.

I

Has tremendous drive and sta
mina. George is a senior and 
twenty three years of age. We 
were always rather fortunate 
in tackles among the ,Liths but 
Savitsky will take a backseat 
to none. His home town is Cam
den, N. J., and he has won let
ters as a shotputter at Penn 
in ’45 and ’46. Was picked by 
the Football Writers Associa
tion of America for Look Mag
azine for its All-America this 
year.

John Kissell of Boston Col
lege. Another behemoth, weigh
ing 225 pounds, standing six 
foot two inches tall and in his 
2nd year. He is a junior and 
graduated from LaSalle Acad
emy in Long Island, N. Y. Ex
pects to play pro football after 
he graduates. Also particip
ates in track meets. Had two 
brothers precede him at B. C., 
Jim and Adolf. Younger bro
ther is the Holy Cross and now 
Lith. All-American fullback. 
Hails from Nashua, New 
Hampshire.

Each year, the Tiesa, official 
publication of the LDS, pub
lishes the Lithuanian All Am
erica Football Team. For Xhe 
past ten or so years, Tom Yer- 
mal has done the ,j*ob and has 
done it very well. Tom is the 
featured sports' columnist for 
that paper.

I

This year’s Lithuanian All
America Football Team ranks 
with the best of them and be
sides the pictures which we are 
publishing on this page, here 
is the story by Tom Yermal of 
the members of the first team, 
taken from the Tiesa:

• ENDS: William Wightkin, 
of Notre Dame, in .his second 
year of college which means 
we will have him with us for 
two more years, for which we 
are very happy. Bill hails from 
Detroit, Michigan, having grad
uated from Catholic Central. 
He is six foot two inches tall 
and tips the beam at an even 
two hundred pounds. Aside 
from football he has won two 
baseball, two basketball and, 
two football letters in High 
School?

Stan Goode, of Boston Col
lege, is also two inches over the 
six foot mark. He is also a 
soph, but two years older at 
22, and ten pounds heavier 
than Wightkin.

• GUARDS: Leo Yarutis, of 
University -of Kentucky. He is 
a senior and graduated from 
Polleston High School. His. 
home town is Gary, Indiana. 
Twenty-four years of age, and 
only five foot eight inches tall 
and weighs 180 pounds. Ex
pects to coach football after 
he graduates. Made the Blue & 
Gray team in ’46. Is an excel
lent student and well liked by 
coaches and students.

Alidore Anthony Jancaus- 
kas of Marquette University. 
Al just turned nineteen in Nov
ember and was a 3rd year vet 
at the age* of 18. Now in his 
pounds. Studying to be a Con
st. Ignatius High in Chicago. 
Six foot tall weighing 193 
younds. Studying to be a Con
sulting Engineer. Plays Intra
mural Basketball. Was a first 
stringer at the age of sixteen, 
and just as big then as now. 
Big and rough and tough ’is the 
way he is described.

• CENTER: Ed Kennedy, 
Boston College. In his second 
year at college, this big boy is 
only eighteen years • of age. 
Stands six foot six in his stock
ing feet. Hits the Fairbanks at 
245. Comes from Tamaqua, Pa. 
We have the promise of his 
coach that this boy will posit
ively make All-America before 
he graduates.

Tiesa's 1947 
Lithuanian 
AIL America
Football Team

GEORGE SAVITSKY
Penna Tackle 
'★ ★ ★

By Tom Yermal
?Al jancauskas, 

Marquette Guard

JOHN KISSELL 
Boston Coll. Tackle

LEO YARUTIS
Kentucky Guard

STAN GOODE 
Boston Coll. End

S7Z.Z. WW
Notre Dame End

STATISTICS OF THE SQUAD
Name and College 1 Age.

ENDS , ' \ \ /”■ *
1. William Wightkin, Notre Damė 20
2. Stan Goode, Boston College 22
3. Alfred Russas, Tennessee 24
4. Ernie Stein, Washington 19
5. Walter J. Gregonis, Penn’a 25

TACKLES
1. John Kissell, Boston College 22

« 2. George Savitsky, Pennsylvania 23
3. Gaspar Urban, Notre Dame 24
4. Carl Butkus, Geo. Washington 24
5. Vincent Stankevich, Colgate 24
6. Robert .Tubs, Texas A & M 27

GUARDS
1. Leo Yarutis, Kentucky 24
2. Al Jancauskas, Marquette 19
3. Ed. Kaminsky, San Francisco 25
4. John Bacauskas, Columbia 22
5. Sylvester Stankis, Bowdoin 27

CENTERS /
1. Ed. Kennedy, Boston College 18
2. Victor B anon is, Georgetown 19

QUARTERBACKS
1. Ben Reiges, UCLA 25
2. Joe Wapinsky, Geo. Wash. 21

HALFBACKS
1. Charlie Richkus, North Car. 22
2. Ventan Yablonski, Columbia 24
3. Jack Nork, .Columbia 19
4. Tom Mikula, William & Mary 20
5. Vince Ragunas, VMI w 23

FULLBACKS.
1. Veto Kissell, Holy Cross 20
2. Rudy Ragan, San Francisco 23
3. Ray Tamalis, VMI . .21

Ht.

6:2
6:2
6:2
6:2
6:0

6:2
6:3
6:1
6:1
5:11
5:10

6:6
6:1

6:1
5:9

5:9 
5:10 
5:9 
5:10
5:11

5:10 
5:11. 
5:9

Wt. Yr. Home Town

200 Soph Detroit, Mich.
210 Soph Fitchburg, Mass.
208 Jr. 4 Providence, R. L
200 Soph Aberdeen, Wash.
188 Sr. Shenandoah, Pa.

225 Jr. Nashua, N. H.
240 Sr. Philadelphia, Pa.
215 Sr. Lynn, Mass.
245 Sr. Scranton, Pa.
225 Soph Wilkes Barre, Pa.
234 Sr. Fort Worth, Texas

a

180 Sr. Gary, Ind.
193 Jr. Cicero, Ill.’
205 Jr. Kulpmont, Pa.
198 Soph Worcester, Mass.
185

/
Sr. Lewiston, Me.

1

245 Soph Tamaqua, Pa.
201 Soph Detroit, Mich.

195 Sr.
«

Worcester, Mas's.
195 Soph St. Clair, Pa.

175 Sr. Hillside, N. J. ■
190 Jr. Worcester, Mass.
178 • Jr. Shenandoah, Pa.
192 Sr. Johnstown, Pa.
190 /Sr. Plymouth, Pa.

208 / Jr- Nashua, N. H.
210 Soph Berwick, Pa. /
180 Soph ,k Edwardsville, Pa.

VETO KISSELL
Holy Cross Fullback'

BEN REIGES 
UCLA Quarterback

ED KENNEDY
Boston Coll. Comer

VENTAN YABLONSKI
Columbia Halfback

• BACKS: Ben Reiges, U.
C. L. A., Mr. Quarterback, as 
he is known at UCLĄ'f finished 
the season in fine style. Com
pleted 8 out of 14 passes, for 72 
yards to outgain and outpass 
the vaunted Southern, Cal. aer- , 
ialists. His punting has been a 
great asset to the squad for the 
past two years, especially when 
it comes to putting the leather 
in the coffin corner. His aver
age is about 38 yeards per try. 
Has been drafted by the Los 
Angeles Rams of the National 
Football League and will pro
bably play for Bob Snyder’s 
pro-eleven in 1948. Is married 
and the father of a baby girl.

I Six foot one inch tall and 
weighs 195 pounds. v

Charlie Richkus, North Ca
rolina State College. Great pas
ser and runner. Scored against 
the vaunted Wake Forest Col
lege in an upset this’past seas
on. He was selected as Asso
ciated Press Athletic Man of 
the Week, Nov. 17. Comes from 
Hillside, N. J. Is fivejoot nine 
inches tall and is the light
weight of the team, going only 
175 pounds. Is a senior, twenty- 
two years old. Also plays base
ball. Expects to go into the 
textile business.

Ventan Yablonski, Colum
bia University. Playing right 
halfback last fall, “Vinnie” 
showed himself to be a fine 
runner and excellent place-kick
er. He booted two field goals, 
16 extra points, and scored 
three touchdowns for a total of 
40 points. Before coming to 
Columbia (after three’years as 
an army corporal) he won three 
football and track letters at 
Classical Highf Worcester, 
Mass.

This year in nine games he 
scored six touchdowns, 18 
points after touchdown and 
kicked two field goals to lead 
the Ivy League with a grand' 
total of sixty points. Expects 
to teach after college.

Veto Kissell, ' Holy Cross. 
His play has been outstanding 
all year long and records show 
him to be the leading ground 
gainer^ by rushing, in the east. 
A junior, hailing from Nashua, 
N. H., Veto weighs 208 pounds, 
is 5 foot 10 inches tall and 
twenty years old. In a game 
against Boston College, Veto 
was one of six brothers that 
represented both colleges, some 
playing against eaqh other. He 
is also a track man.

