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Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organas Tiesa skelbia 
vajaus davinius. Jais negalima 
labai džiaugtis. Iki šiol beveik 
per visus 1947 metus įrašyta 
tik 321 naujas narys. Darba
vosi tik 98 vajininkai. šiek 
tiek pasidarbavo tik 67 kuo- ' 
pos, o 114 kuopų nė piršto ne- į 
pajudino!

Apsileidimas labai didelis. 1 
O Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas yra tokia plati sa
višalpos organizacija, kurioje 
vietos yra visiems lietuviams.

Kaip visur, taip ir čia, bė
da su mumis tame, kad tik
tai saujelė žmonių gerai rū
pinasi savo organizacija ir 
prisideda prie jos didinimo.

Tiesa nuoširdžiai prašo vi
sus narius stoti vajaus talkon. 
Lai kiekvienas LDS narys, ku
ris skaitys šiuos krislus, pagal
voja ir. susirūpina savo orga
nizacijos vajumi.

• ★ ★ ★ %
Mūsų dienraščio administra

cija irgi nelabai patenkinta 
Laisvės vajaus ei^a. Vajus neiy 
na taip, kaip turėtų eiti. Ji 
nori žinoti, ką vajininkai ma
no apie vajaus prailginimą dar 
vienu mėnesiu.

Čia irgi toks reikalas, ku- 
riudfn reikia visiems susirū
pinti. Nėra svarbesnio apšvie
tos darbo, kaip platinimas pa
žangaus laikraščio.

Visi senieji Laisvės skaityto
jai nuoširdžiai prašomi pasi
darbuoti.

Pakalbink 
savo draugą, 
nę užsirašyti 
darbą atliksi, ir sąžinei bus ra
miau.

savo pažįstamą, 
arba savo gimi-

Laisvę. Gerą

Chicagos Universiteto prezi
dentas Hutchins atsisako šokti 
pagal militaristų muziką. Jis 
sako, kad įvedimas visuotinos 
militarinės tarnybos reikštų 
naują karą. Todėl jis priešin
gas tokiai tarnybai.

O ko mes, Amerikos žmo
nės, norime: karo ar taikos?

Kiekvienas, kurio proto nė
ra užnuodijus fašistinė propa
ganda, atsakys aiškiai ir gar
siai : Mes norime taikos, 'męs 
kovosime už taiką!

Tegul Hutchinso

Illinois Progresyviai Prašo 
Wallace’ą Kandidatuot 

Į Prezidentus
i Renkama 100,000 Piliečiu Parašą, Raginant Wallace’? 

Priimt Kandidatūrą prieš Senąjį Partiją Reakcininkus
Springfield, III. — Prog

resyvių Illinois valstijos pi
liečių konferencija atsišau
kė į buvusį Jungt. Valstijų 
vice-prezidentą Henry Wal
lace, kad jis paskelbtų sa
vo kandidatūrą į preziden
tus 1948 m. rinkimams. 
Konferencijoj dalyvavo 61 
delegatas nuo darbo unijų, 
farmerių ir pažangaus poli
tinio veikimo organizacijų. 
Tapo įsteigtas Illinois Pi
liečių Komitetas vajui už 
Wallace į prezidentus.

George R. Cermak, Chi
cagos Progresyvių Partijos 
komiteto pirmininkas, už- 
reiškė, jog būtinai reikalin
gas toks rooseveltinis kan
didatas, kaip Wallace; ki
taip, girdi, nebūtų pado
riems piliečiams pasirinki
mo tarp republikonų ir re
akcinių demokratų kandi
datų.

Illinois progresistai ren
ka 100,000 piliečių parašų 
po prašymu W^allace’ui, kad 
jis * kandidatuotų į prezi
dentus.

Amalgameitų Vado Atsilie
pimas Apie Komercinės

Spaudos Paskalus
New York. — Komercinė 

spauda skelbia, kad CIO 
Amalgameitų Rūbsiuvių, U- 
nija, girdi, atmetus Walla-

Nauji Suhmarinai Kelias 
Savaites Išbūna Pasinėrę

Washington. — Amerika 
yra pasistačius tokių sub- 

t. marinų, kurie gali kelias 
pavyzdį savaites išbūti po vandeniu, 

paseka kiti mokslo vyrai, ki- Jie gali išsilaikyti panirę 
ti mokslo įstaigų vadai! į tol, kol tik užtenka kuro. 

Šie submarinai buvo išban
dyti jūrose ties Naująja 
Anglija ir Caribbean Jūro
je, $akė admirolas C. W. 
Steyer.

Deja, mūsų skaitlingos mok
slo ir apšvietos įstaigos paau
kotos kapitalo garbinimui. Jo
se prieš dolerio galybę nesvei
ka kalbėti. Nedrįsta mokyto
jai, nedrįsta studentai. Kurie 
pabando, atsiduria už tų įstai
gų sienų.