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) 

Ketvirtad. Gruodžio 18, 1947,



J. DOVIDA1TIS

PASKUTINIS CARAS
t

-10-4-47— * (Istorine Apysaka) ★ —6o—

Didvyris

Parašė Justas Paleckis

, (Tąsa)
Minioj pakilo studentas ir norėjo kaž

ką kalbėti. Bet minia sušuko: “Nereikia 
mums studentų, nereikia, šalin!” Bet 
kalbėtojas pareiškė:

— Nuo valdžios jungo kenčiam ne tik 
mes, darbininkai, kenčia ir daugelis stu
dentų. Yra studentų ir iš darbininkų 
tarpo. Tad neatstumkim jų, draugai. Te
gu eina visi, kas kenčia nuo neteisybės, 
tegu eina su mumis ...

Paskui išėjo kalbėti inteligentiškos iš
vaizdos moteris.

— Motinos ir žmonos! — sakė ji. — 
Neatkalbinėkit savo sūnų, vyrų ir bro
lių nuo šio žygio už teisybę. Ir pačios ei
kit su jais. Jei mus užpultų, arba pra
dėtų šaudyti, nešūkaukit, neklykit, bet 
būkit gailestingos seselės, slaugykit su
žeistuosius ir stiprinkit sveikuosius. Iš
dalinsiu! jums raikščius su raudono kry
žiaus ženklu. Jais apriškit rankovę, bet 
tiktai tada, jei pradėtų į mus šaudyti.

Netoli Marcijono stovėjo kelios jaunos 
merginos ir senyvos moterys.

— Einam, einam! — sušuko kelios iš 
jų tarpo.' — Visos turi eiti. Duokit kry
žius!

Moterys ir merginos skverbėsi prie 
. estrados pasiimti raikščių. Viena, visai 
greta Marcijono stovėjusi jaunutė mer
gina, kreipėsi sujaudinta į savo draugę: 
“Eik, pasakyk mano mamai, kad ir aš 
eisiu. Vistiek, užmuš tai užmuš. Kas 
čia tokio! Jei vienus žudys, o kiti naudo
sis jų aukų vaisiais; tai jau bus nege
rai. Visi, visi turi eiti!” Kita senutė aša
rodama kalbėjo: “Aš tik nubėgsiu na
mon, pažiūrėsiu, kas ten darosi. Ir tuoj 
ateisiu. Dar suspėsiu ateiti!”

Jau artinosi laikas eiti. Darbininkų 
kolonos rikiavosi. Kilo balsų, kad į pir
mas eiles pastatyti vaikus, moteris ir 
senius, kaip buvo pasakyta petici-- 
joj, kad darbininkai eina pas carą su sa
vo žmonoms, vaikais ir senais tėvais. Bet 
kiti priešinosi, nes negražu būtų dangs
tytis už vaikų ir moterų nugarų, jei kil
tų pavojus. Kai išsirikiavo eiti, į pirmas 
efles pastatė pačius tvirčiausius ir drą
siausius, kurie susikibo už rankų, lyg 
tvirta siena. Ir Marcijonas prasiskver
bė į priešakį ir stojo į pirmąsias eiles.

Marcijonas matė Petrovą nuplukusį,, 
sušilusį betriūsiantį su peticija, kuri bu
vo gražiai atspausdinta ir prie jos pri
dėta daugybė lapų su parašais. Daugelis 
ir prieš pat eisiant dar pasirašinėjo. Sa
ko, parašų po peticija esą jau surinkta 
apie 300,000. Nors žmonių susitelkė 
daugybė, o žinios iš kitų skyrių rodė, 
kad viso eisenoj dalyvaus apie 200,000 
žmonių, visiem atrodė, kad dar per ma
ža, kad galėtų būti daugiau, kad ne vi
si darbininkai prisidėjo.

Jei vakar ir anksti rytą daugiausia 
rūpėjo klausimas, ar priims caras, tai 
dabar, jau prieš eiti pradedant, vis la
biau skverbėsi kitas klausimas: šaus ka
reiviai ar nešaus? Niekas nenorėjo gar
siai apie tai kalbėti, nenorėjo skleisti 
baimės, bet toji mintis kuždėjo kiekvie
no dalyvio sąmonėj. Dauguma vis dėlto 
manė, kad nešaus, nedrįs*

— Mes prieisim, paimsim kareivius 
už pečių ir pasakysim: brolužiai, ką jūs! 
Ar gi galima savuosius šaudyti?/

Tačiau, dėl ’Viso ko, buvo pasiųsti 
žmonės nupirkti medžiagos žaizdom ap
rišti.

Kai viskas buvo paruošta, pirminin
kas išėjo prieš išsirikiavusius ir tąrė:

— Draugai, ar tvirtai žinot, ko mes 
einam?

— Žinom, žinom! Teisybės ieškoti ei
nam ! — atsakė daugybė balsų.

— Tad eisim tvirtom, suglaustom ei
lėm, nepasitraukdami, neatsilikdami, be 
triukšmo, be klyksmo. Neklausykit bal
sų iš minios. ‘Klausykit tiktai mūsų, ku
rie einam priešaky. Nereikia jokių vė
liavų. Jei kas iškels raudonas vėliavas, 
nemuškit iškėlėjų, bet tiktai atimkit Vė
liavas. Ne dėl to sakom, kad nereikėtų 
vėliavų, kad jos turi kokią blogą reikš
mę, bet todėl, kad policija puola vėliavas 
ir tuo gali pasiteisinti mus užpuldama. 
Bet atsiminkit, draugai: tų, kurie iškels 
vėliavas, nemušti. Jei bus mėtomi kokie 
lapeliai, jų nerinkit, nekelkit nuo žemės. 

' Jokių pašalinių balsų neklausykit. Eikit 

ramūs ir susikaupę. Mes einam į didelį 
žygį ir galim tuo didžiuotis. Kas mes? 
Mes menki darbininkai. Tai kvieskit vi
sus, kas eina su mumis, nė vieno neat- 
stumkit. O dabar pasimelsim.

Visa minia sutartinai sugiedojo “Tė
ve mūsų,” paskui caro himną “Dieve, 
saugok carą.” Visi buvo susikaupę, susi
jaudinę, daugelis žegnojosi, seniai ir mo
terys verkė.

— Einam, draugai, pirmyn į šventą 
žygį! — sušuko pirmininkas.

Sujudo eisena ir netrukus išėjo į plen
tą. Čia jau ėjo miesto link paties Gapo- 
no vadovaujami putiloviečiai, kuriuos 
narviečiai praleido pirmyn.

♦
Gaponas jau nuo pat judėjimo pra

džios pats veikė Putilovo įmonių darbi
ninkų tarpe. Čia darbininkai buvo ma
žiau susipratę ir naivesni kaip kituose 
skyriuose. Bet čia vis dėlto iškilo Gapo- 
no vadovaujamas ir jo globojamas strei
kas, kuriuo prasidėjo visas judėjimas. 
Tad čia Gaponas turėjo daugiausia 
draugų, čia jis slapstėsi pas savo ištiki
mą ir jį mylinčią “darbininkų gvardiją” 
neramiom sausio dienom ir naktim. Sek
madienio išvakarėse jis, jau visiškai iš
vargęs ir užkimęs, apie 11 valandą nak
ties atėjo pas vieną tų savo prietelių 
praleisti šią reikšmingąją naktį. Nera
mus, vos pusę arbatos stiklinės išgėręs, 
nekalbus, rūkydamas papirosą už papi
roso, Gaponas nuėjo gulti ir- tvirtai už
migo. Iš ryto, apie 8 valandą Gaponui 
išėjus, į butą atsilankė kažkokie įtartini 
asmens ir pradėjo klausinėti Gapono. Į 
skyrių atėjo policininkas, prašydamas 
pranešti Gaponui, kad jį kviečia nuova- 
don, nes iš čia su juo telefonu nori kal
bėtis miesto viršininkai Tai išgirdęs Ga
ponas, jau būdamas savo kolonos prieša
ky, liepė atsakyti miesto viršininkui, kad 
dabar jau per vėlu kalbėtis, nes jis eina 
su draugais prie caro rūmų. O gal čia 
ne miesfo viršininkas norėjo kalbėtis, bet 
turėta tikslo Gaponą suvilioti, atskirti 
nuo minios, suimti?

Matydamas išsirikiavusias darbinin
kų mases, jausdamas jų slaptą bėrimą ir 

• žinodamas apie jau beveik neabejotiną 
pavojų, Gaponas visu ryškumu suprato 
didžiausią atsakomybę, kuri tenka jam 
už tą jo sumanytą žygį. Jį apėmė nesu
valdomas susijaudinimas ir nerimas. Kai 
kuriom moterim, šeimynų motinom, ku
rios priėjo prie jo prašyti palaiminimo 
žygiui, Gaponas patarė verčiau eiti na
mon, nes galima susilaukti šaudymo ir 
gali būti aukų.

Gapono artimieji surado didelį caro 
paveikslą ir du nedidelius caro ir carie- 
nes paveikslus. Be to, jie pagamino di- • 
delį baltą plakatą, kuriame didelėm rai
dėm įrašė: “Kareiviai! Nešaukit į liau
dį!” Prieš pradedant eiti dar kilo suma
nymas pasiimti kryžių, ikonas ir bažny
tines vėliavas, kad būtų tikra dvasiška 
ir patriotiška procesija. Apie 11 valan
dą ryto Gaponas, popo sutana apsivil
kęs, išėjo stoti tos procesijos priešaky. 
Jis turėjo pasakyti paskutinį žodį prieš 
išvyksiant, bet jis nebenorėjo kalbėti,' 
jausdamas, kad nesuvaldys savo nerimo 
ir dar labiau sujaudins žmones. Už jį 
kalbėjo ir tvarkos patarimų pateikė vie
nas inžinierius. Netoliese stovėjo keletas 
policininkų su pristavo pagelbininku 
Žoltkevičiu ir jodinėjo būrelis raitosios 
policijos. Eisena galutinai išsirikiavo. 
Pirmose eilėse, Gaponą Apsupdami, už 
rankų susikibę, ėjo patys drąsiausi, pa
tys jausmingiausi vyrai. Policininkų bū
rys nuėjo pirmyn, o paskui jį ėjo proce
sija su caro portretais, kryžium, ikonom 
ir bažnytinėm vėliavom. Eisena, vis pa
pildoma naujų žmonių minių, išsitiesė 
plentu beveik keletos kilometrų ilgiu. Ei
senai prasidėjus, nuotaika beveik visiš
kai pragiedrėjo, nes visi matė susikau
pimą, rimtumą, nebuvo jokių socialistų 
išsišokimų, kurių taip bijota. Nuotaika 
buvo tikrai pamaldi ir patriotiška. Gie
dojo dvasiškas giesmes: “Viešpatie, iš
gelbėk tavo žmones,” “Siono Viešpatie” 
ir caro giesmes. Visi ėjo kepures nusiė
mę. Pakeliui procesiją sutikę policinin
kai nusiiminėjo kepures. Diena buvo gra
ži, saulėta.

(Bus daugiau)

Vėliavos! Vėliavos! Vė
liavos! 

t

Jos, kaip ugnis plazda sau
lėtose gatvėse, ant bokštų, jo
mis mosuoja kūdikiai, nešami 
motinų ant rankų; jų skai
drios spalvos dega džiūgau
jančiuose žvilgsniuose; jaunos 
mergaitės šypsnyje.

Ir bežiūrėdamas į tuos vei
dus, kurie žingsniuoja nesi-* 
baigiančiose kolonose, ir į tuos, 
kurie jas praleidžia pro save, 
j tūkstančius žmonių, susi
tvenkusius didžiausiose sosti
nes gatvėse, apimtus vėsulingo 
dži'augsmo, išreiškiančių savo 
dabartinę laimę ir savo tikėji
mą ateitimi, aš prisiminiau 
dar apie vieną vėliavą, kurios 
nebuvo ir negalėjo būti.

O tačiau man pasirodė, kad 
aš ją matau. Ji pleveno ir 
fabriko darbininkų nešamoje 
raudonspalvėje, ji išdidžiai 
šlamėjo, vesdama po savimi 
krykštaujančią jaunystę, ji, 
lyg mūšio ugnis, žėrėjo ant 
plieninių šarvų.

Taip!... ši vėliava buvo 
čia. Ji turėjo būti, nes ki
taip rūsti praeitis negalėjo 
užmušti dabartinės didžios 
dienos, taip anos vėliavos ne
galėjo sunaikinti nei laikas, 
nei priešai.

Ir aną vėliavą, baisią savo 
istorija, bet skaidrią savo švie
siu atminimu. Aš pamačiau, 
kad jos klostes vėl plevena, 
pavasario vejas, o ji spindi 
brangiausiu, kar yra pasauly
je—ištikimybe, žmogaus nepa- 
laužiamumu ir pergale.

Nepaprasta buvo ši vėliava, 
kaipv ir tie laikai, kad, rodos, 
joks spindulys jos nebegalės 
perskrosti, jokia,'viltis neį
žengs į siaubiančią aplink 
ūkaną.

Tai, apie ką dabar atsime
nu-—tampriai surišta su Tomo 
Vinkšnos vardu. Susipažino
me mes su šituo žmogumi ma
žame, cementinėmis sienomis 
kambarėlyje, trys metrai il
gio ir du metrai pločio. Ne
didelis langas palubėje buvo 
taip aukštai, kad net užlipę 
vienas kitam ant pečių, mes 
galėjome pasiekti tik pirštais 
briauną. Tai buvo ne kamba
rys, o šulinys, su juodomis lu
bomis ir akmeninėmis grindi
mis. Ir visi žinojo, kam skir
ta ši keista patalpa. Vokie
čiai joje laikė kalinius—mirti
ninkus.

Ir mudu su Tomu laukėme 
joje mirties.

Iš pradžių joje aš buvau tik 
vienas. Mano teismas buvo 
trumpas. Viskas už stalo sė
dintiems uniformuotiems bu
deliams buvo aišku. Svar
biausiu liudytoju buvo užriš
ta baltu tvarsčiu galva žanda-. 
ras, pelės spalvos aptinusio- 
miš akimis ir mažučiu, su ka
klu susiliejančiu, smakru.

—Herr hauptmeistervach-

ter, — raportavo jis.—Pagal 
įsakymą tas besislapstantis 
žmogus turėjo būti pristaty
tas komendantūron ir užskai
tytas į darbo batalioną. Kada 
aš atėjau — jis sėdėjo už sta
ler ir taisė batus. Kai aš per
skaičiau įsakymą—jis atsisto
jo, paėmė plaktuką ir sudavė 
man gąlvon...

žandaras sakė teisybę ir 
man buvo tik vieno gaila, kad 
tada manoji ranka kiek sudre
bėjo. T~ —TiwnTW y ■ ■ ‘ "X t

Nelengvos buvo paskutinės 
valandos pasmerktųjų kame
roje. Nesirūpinau •— pakars 
mane, sušaudys, ar dar kitokiu 
būdu nužudys. Baisu buvo 
vien tik tas laukimas, kada 
pereisiu į nebuitį. Kambarė
lis, kuriame aš praleidau tą 
gyvenimo laikotarpį, dar man 
likusį, buvo taip nykus savo 
plikomis sienomis ir vienatve, 
jame taip girdėjosi mano šir
dies stuksėjimas ir alsavimas, 
kad, rodos, aš jaučiau be pa
liovos šnibždant man: “tuš
čiai tu mirsi. Net už visą sa
vo gyvybę nepaėmęs nei'viefto 
priešo.”

Mane graužė tai, kad aš tiek 
maža gero padariau gyveni
me. Nei dieną nurimti, nei 
naktį užmigti nedavė mintys, 
kad aš buvau pasyvus, neve
džiau kovos. Tiesa, paskutinį' 

Jcartą aš pakėliau savo batsiu
vio kūjelį ir trinktelėjau su 
juo žandarui . . . Bet juk ir 
tai taip menkai išėjo, ir tas 
žiurkės veido vokietis dalyva
vo teisme. . . . ~

Nei savo išgyventos praei
ties, nei savo paskutinio neuž
baigto žygio aš negalėjau sau 
atleisti. Ir tai nepakeliamai 
mane slogino, belaukiant mir
ties bausmės įvykdymo.

Ir štai tada, kai aš jau bu
vau trecią parą mirčiai pa
smerktų kambarėlyje, atvedė 
Tomą Vinkšną. Įėjo jis kry
puodamas, . patinusiu veidu, 
plačiakrūtinis, žemaūgis, atsi
lapojusiais satininiais marški
niais, basas. Apsidairė po ka
merą, pasižiūrėdamas nuo 
kerčios iki kerčios, žvilgsniu 
apvedžiodamas kiekvieną ply
šelį. Paskui atsisėdo prie sie
nos, parietęs kojas ir labai 
įdėmiai apžiūrėjo mane, susi
gūžęs sėdintį priešais.

—Irgi?—paklausė jis, per
braukdamas, kaip peiliu, su 
pirštu per savo gerklę.

Mes su juo ne tuoj gerai 
susipažinome. Pradžioje pa
sikeitėme keliais sakiniais, ap- 
siteiravome kokioj kas kame
roj sėdėjo, kas ten dar buvo, 
už ką čiaj ar seniai suimtas.

Tomas Vinkšna pradžioje 
apie save tepasakė:

—Jiems dar neaišku... 
Kaltina už vėliavos iškabini
mą, o muša, kaip Hitlerį no
rėjus nužudyti.. .

Ir man pasirodė, kad aš jo

Visuotiną paramą Illinois kongresmanui Adolph J. Sa- 
bath jo vadovaujamoje kovoje už panaikinimą Nea- 
merikinės Veiklos Komiteto pažadėjo šie trys vadai li
teratūros, vaidybos ir muzikos-dainos srityse. Iš kai
rės: Vincent Shean, autorius; Larry Parks, aktorius, 
žvaigždė paskilbusios filmos “Jolson Story”; Paul« 
Robeson, kuris pasiekė aukštumą kaipo žymusis dai
nininkas, o dabar vėl iš naujo iškilo kaipo žymus ko

votojas už laisvę. Jie pasirašo Civilių Teisių 
Kongreso išleistą peticiją.

balse girdžiu savimi pasiten
kinimo gaidą.

Paskui jis ėmė nuo savęs 
vilkti satininius marškinius ir 
tada jo raumeningas, bet ge
rokai' išblyškęs veidas pradėjo 
skausmingai raukytis. Net 
prakaitas pasirodė ant kaktos.