Namu Savininkai Chicago] 
Geidžia 15% Daugiau Rendu

Amerikoje turime 1,700 
kolegijų, universitetų, akade
mijų, profesijonališkų mokyk
lų ir kitokių aukštojo mokslo 
įstaigų. Milijonai jaunų žmo-* 
nių jas lanko ir jų dvasia gy
vena. Jas^aigę, jie žino tik 
vieną medalio pusę, atseit, 
kad kapitalizmas yra šventas 
ir nepajudinamas!

Nė vienoje tų mokyklų nie- 
‘ kas nemoko, kad gali būti ge

riau, negu dabar yra, kad 
žmonės gali . savo reikalus 
tvarkyti kitaip, negu dabar 
tvarko,/ kad galima iš mūsų 
krašto iššluoti laužynus, alkį, 
nedarbą, išnaudojimą ir prie
spaudą. Toks mokymas yra 
skaitomas herezija. Tai už
drausta ir užginta.

Chicago. — Vietinė pa
tariamoji komisija dėl ren
du kreipėsi į valdinę namų 
administraciją Washingto
ne. kad leistų 15 nuošimčių 
na kelt rendas Chicagoje. 
Didžioji 18| narių komisijos 
dauguma atstovauja namų 
savininkų biznį. Tiktai vie
nas jos narvs, Michael 
Mann. CIO uniju srities di
rektorius, pasipriešino ren- 
dų kėlimui, ir mušė teleg
rama Washingtonan. ra
gindamas atmest aukštes
nių rendų reikalavimą.

Nežinau, ką dabar galvoja 
mūsų menininkai. Pernai buvo 
gražus muzikos ir dainų fes
tivalis Chicagoje, šiemet 
Brooklyne. O kas kur bus 1948 
metais ? f

Ar nebūtų gražu, jeigu ši
tie festivaliai taip įeitų ma-

Washington. — žemdir- 
hvstes sekretorius? Ander
ei as ragino nakelti gele
žinkeliams 15 nuošimčiu 
kainas už krovinių išvežio- 
iimą .

don, jog taptų Amerikos lie
tuviu metinėmis meno šventė
mis?
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Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Daugiau Reikia ir Tikimės Kultūriniam 
Centrui Finansinės Paramos

Žemdirbystės Sekretoriui 
Įsakyta Parodyt Grūdų 

Spekuliantų Vardus
Republikonai Senatoriai-Kongresmanai Ieško Gemblerią 

Tarp Trumano Valdininką, bet Bando Užslėpt Saviškius
ce’o kandidatūrą į prezi
dentus. Jštikrųjų gi unijos 
pirmininkas Jacob Potofs- 
ky tiktai priminė, kad Am- 
algameitai buvo nusitarę 
remti Amerikos Darbo Par
tiją. Čia jau Potofsky pri
dūrė:

“Jeigu, tačiaus, trečia 
partija (su Wallace’u) sta
tytų savo kandidatus prezi
dentiniams rinkimams, tai 
mes spręstame, ką reikės 
daryti dėl naujos padėties.”

Progresyvių Amerikos 
Piliečių Komitetas vienbal
siai, apart Franko Kingdo- 
no, prašė Wallace kandida
tuoti į prezidentus. King- 
don, vienas iš dviejų komi
teto pirmininkų, todėl pasi
traukė, nesutikdamas su 
trečiosios partijos steigi
mu.

Anglijos Unijų Vadai 
Perša Marshallo Plana

London.—Generalė Ang
lijos Darbo Unijų Kongre
so taryba, vadovaujant so
cialistams, pasižadėjo pil
nai remti Marshallo pla
ną, kuris, girdi, “padės iš
laikyti europinius princi
pus” (prieš komunizmą). 
Anglų unijų taryba, tačiau, 
sako, Marshallo planas ne
turi kliudyti tų kraštų ne- 

• priklausomybės, kuriems jis 
žada.pagalbą.

Vasario mėnesį Paryžiuj 
įvyks Pasaulinės Darbo Są
jungos centro atstovų su
sirinkimas Marshallo pla
nui apsvarstyti.

Gen. Wedemeyer Šaukia 
Stiprini Čiangą

Washington.—- Generolas 
Albertas Wedemeyer ragi
no' senato lėšų komitetą 

I kuo greičiausiai užgirti 
ginklų ir piniginės paramos 
siuntimą > diktatoriškam 
Chinijos valdovui Čiang 
Kai-šekui, karuį prieš chi- 
nų komunistus. Wedemeyer 
sakė, jog Amerika turi “pa
stoti kelią komunizmui” ne 
tik vakarinėje Europoje, 
bet ir Chinijoje ir visame 
pasaulyje apskritai.

Wedemeyer andai buvo 
Trumano nusiųstas tartis 
su Čiang Kai-šeku. Jis ir 
dabar slepia tūlus planus 
dėl to. 