—Pažiūrėk, kaip čia atrodo, 
■—pasakė jis gana šiurkštokai, 
ir pasuko pliką nugarą į ma
ne.

Aš net aiktelėjau. Ten ne
buvo odos, bet tik ištisas pa
kraujavęs rezginys įdubimų ir 
iškilimų, pilnas sukrekėjusio 
kraujo' ir vos vos pilkšvu bliz
gėsiu užsitraukusių žaizdų. 
Kiek turėjo tas žmogus iš
kentėti, kada jo kūną taip 
ardė.. .

—Ten man peršti...—ga
na ramiai jis pasakė.—Pra
džioje gerokai degino, paskui 
nieko neatsimenu, o dabar 
viskas lyg iš medžio padary
ta. Nejaučiu ... Ar labai iš
knista ?

-Dabar aš pradėjau Vinkšna
daugiau patikėti ir buvau at
viresnis. • šitą ir jis pats, ma
tyt, pajautė, nes pasisakė, kad 
suimtas prieš mėnesį, priė
miestyje, prieš pat saulės te
kėjimą, bemiegant. Tame pa
čiame namelyje rado ir pa
slėptą raudoną,vėliavą. Kratė 
stipriai. Mušė iš pat pradžios. 
Laikė be vandens ir davė tik 
indelį su druska. Paskui-kišo 
revolverio vamzdį į gerklę, 
prie kaktos. Net ant virvės 
kabino ir pakeldavo,. kol jis 
visai uždusdavo... Tada at
leisdavo, davė atsipeikėti, o 
po to viską kartojo iš naujo.

H. Arthur Klein (pačioje kairėje) parašė ir bendrai 
su Los Angeles CIO Council dirigavo ir pagamino kal
binę filmą, vadinamą A PEOPLE’S PROGRAM. Fil
mą yra dokumentališka, perstato to miesto darbininkų 
kovą prieš Taft-Hartley Įstatymą ir prieš kitus blogu- 
muS) grasinančius mūsų įtaikai ir saugumui. ! Filmą 
išrenduoja kitiems. Antrašas: Pictures, Ltd., 141 No. 

Orange Drive, Hollywood 36,, Cal.

Aš pats buvau tuo metu 
daug kam abejingas — ir su- 
1) rantam a — j u k laukiau m i li
tres, bet Vinkšnos pasakojimas 
mane jaudino. Niekad nebu
vau įsivaizdavęs, kad žmogus 
gali pavirsti tokiu plėšriu gy
vuliu ir kad gyvas sutvėrimas 
pajėgia išlaikyti tai, ką ištvė
rė Tomas Vinkšna. Aš ste
bėjau šitą darbininką, stebino 
mane slypinti panieka mirčiai 
ir apimdavo mintis, kad tame 
vyriškyje yra kažkas didesnio, 
prieš / ką nublanksta mūšų 
primityvi baimė -nebuičiai ir 
instinktui gyventi. Vinkšna 
juk irgi, be Abejonės, norėjo 
gyventi, kaip aš. kaip jūs, 
kaip visi mes, bet šitame sa
vo nore jis buvo iškilęs, ji val
dė man nesuprantamos jėgos, 
teikė jam akmeninę ištvermę, 
leido žiūrėti į aplinką ir ne- 
sibauginti savo krauju ir savo 
žaizdomis. ■

Paskui vakarop Vinkšną iš
šaukė ir užpakalyje jo dzink- 
telėjo geležinės durys.

—Gal ne pasimatysi m,—pa
sakė jis ramiai.—Tada sudie.

Jafh išėjus man pasidarė 
kažkaip sunku ir nyku. Juk 
mudviems esant/ kartu, aš bu
vau pątekęs kiton aplinkumon 
ir nebekankino mane tos visos

nesiliaujančios abejonės — ar 
man didžiuotis, kad šitaip už
baigsiu gyvenimą, ar neapkęs
ti savo klaidos.

Aš pakilau, vaikščiojau ta
me. ankštame ir siaurame ur
ve, nervus dirgino mano 
žingsnių dunksėjimas, tarpais 
rodėsi, kad sienos sugrius ant 
manęs ir gyvą sutraiškys.

Ir aš nudžiugau, kada To
mą Vinkšną grąžino mano 
draugijon. Tiesa, sugriežiau 
dantimis, kada pamačiau kaip 
jis atrodė. Norėjosi pulti prie 
tarpduryje stovinčių sargybi
nių ir įsikabinti nagais ir dan
timis į jų gerkles.. .

Basas darbininkas svyravo, 
lyg būtų nustojęs regėjimo ir 
lygsvaros pojūčių. Jis perėjo 
kamerą ir suklupo prie sienos. 
Per jo žandus tekėjo kruvini 
lašai. Dalis plaukų, viršum 
kaktos buvo su mėsomis iš
rauta, rodosi kaušas toje vie
toje įlaužtas. Satininiai marš
kiniai buvo perplėšti ir prieky
je ir užpakalyje. Jie kabo-
jo skudurais ir kilstelėjęs ran
ką laiks nuo laiko jis šluostė 
jaisiais savo veidą.

(Bus daugiau)

New York. — žydų va
dai prašo Jung. Tautų Sau
gumo Tarybą apginkluoti 
Palestinos žydus prieš ara
bus.

f

J. J. Kaškiaučius, M. D.j 
530 Summer Avenue, *

Newark 4, N. J.
y HUmboldt 2-7964 £

|F. W. Shalinsi 
g (SHALINSKAS) ? 
s 3! Funeral Home < 
s 3| 84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest ParkwayI WOODHAVEN, N. Y. 4 
y . 8
y Suteikiam garbingas laidotuves 8 
Ž $150 1
« Koplyčias suteikiam nemokamai g 

visose dalyse miesto. £
V A
M Tel. Virginia 7-4499 n

| Joseph Garszva
S
»Undertaker & Embalmer
V
s 
y

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

y

w

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.\

Tel. EVergreen 8-9770
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Springfield, III
Laiškai iš Lietuvos

J. Klebonas.
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Abudu kilę iš 
Onuškio valse., 
Lietuvos išvyko

g

kad karas nuteriojo 
laukus, sunaikino

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namfe. Viskas patogu ir ma- ( 
lonu. Mandagus patarnavimas. ]

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra- i
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. \

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. \
Žemos kainos už viską. ' *

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. i

as nesu- 
tai p ne
puola ir 
Lietuvo-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

draugams ir vieningai 
lietuvybės darbą. 

Brazilijos lietuviai, ir- 
pasimokyti iš

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

| 426 LAFAYETTE ST., 
į , Newark 5, N. J. 
g Tel. MArket 2-5172

i A

Iš Brazilijos

S. PAULO. — Urugvajaus 
DARBO 12-kos metų sukak
ties minėjime būtų prasikalti
mas neprisiminti apie šios ma
žos lietuvių kolonijos atliktus 
visuomeninius darbus, 
ma visiems, 
lietuviams 
daug įvairių 
spaudos darbe.

išlaikyti

žino- 
kad Urugvajaus 
tenka pernešti 

sunkumų, ypač 
Dvyliką me

tų išlaikyti darbininkišką 
laikrašti, tai ne paprastas dar
belis, bet didžiai vieningas pa
siaukojimas dirbti išeivijoje 
pažangų kultūrinį darbą.

Kitas svarbus Urugvajaus 
lietuvių užsimojimas buvo su
šaukimas pirmojo Pietų Ame
rikos lietuvių kongreso, kuris 
sujungė demokratines jėgas 
kovai prieš smetonininkų pro
vokacine veiklą.

Trečias gana reikšmingas ir 
sunkus darbas, kurį atlieka 
Urugvajaus lietuviai, tai ra
dijo išlaikymas, apie kurio' 
nepavaduojamą svarbą čia ne
tenka kalbėti.

Šie visi darbai įvykdomi dė
ka vieningumui, 
mui priešakyje 
draugų, ir dėka lietuvių ko
lonijos teikiamai 
žinoma, Urugvajaus 
politinė padėtis jiems 
palankesnė, bet ekonominiai tuose,/Kruzeirietė, 
daug blogesnė . negu mūsų. Uiuvažiuoja :

K
I Living Room Cushions I
f Refilled With New Springs I
I $3.75 1
15 dj

į Sofa Apačios Perbūdavo!imas 1
Už $12.00 f

t šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

Už tai mes turime prisidėti 
finansiniai ir toliau remti 
draugų urugvajiečių tęsiamą 
veiklą.

Brangūs tautiečiai:. mes 
džiaugiamės ir dėkojame Uru
gvajaus lietuvių kolonijos su- 
sipratusiems lietuviams, kurie 
rodo pasitikėjimą vadovaujan
tiems
tęsia šį 
Mes, 
gi turėtume 
Urugvajaus veiklos, o ne kaip 
katėms gyventi užrištame mai
še. Meskime į šalį garbės 
laurus. Tiktai dirbdami už
sitarnausime garbę ir pasiti
kėjimą .savo draugu ir visos 
lietuvių kolonijos tarpe, o ne 
ardydami ir vadindami nacio
nalistais tuos, kurie dirba mū
sų čia lietuvių naudai ir Tė
vynės Tarybų Lietuvos gero
vei.

“BALSAS TYRUOSE”
S. PAULO. — Tokiu 

antgalviu, š. m. rugsėjo 27 d. 
S. Pauly išeinančios “žinios” 
patalpino V. R. Kruzeirietės 
straipsnelį apie pabėgėlius. 
Tarp keleto žodžių tiesos, kas 
liečia daugelio pabėgėliu at- 

simpatijai. siradimo tikslą sąjungininkų 
vidaus i okupuotose zonose Vokietijoje 

daug i ir net kituose Europos kraš- 
_ ___ __ LL'.Z, štai kur 

mūsų? i nuvažiuoja:

Valgykite Pietus pas ’
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR 

426 South 5th St., Brooklyn, N

f
I

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patroyų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

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

I 
i1 ž

1 vi sM

1I M

RONKONKOMA
8634

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.

“Jie šaukiasi viso pasaulio 
lietuvių pagalbos. Amerikos, 

Argentinos, Anglijos, net pie
tų Afrikos lietuviai stengiasi 
ištiesti pagajbos ranką, , tik 
pas mus, tik tarp Brazilijos 
lietuvių jų šauksmas dar Vis 
tebėra “balsas tyruose”. . .

Toliau, ši ‘^žinių” herojinė, 
stengdamosi nurodyti būdą 
“tremtiniams” padėti, baigia 
savo “kūrinį”:

“Kad mes niekuo negalime 
jiems padėti — netiesa. Tad 
nejaugi' mes toki beširdžiai? 
Tremtinių pagalbos šaukimą 
turėtų išgirsti ndrs tie, kurie 
neprisidėjo prie akcijos su
šelpti karo aukas Tarybų 
Lietuvoje. Tada jie bijojo 
susitepti . . . Bet ko bijo da
bar?”

Mes norėtume štai ką pa
sakyti poniai Krpzeirietei. 
Tie, kurie neprisidėjo prie 
Brazilijoj buvusių ir dalinai' 
tebesitęsiančių Tai’yhų Lietu
vai paremti kampanijų, dar 
gi tie, kurie kartais pasiunčia 
vieną, antrą nemalonų žodį 
Tarybų Lietuvos adresu, ne
drįsta atvirai remti Lietuvos 
priešus, vistik, sąžinė jjems 
neleidžia. Kaip žinome, dides
nė mūsų išeivių dalis buvo 
darbo žmonės — biedniokai, 
dvarų kumečiai ar miestų pro
letariatas, ir. nors keletas iš tų 
šiandien prasistūmė į priekį— 
pralobo, bet vis dar prisimena 
tuos, netaip jau per senus lai
kus, kada jie buvo engiami, 
koliojami ir net turėjo nešdin
tis-kitur, geresnio duonos kąs
nio, didesnio žmoniškumo ieš
kodami. ši'aųdien, nors ir 
šalindamies nuo darbininkiško 
demokratinio veikimo, nors ir 
ieškodami “svetimų dievų,” 
vistik nedrįsta atvirai susidėti 
su tais, nuo kurių netaip jau 
tolimoje praeityje turėjo daug 
nukentėti, štai, čia ir' glūdi 
toji baimė, apie kurią p. Kru
zeirietė galvoja.

Kad didelė dauguma už 
Lietuvos sienų esančių lietuvių 
buvo varu išvaryti, tai tiesa; 
bet kad jiems šiandien būtų 
uždarytos namų durys, tai 
abejojame. Daugelis mūsų 
brolių jau grįžo į namus ir 
ramiai dirba hacių sužalotos 
Tėvynės atstatymo darbe. 
Dalis dar randasi už jos ri
bų, bet tik ne tam, kad jiems 
Tėvynėje vietos nebūtų, o tik 
tam, kad jie davėsi suvedžio
jami, apgaunami. Visiems ne 
paslaptis, kad tarpe varu iš
varytų randasi nemažas skai
čius ir prasikaltėlių — karo 
kriminalistų, šie, neturėdami 
kitokios išeities, stengiasi į sa
vo bučių pritraukti kuo dau
giau nekaltų tautiečių, kad

i»

tarp jų galėtų paslėpti savo 
niekšiškus darbus, papildytus 
laike didžiojo Tėvynės kard, 
bendradarbiaujant sykiu su 
amžinais Lietuvos priešais, vo
kiečiais. Bet doriems, varu 
išvarytiems vergovės darbams 
f nacifašistų lizdą, arba nuo 
baisios karo ugnies pasitrau
kusiems, Tėvynės durys visuo
met yra atdaros.

štai, Justas Paleckis, Lietu
vos Aukščiausiosios Tarybos 
Prezidiumo Pirmininkas, atsi
šaukdamas į lietuvius pabėgė
lius, sako:

“Mes esame tikri, kad pa
grindine lietuvių pabėgėlių 
masė jau dabar supranta, ko^ 
kią klaidą yra padariusi ir 
svajoja grįžti į gimtąjį kraš
tą. Mes žinome, kad tie, ku
rie dar ^šiandie,n klysta, rytoj 
gailėsis ir prašysis grįžti į 
Tarybų1 Lietuvą, nes jiems nė
ra kito kelio: arba virsti pi
gia darbo jėga Belgijos an
glies kasyklose, Brazilijos plan
tacijose, čili salietros kasyklo
se, arba'grįžti į gimtinę, kur 
kelias atviras į kiekvieną dar
bą, mokslą, į darbą kultūros ir 
meno srityje, savo liaudies ge
rovei, savo vaikų laimingos 
ateities vardu.”

Toliau, toj pačioj kalboj 
Socialistinės Lietuvos žmonių 
vadas, perspėdamas esančius 
už Tėvynės ribų, tęsia:

“Štai kodėl ir norėtųsi iš 
visos širdies perspėti tuos, ku
rie dar šiandien n'eina kartu 
su mumis. Neužmirškite! Ne- 
spiaukite į vandenį, kurį teks 
gerti! Pūvančioje emigrantų 
aplinkoje lengva pakliūti į ar
šių fašistų meškerę, tapti 
valiu ginklu jų rankose, 
siems tiems, kurie klysta, 
rie apgaudinėja, norėtųsi
sakyti, patarti: neužsikirskite 
sau kelio grįžti į gimtinę. Ne
sileiskite išnaudojami anti
tarybiniams tikslams. Netikė
kite gandams ir tiems šmeiž
tams, kuriais fašistiniai ele
mentai bando jus visaip mai
tinti. Netikėkite politiniams 
avantiūristams, žmonėms be 
sąžiiMs, garbės ir tėvynės.”

Tokiais tai žodžiais J. Pa
leckis kreipiasi į tuos, ku
rioms nestinga sąžinės, kurie 
myli savo Tėvynę, kurie nori 
grįžti į gimtąjį kraštą ramiam 
ii\ naudingam darbui.

Todėl mes, iš’ savo pusės, 
norėtume štai ką atsakyti į 
Kruzeirietės “Balsą tyruose” : 
tai iš tikrųjų tik balsas' ty
ruose. Kaip subyrėjo į ši
pulius “nenugalima” Hitlerio 
armija, taip subyrės visi 
šmeižtai ir nesąmonės, prime
tamos Lietuvos vadams ir jų 
vedamai politikai. Lietuvos 
liaudis, kartą pasiliuosavus iš 
vergijos, kartą atsikračiusi po
nų ir spekuliantų jungo, var
gu sutiks grįžti atgal, .skursti 
ir būti išnaudojama. Tie,k p. 
Kruzeirietė, tiek patys “ži
nių” leidėjai ar redaktoriai, 
daug daugiau pasidarbuotų 
saviesiems, parodydami jiems 
kelią į Tėvynę, į ten, iš kur 
jie buvo* Varu išvaryti. Tegu 
jie pasibeldžia į jos duris, ir 
tiems, kurie bus jos verti, du
rys bus .visuomet atdaros. Ne- 
.reikės bastytis po svetimus 
kraštus, nei prašyti kitų ma
lonės. Kapso Sūnus.

Gavau du laiškus iš Lietuvos, 
veik vienični. O jau praėjo virš 
du metai, kaip negalėjau laiškų 
gauti, vien po karo pabaigos. 
Mat, po karo buvau per banką 
pasiuntęs $20. Laiškais klau
siau, .ar aplaikė tuos pinigus ir 
vis atsakymo nebuvo. , *

Aš parašiau į Lietuvą per tą 
laiką 14 laiškų, kuriuos dau
giausiai pasiunčiau paprastai 
per paštą, kitus apdraustai ir 
lėktuvu. Kartą supykau ir para
šiau rūsčiai,, prakeikdamas fa
šistus, pavadinau juos krauge
riais už sugriovimą pasaulinės 
tvarkos. Tas laiškas buvo cen
zūroje peržiūrėtas ir man su
grąžintas.

Ūruodžio 1 d. dabar gavau 
du laiškus nuo sesers dukros. 
Laiškai parašyti spalių 19 ir 
20 dienomis, 1947 m., ir skam
ba vienodai.

Aš, Uršulė Kopūstienė, mano 
vyras ir sūnelis Antanėlis, svei
kiname jus, dėde! Sveikina ir 
mūsų motina, o tavo seselė Bar- 
bora. Taipgi sveikina dėdienę 
Barborą čekanauskienę, jūsų 
brolienė ir kiti visi giminės.

Esame gyvi ir sveiki. Dėdės 
laišką gavome spalių 18 d., ku
ris buvo rašytas liepos 6 d. Vi
so nuo dėdės gavome šešis laiš
kus į Butėnų kaimą. Ir mes 
daug laiškų leidome dėl jūsų. 
Tai mes nežinome, dėl kokios 
priežasties negalėjote mūsų 
laiškų gauti. Pinigus mes gavo
me. Gavome 10 červoncų.

Gyvename neblogai. Turime 
vieną arklį, karvę ir kiaulai
tę. Rugių neturėjome sėję šiais 
metais, o vasarojus buvo pras
tas. Me& visi penki gyvename 
daikte pas dėdienę, tai yra, mes 
trys, dėdienė ir viena mergai
tė Magdutė. Mes csafrie labai 
dėkingi už pinigus ir laiškus. 
Rašykite ir toliau... Mes jums 
du vienodus laiškus rašome, 
manome, kad nors vienas jus 
pasieks. Likite sveiki. Sudiev!

Kopūstienė.
Viskas gerai. Gerai, kad ir 

pinigus gavo. O kas tie červon
cai, kiek jie verti, tai 
prantu. Kaip žinome, 
šų laikraščiai visaip 
vagina naują valdžią
je ir Sovietų šalį, žinome, kad 
karas išpūstino Lietuvą, o mū
sų priešai 
palies, kuri 
tėjo. <

Jie žino, 
Lietuvoje
grūdus ir galvijus, kaip ir ki
tokį žmonių turtą, žemė buvo 
surausta tranšėjų eilėmis, o 
kulkos ūžė žmonėms pro gal
vą, karas išdraskė, nute
riojo šalį? Tai ar galima 
Lietuvą, bei Sovietų Sąjun
gą lyginti prie Amerikos, kur 
nuo karo nei vienas namas ne
nukentėjo, nei vienas fabrikas, 
nei laike Pirmo Pasaulinio Ka
ro, neigi laike Antro karo ne
nukentėjo?

A. Čekanauskas.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit * suteiksimi, 
modernišką patarnavimą 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
tenkinti.

patarnavi 
būsite pa

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Namo Eksplozija Washing
tone Užmušus Kelis

Washington. — Per Em
pire apartmentinio namo 
sprogimą bent vienas žmo
gus užmuštas,, pustuzinis 
užgriauta, veikiausiai žuvę; 
sužeista 11. Menama, kad 
gesas eksplodavo.

Canada. — Powel popie- 
ros kompanija dar $6 pa
brangino toną laikraštinės 
popieros, Viso iki $95 tonui.

t Egzaminuojam Akis,* 
| Rašome Receptus | 
'Darome ir Pritaikome Akinius |

Drs. Stenger & Stenger 
' Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

PANAMOS MOTERYS 
PROTESTUOJA PRIEŠ 

BAZES JANKIAMS
Panama City. — 5,000 

moterų ir merginų demons
travo, protestuodamos, kad 
Panamos valdžia sutiko 
parsamdyti Jungtin. Valsti
joms 14 karinių bazių. Jos 
atmaršavo prie seimo rūmo 
ir reikalavo atmesti tą su
tartį. Tai motinos, seserys 
ir mylimosios studentų ir 
profesorių, sustreikavusių 
prieš karinių bazių užleidi
mą jankiams.

GELŽKELIEČIAI BAL
SUOJA STREIKUOTI
Chicago. — Trijų didžių

jų gelžkelių Brolijų (unijų) 
nariai balsuoja streiko 
klausimą. 98 iš kiekvieno 
šimto pasisako už streiką, 
jeigu nebus- pakelta jiems 
alga ir pagerintos kitos są
lygos. -

Washington. — Valdinė 
prekybos komisija 10 nuo
šimčių pakėlė kainas Gele
žinkelių Ekspreso Agentū
rai už daiktų persiuntimus.

Pajieškojimai
Juozas Burčius, sūnus Jurgio, pa

jieško savo puseserių: Uršulės ir 
Jievos Burčiukių. Pirmoji po vyru 
Mulevičius, antroji Kašinskas. Kilu
sios iš Užgirėlių kaimo, Kruonio 
valsčiaus, Trakų apskr. Į J. V. išvy- 
kusiOs prieš I-jį pasaulinį karą, pas
kutiniu laiku gyveno Kalifornijoj. 
Būsiu dėkingas kas praneš, arba jų 
pačių prašau atsiliepti šiuo adre
su: Jose Burcius, Rua Julio Con- 
ceicao, 162 (Bom Retiro), Sao 
Paulo, Brasil. (294-295)

Vladas Kasperevičius, sūnus Juozo 
pajieško pusbrolio Andriaus Kas- 
jperevičiaus, sūnus Petro ir Marijo
nos Masijonkienes. 
Panosiškių kaimo. 
Trakų apskr. Iš 
prieš 1914 m. karą. 'Kas žino, pra
šau pranešti, ar jų pačių atsiliepti 
šiuo adresu: Vladas Kasperevičius, 
Rua Solon, 60 (Bom Retiro) Sao 
Paulo, Brazil. 294-296)

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

FINIšERKOS 
Prie Geros Rūšies 

Merginų Koutų ir Siūtų 
MAX MILSTEIN

230 West 39th St., N. Y. C 
__________ (205) 

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 

_______ __________________12ŽR
Skalbyklos Darbininkės 

Valgis ir Trumpos Valandos 
Brooklyn Eye & Ear Hospital 

29 Greene Ave., Brooklyn.
Matykite Mr. Lund 

(2*9)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

FINIŠERIAI
Prie Geros'Rūšies 

Merginų Koutų ir Siūtų
MAX MILSTEIN

230 West 39th St., N. Y.

Fair- 
orga- 
atsi* 
susi-

C295)

Washington. — Kai kurie 
Amerikos politikai taipgi 
pripažįsta, jog Sovietai iš
mintingai padarė, išleisdami 
naujus rublius ir numesda
mi senųjų rublių vertę di
diesiems jų savininkams;

kviečiami dalyvauti šia* 
— Valdyba. (294-295)

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

LDS 79 kp. rengia balių, gruo
džio 21 d., 2:30 vai. dieną, 155 Hun
gerford St. Bus gera orkestrą šo
kiams. Bus skanių užkandžių ir gė
rimų. Visi 
me baliuje.

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio komiteto susirinkimas 

įvyks 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, sekr. (294-295)

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

BROOKLYN, N. Y. J\
Telefonas EV. 4-8698 1

^«l€l<ictcigecc£icicictctci£tc<c<cicictct<!tc<ci€e€ictcictcictcictc<c4£tct€tc«ctctcictc<ctctc<cictc«c«^

V August Gustas 1
BELTAIRE FLORIST | 

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

(kamp. 6Šth St.)
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų 

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, Ji 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
\

Telefonuokite dieną ar naktį
EVergreen 7-4774

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

u Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas

I
 kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

5 push—Laisvė/Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Gruod. 18, 1947'
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Studentams Neleido 
Išgirsti Howard 
Fast’p Prakalbos

Gruodžio 16-tos vakarą de
vynios vakarinių klasių stu
dentų grupės buvo surengusios 
masinį susirinkimą City Col
lege patalpose. Rengtas pro
testui prieš varžymą akademi
nių laisvių.

Susirinkime vyriausiu kal
bėtoju buvo kviestas Howard 
Fast,'žymus priešfašistas, ra
šytojas. Tačiau paskutinę die
ną viršininkas Albert Hahn 
informavo studentų komitetą, 
kad Fast’ui būsią nevalia kal
bėti arba, jeigu studentai spir- 
siąsi turėti susirinkimą su juo, 
neleisią susirinkimo.

Hahn teisinasi, būk tas vis
kas buvę klaida: jis nežinojęs, 
kad Fast’as kalbės. Studentai 
sako, kad jis geriausia žinojo, 
bet kad reakcininkai į jį pa
spaudė ir kad jis tam spaudi
mui nusilenkė.

Robert Thompson, komunis
tų organizacijos šios valstijos 
pirmininkas, pasiuntė laišką 
kolegijos' viršininkams Theo
bald ir Haęry A. Wright, pro
testuojant prieš uždraudimą 
komunistui Arnold Johns,on 
kalbėti tos kolegijos studen
tams.

Tuo tarpu Columbia Uni
versiteto studentai rengėsi gir
dėti Johnsoną gruodžio 17-tą 
per pietus, tos įstaigos patal
pose, kadangi viršininkas Al
bert- T. -Jacobs sakęs, jog bile 
kas, kuris nėra teisianras ar 
įkaitintas, galįs kalbėti. Susi
rinkimą ruošė Marxist Study 
Group.

Marininkai Pikietuoja 
Už Daugiau Algos

Šimtai marininkų, CIO Na
tional Maritime Unijos narių, 
praėjusį antradienį demons
travo prie laivų kompanijų 
raštinės, M Broadway, New 
Yorke, reikalaudami pakelti 
algas 25 nuošimčiais.

Eiliniai marininkai pikieta- 
vo pastiprinti savo viršininkų 
balsą. Viršininkai tuo tarpu 
buvo nuvykę į Merchant Ma
rine Institute aptarti su kom
panijų Viršininkais unijos 
įteiktus reikalavimus. Algas 
pakelti reikalauja einant esa
mojo kontrakto punktu, kuris 
husako atidaryti derybas dėl 
algų, jeigu kainos pakiltų. 
Kainos pakilo.

Antradienio vakarą, po tų 
derybų, buvo numatoma, kad 
ga] klausimas bus perduotas 
arbitracijai.

James H. Fortune, 60 metų, 
iššoko per langą iš Madison 
Square Hotel 11-to aukšto, 
New Yorke. Ant vietos užsi-' 
mušė. Jo paliktame raštelyje 
rado nusiskundimą, kad jis 
buvęs išgėręs nuodų, bet nuo
dai neveikė.

Penktasis iš Majoro Punktą 
Miestui Pajamų Gavimui

šis vienas iš svarbiųjų ma
joro O’Dwyer penkių punktų 
miesto finansų sukėlimui pla
ne nusako, kiek iš kur turėtų 
shkelti pinigų pats miestas to
kiais taksais, kuriems jis jau 
turi galią nepriklausomai nuo 
valstijos seimelio ir guberna
toriaus.

Visi k it; lietė tą dalį miesto 
pajamų, kurias miestas suke
lia, bet kurių valstija tepalie
ka permažą nuošimtį miesto 
reikalams. Taipgi lietė tas, ku
rias miestas dar galėtų sukel
ti sau, tačiau to negali daryti, 
jei tam negaus valstijos sei
melio ir valdžios leidimo,

Miesto galioje esamieji ii’ 
majoro siūlomieji uždėti-su- 
kelti sekamieji taksai turėtų 
miestui duoti dar $25,000,000 
daugiau pajamų :

Iš nejudomo turto 
lionų dolerių.

Po penktuką nuo kiekvieno 
taksiku važiuojančio,- viso 5 
milionus.

Po $10 nuo kiekvieno sunk
vežimio ir po $5 nuo keleivi
nio auto metams dar 5 milio- 
n u s.

Ir dar nuo valstijai suren
kamų taksų už leidimus gėri-

su Ir

mi-

mams atgauti miestui ketvir
tadalį, kas duotų dar $5,500,- 
000 metams.

Angliškasis darbininkų dien
raštis, kuris pamatiniai užgy
nė didžiumą majoro pasiūly
mų, tik griežtai išstojo prieš 
majoro pasiūlymą kelti
ways ir kitų linijų fėrą iki 8 
centų, šiuo penktuoju punktu 
sako:

Ekstra taksai.T nuo nejudo
mo turto miestas turėtų gauti 
mažiausia 13 milionų. Ta su
ma priklauso nuo įkainavimo 
to turto taksavimo tikslams. 
Tas įkainavimas bus paskelb
tas vasario mėnesį. Dabar esa
masis įkainavimas virš dviejų 
bilionų ($£,000,000,000) buvo 
darytas 1932 metais, depresi
jos metais (tuomet niekas ne
galėjo būti įkainuota normalė
mis kainomis).

Kas liečia kitus šiame punk
te minėtus taksus, Workeris 
sako, kad ir be jų būtų gali
ma apsieiti, jeigu būtų gauta, 
kaip laikraštis pirmesniuose 
punktuose nurodė, po daugiau 
pajamų iš kitų šaltinių. Vienu 
iš jų, laikraštis sakė, yra pa
dvigubinti gavinį iš valstijos 
iždinės švietimui - mokykloms.

Unija, Daktaras Stengiasi 
Teikti Kūdikiui Regėjimą

Anna Rosa Ramos, neseniai 
atvykusių į šią šalį portorikie- 
čių dukrytė, všią savaitę Brook- 
lyno ligoninėje gavo brangią 
ir opią operaciją,, kuri turėtų 
jai atsteįgti regėjimą.

Operacija mergytei dovano
ta pastangomis jos tėvo unijos 
ir geraširdžio gydytojo, kuris, 
tačiau, atlikęs nemokamai 
brangų darbą, prašęs liktis ne- 

, garsinamu.
Ligoninės lėšas padengė tė

vo draugai, CIO Department 
Store Employes Lokalo 65-to 
nariai, lokalo prezidentui Ar
thur Osman apie šeimos nelai-

mę sužinojus po grupes dar
bininkų atsišaukimo į unijps 
laikraštį Union Voice. Osman 
per laikraštį paprašė tam tiks
lui aukų centais, dešimtukais. 
Ir begiu savaitės unija sukėlė 
$300.

Jeigu operacija būtų pavy
kusi, tikimasi, mergytė jau 
matytų savo kalėdinę eglaitę 
ir dovanas.

Amerikos Progresyvių Pilie
čių Medikališka Divizija, per 
viršininkę dr. Elizabeth Ka- 
lisher, pagelbėjo unijai gauti 
tą ekspertą operacijų dakta
rą.

Užmuštojo Našlė
Liudytojuose

Plėšikėliai Pakliuvo 
Už Gobštumą

New Yorke prasidėjo byla 
trijų, vyrų, kaltinamų užmuši
me laivakrovių boso Anthony- 
Hintz. '

Pašaukta liudytoja jo našlė 
Mrs. Mazie Hintz tikrino, kad 
pirm mirties jos vyras jai iš
sitaręs, jog jį pašovęs James 
Dunn, bet prašęs niekam ne
sakyti. Policijai pašautasis 
pats nieko nepasakė.

♦ I

Gi nušautojo brolis- William 
Hintz, 37 m., liudijo matęs ki
tą vyriškį, Daniel Gentile, bė
gant iš namo jo brolio pašovi- 
mo rytą. Trečiuoju kaltinamu 
yra Andrew Sheridan.

Lon McCallister ir Peggy Ann Gamer filmoe 
“Thunder in the Valley.”*,

irKeturi jaunamečiai, 
15 metų, apiplėšę degtinių 
pardavyklos savininką Fred 
W. Plate, 639 Vanderbilt Ave
nue, Brooklyne, sumanę dar 
daugiau pasipinigauti. Įvarę 
savininką į gale krautuvės 
esamą kambarį, bandęv pre
kiauti.

Davis Pareikalavo N. Y 
Tarybos Atiduoti 
Gersonui Vietą

New Yorko Miesto Tarybos 
narys Benjamin J. Davis įtei
kė tarybai rezoliuciją, kuria 
reikalauja tuojau pakviesti 
naujai paskirtąjį į narius Si
mon W. Gerson į jam priklau
somą vietą.

Rezoliuciją taryba įteikė 
savajai taisyklių komisijai, ku
ri jau yra buvusi ir dar gali 
būti visų visuomenei ^naudin
gų sumanymų kapais. Tačiau 
Davis įspėjo, kad bereikalin
gas laikymas ..rezoliucijos ko
misijoje bus skaitomas lygiu 
“priešiškam n u ospren d ž i u i. ”

Komunistai išleido peticijas 
tuo klausimu,.reikalaujant tei
sėtumo ir vykdymo miesto 
įstatymų. Prašo savo narius ir 
visus civilių teisių gynimo ša
lininkus pasidarbuoti parašų 
rinkime, pasirašyti po petici
ja.

Linkėjimas
Proga metinių švenčių, Lais

vės štabui, visiems darbinin
kam, bendradarbiam, Laisves 
skaitytojam ir visam mūsų 
progresyviam judėjimui linki
me geros sveikatos, tvirtos vie
nybės, draugiško susitarimo, 
milžiniško pasiryžimo ir gerų 
pasekmių ateinančių metų 
darbuose.

Paulius ir Pauliuvienė.

Macy’s Darbininkaiir

Gaus Algos Priedą
- , /

Macy’s didžiųjų krautuvių 
darbininkai tikrai galės būti 
dėkingi savo šventajam Kiau
šiui — CIO United Wholesale, 
Retail and Department Store 
Unijos Lokalui 1-S. Unijos pa
stangomis gautos derybos pa
kėlimui algų. Pasekmės:

Arbitratorius Harry Shul
man, Yale Law School profe
sorius, praėjusį pirmadienį 
įteikė sprendimą pakelti al
gas po $4.50 savaitei ir at
mokėti už praėjusį laiką nuo 
vasario 1-mos, 1947 metų.

Arbitratoriaus sprendimu 
taipgi turės mokėti minimum 
(mažiausia) $31.50 samdant, 
paskui laipsniškai keliant: iki 
$33 už 60 dienų, $34.50 mo
kėti už 6 mėnesių. Pradinių 
algos taipgi įgalinamos ir už 
tą praėjusį laiką.

Long Island Railroad firma 
užtveria savo kelią prie 64th 

* n, Brookline, 
taipgi East New Yorke. Sep
tynių pėdų aukščio tvora, ma
noma, apsaugos vaikus nuo 
nelaimių. Apsaugos reikalavo 
tų susiedijų gyventojai.

Tačiau ne daug jie pelnė, gt 7th Ave 
Kas nors praeidamas pastebė
jęs apiplėšimą ir pašaukęs po
liciją, kuri atradusi vieną pre
kiautoją užstalėje, o jo sėb- 
rukus prie stalo. Pas vieną ra
dę ir revolverį, bet neužtaisy-^ 
tą. Pagautasis “prekiautojas” 
teisinęsis esąs Platės giminai
čiu, pagelbininku, tačiau tas 
jo “dėdė” pradėjo belstis už
pakaliniame kambaryje ir po
licijos išleistas iš ten papasa
kojo, kuomi jie “giminingi.”

Mirė
am-Joseph Vaškas, 73 m.

žiaus, mirė gruodžio 14 d., na
muose, 88-11 87th St., Wood
haven, N. Y. Kūnas pašarvo
tas namuosY. Laidotuvės įvyks 
gruodžio 18 d., 10 vai. ryto, 
šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmčną Evą, šešis sūnus. Jo 
vienas sūnus yra kunigas Vaš
kas.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi laidotuvių dir. F? W. Sha- 
lins (šalinskas), 84-02 Jamai
ca Ave., Woodhavene. '

SKELBKITĖS LAISVeJE

TONY’Sst
| UP-TO-DATE

I BARBERSHOP

y
Miestas Planuoja Nau
jas Linijas ir Pataisas 
Subway Linijų

Transportacijos Taryba esan
ti paruošusi naują miesto va- 
žiuotės linijų planą, kurio įvyk
dymas lėšuos $400,000,00/).

Naujuoju planu, sako taryba, 
bus pagreitintas susisiekimas 
su New Yorko rytine ir vakari
ne dalimi ir su rytiniu Bronx. 
Taipgi sistema bus “apjungta,” 
būsią galima^persikeisti iš bile 
vienos trijų vyriausių linijų į 
kitas dvi be persėdimo iš trau
kinio į traukinį, kas žymiai pa
lengvintų trafiko problemą 
tyse.

Planas sako, kad visi, 
linijų traukiniai dabar 
pereiti Manhattan Centrą,
kia ar nereikia tiems kelei
viams vykti į centrą. Pasekmė r 
persipildo traukiniai ir stotys 
keleiviais, persipildo keliai 
traukiniais.

sto

visų 
turi 
rei-

Į užmiesčius siunčiamieji 
traukiniai, sako planas, galėtų 
vežti bo daugiau keleivių, bet 
po daugiau neįtelpa miesto 
centraiinėse stotyse. O leisti 
traukinių daugiau miesto cen
tre būtų pavojinga, nes dabar 
masinio važiavimo laiku eina 
traukinys kas pora minučių.

Planuoja pravesti nJują li
niją po New Yorko Second 
Ave. ir šešeriomis “trekėmis,” 
praleidinėti per miesto centrą, 
nuo Grand St. iki 149th St. ir 
3rd Ave., Bronxe, tos apylinkės 
traukinius. Prie Grand St. tei
kti junginius BMT linijoms, 
dabar vartojančioms Manhat
tan ir Williamsburg tiltus, 
traukiniams po Centre Street, 
taipgi jungti Independent 
traukinių Houston St. liniją.

šaka po 57 St. turėtų dvejas 
“trekes,” sujungtų Ind. 6th 
Avė. liniją su naująja ’2nd 
Avė. linija.

Galop naujosios linijos, 
Bronx, būtų, padarytas jungia
masis punktas su IRT Pelham 
Bay linija ties 138th St. ir 
Brooks "Ave. O pačiame gale, 
prie 149th St. xir 
Bronxe, numatoma 
liaujantieji laiptai 
persikeldinėti tarp 
Avenue linijų.

To viso įvykdymui, aišku, 
dar reikia budžeto tarybos ir 
New Yorko Miesto Tarybos už- 
gyrimo, taipgi valstijos seime
lio ir vyriausybės užgyrimo kai 
kurių miesto finansams su
kelti planų.

Planai finansavimui miesto 
įvairių reikalų būna Laisvėje 
aprašomi atskiruose raštuose.

S
j DANTŲ GYDYTOJAS |

įDr. A. Petrikai

a g jį

3rd Avė., 
įsteigti ke- 
keleiviams 

3rd ir 2nd

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.
& 1 %

Valandos:

i
St 

g 
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Palikimai Daug Pasako Prašome Talkos
virši-

Murray
85 metų, vienam tik 
esančiam, Anglijoje.

Gruodžio 7-tą miręs buvusis 
Columbia Universiteto 
n in kas d r. Nicholas 
Butler, 
anūkui,
palikęs $100,600. Trims tar
nams palikęs padalyti $5,000.

Našlei palikęs visas kitas 
turtas, nesakoma spaudoje, 
kiek jo. Tačiau, matyt, liko 
nemažai, kadangi nusakoma, 
jog po jos mirties turės iš to, 
kas liks nuo jos ir jos paliki
mų giminėms, dar sudaryti 
$100,000 dovaną universite
tui. Taipgi priedams prie to 
atiduoti įstaigai ir namus.

Argi nuostabu, kad virši
ninkai draudžia liaudies stu
dentams organizuotis,- veikti?

Lietuvių Kultūriniam Cen* 
trui namo paruošimą ^būtinai 
tufime užbaigti pirm švenčių. 
Greičiau, geriau. Tad prašo
me talkos visokios:

Bile kada dienos metu šią 
savaitę.

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

Talkos 
čiadienio
malioriai dar turi didelių už
duočių, 
kams. 
valytojų.

Namo Komisija.

ir

reikia visokios. Tre- 
vakarą ypatingai

Yra darbų mechani- 
Ir reikia labai daug

Ant Lorimer Bušai
Lorimer St. nuo praėjusio 

sekmadienio pagražėjo, apty
ko. Visai prašalinti gatveka- 
riai.’ Juos pavadavo gumi
niais “batais” apsiavę gražu
tėliai busai. Dabai’ bus daug 
geriau susirinkimuose kalbėtis 
Laisvės salėje.

DARŽININKAMS

darži-Keturios prelekcijos 
ninkams, po vieną kas me
nuo, numatytos Brooklyne Bo- 
taniškame Darže po Naujų 
Metų. Pirmoji bus sausio 6- 
tą, antroji vasario 10-tą, tre-f 
čioji kovo. 10-tą,- ketvirtoji ba
landžio 9-tą, vakarais', 8 vai.

Pirmadienį temperatūra 
mieste buVo 51 laipsnis. Va
kare palijo. Po lietaus, antra
dienio rytą, oras buvo dar šil
tesnis, pavasariškas.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS.

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

(293-294)

ANTANAS LEIMONAS fl
Savininkas ft

306 UNION AVENUE l
I GERAI patyrę: barberiai J
I

GYDYTOJAS g

S. S. Lockėtt, M. D. 1
223 South 44h Street

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

? Ir Pagal Pasitarimais.
ž Telefonas EVergreen 4-0203

s? ' st
Valandos:
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ŠBAR & GRILL!
■ LIETUVIŠKA ALUDĖ
%

K

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

ir

| Kanados |
l Black Horse Alę |

Fotografas «
--- $

grupių ir pavienių.g 
Iš senų 
naujus 

\ lūs ir 
a sudarau 
| rikoniškais. Rei-i 
f kalui esant ir, 
I padidinu tokim 
I dydžio, kbkio pa- i 

geidaujama. Tai-' 
jogi atmaliavoju1

Traukiu paveikslus familijų, vės-§ 
tuvių, kitokių

padarau 
paveiks- 
kfajavus- 
su ame-

W 7FIHAT^ fvTriom™pa\vomU|| JUdiT n /JULIAI i % jonas stokes | 
411 Grand St | | 512 Marion St., Brooklyn^

nil U ir w §r Kampas Broadway ir Stone Ave., prie§| . Brooklyn, N. Y. | i |

Majoras O’Dwyer pakvietęs 
prez. Trumaną dalyvauti ati
daryme Orlaivystės Parodos 
ateinančio liepos mėnesio Si
mą, Idlewild stotyje.

|Adam V. Walmus, D.D.Sj
DAKTARAS-DENTISTAS įif

y
st
st
stw
st»>•
Vst
| 650—5th Ave., kamp. 19 St.g

BROOKLYN, N. Y. |

Tel. SOuth 8-5569

VALANDOS:
9 A. M. -12 N; 1 - 8P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.
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ŠGERI PIETŪS!?
Si 
st
X

S

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į «

Lorimer Goffe Shop!
Frank Domikaitis ;

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y. g

5 
y y v v v
5 
if v st
^Kvepiančiai keptos ir virtos 
■J mėsos valgiai. Taipgi dar- 
g žovių ir pieninių valgių 
g gražus pasirinkimas.
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL J
Degtines, Vynai ir Alus į

RHEINGOLD ' i
BEER & ALES S

32 Ten Eyck St. g
BROOKLYN, N. Y. ž

Tel. EVergreen 4-8174

mūsų Patro-

6 pu»l.—Laisvė (Liberty, Uth. Dfcily)—Ketv., Gruod. 18, 1947

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.. 0S2.KO

Lady’s BULOVĄ . J . modern 
beauty in every trim line . . . 
17-jewels. ^33.7 S

Graži įvairybė kostu- 
miškų jdžiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai< 
žiedai, \

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

Linksmų Kalėdų ,ir 
Laimingų Naujų Me’tų 
visiems 
narus!

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!

. DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ! !

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