■ —...... . ..............,.....................—------------ ------------

Laikas bėga, kaip Lietuvos upių karaliuje Nemune' 
vanduo. Jo nesulaikysi, jam kelio nepastosi. Kiekviena 
valanda yra brangi. Kiekviena valanda turi būti nau
dingai praleista. Nuo dabar kiekviena diena kiekvieno 
susipratusio lietuvio turi būti praleista susirūpinimui 
Kultūrinio Centro finansinio vajaus reikalais. Kaip 
matote, parama žymiai susilpnėjusi: Laukiame ir tiki
mės, kad per šventes visose lietuvių sueigose bus priąi- 
minta apie šią paramą. Bet bus prisiminta tik tokiam at
sitikime, jeigu visi šio kultūrinio pasimojimo patrijotai 
iš anksto apie tai pagalvos ir paruoš dirvą.

Susieisite “paūžt”, pabaliavot, pasilinksmint ir pa
šildyti ryšius su draugais ir giminėmis. Tai visa yra 
gražu ir leistina. Bet tokios sueigos ir “pares” bus juo 
naudingesnės, juo atmintinesnės, jeigu jose bus pasi
kalbėta apie Amerikos Liefuvių Kultūrinį Centrą ir pa
agituota pasipirkti Lietuvių Namo Bendrovės šėrų, bei 
suteikti paskolų.

Šeras tekaštuoja dvidešimt penkis dolerius. Kiek
vienas gali įsigyti mažiausia vieną šėTą. Labai daugelis 
gali įsigyti po keletą. Ir nuoširdžiai prašome visų tatai 
padaryti. Nebeatidėliokite šio reikalo ir progos!

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Charles ir Anna Jacobs, Baltimore, Md. 
J. Milinaitis, Baltimore, Md.
Juozas Deltuva, Hanover, Md. 
Ona Deltuva, Hanover, Md.
Anthony ir Margaret Petrikonis,?Stamford, 
Lawrence Dorrell Thoma, Belleville, N. J. 
Antanas Degutes, Philadelphia, Pa.

Visai reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

■ $50.00 
25.00 
25.00 
25.00 

Conn. Ž5.00 
25.00

Senatorius Pepper Siūlo Numušti Taksus 
Mažai Uždirbantiems; Republikonai Per

ša Naudingą Turčiams Taksų Bilių
Washington. — Demok

ratas senatorius Claude 
Pepper įnešė sumanymą 
numušti taksus tiems, ku
rie mažai uždirba. Pepper 
siūlo palikt be taksų po $1,- 
000 pavieniams ir po $2,500 
vedusiems, taipgi paliuo- 
suot nuo taksų po $500 nuo 
kiekvieno užlaikomo vaiko, 
kaip ir dabar. Pagal Pep- 
perio sumanymą, tokiu bū
du, milionai mažiau uždir
bančių žmonių visai neturė
tų mokėti taksų.

Bet senato vadai pakišo 
Pepperio bilių portalu. Tuo 
tarpu kongreso atstovų rū
mo komitetas užgyrė re- 
publikono k o n g t esmano 
Haroldo Knutsono pasiūly
mą, kuris daugiausiai tak
sų dovanotų turčiams.

Knutsono bilius daro ši
tokią nuolaidą mažai uždir
bantiems ; jis, pavyzdžiui, 
siūlo palikt be tąksų $600 
asmeniui, vietoj dabartinių 
$500. Bet kiti Knutsono su-

fnanymo punktai dovanotų 
turčiams tūkstančius ir mi- 
lionus dolerių, o darbinin
kams palengvintų taksus 
tiktai doleriais iki kelių, de- 
sėtkų dolerių per metus. 
Knutsono bilius perša:

30 nuošimčių sumažint 
taksus gaunantiems iki 
$1,000 metinių įplaukų virš 
netaksuojamos ($600) /da
lies; numušt taksus 20 nuo
šimčių tiem, kurie turi iki 
$4,000 pajamų per metus; 
nuimt lygiai 10 nuošimčių 
nuo taksų žmonėms, gau
nantiems daugiau kaip 
$4,000 per metus. Taigi mi- 
lionus dolerių pelnančiam 
kapitalistui būtų sumažinti 
taksai tokiu pat nuošimčiu, 
kaip ir gaunančiam $4,001 
profesionalui arba mecha
nikui.

Roma. — Tęsiasi visuoti
ni streikai, Sicilijos mies
tuose Palermoj ir Catani- 
joj.

Washington.— Senato lė
šų komitetas oficialiai įsa
kė (subpoena) žemdirbys
tės sekretoriui Clintonui 
Andersonui ateiti į komite
to posėdį ir atnešti vardus 
spekuliantų, kurie užpirki- 
hėjo grūdus ir laikė juos 
didesniam pabrangimui.

Bijodamas bausmės už 
“kongreso paniekinimą”, 
Andersonas sutiko komite- 
tan ateiti, bet jis paaiškino 
reporteriams: “Aš dar pats 
nežinau, ką atsakysiu į 
miteto klausimus,”

Andersonas tvirtino, 
pirmesnis įstatymas
draudęs išduoti spekulian
tų vardus. Jis todėl prašė, 
kad kongresas suteiktų jam 
įgaliojimą išduoti juos. Re- 
publikonas senatorius Taf
tas tvirtino, jog Anderso-

ko-

jog 
už-

Anglai Leis Amerikai 
Viešpataut Bizonijoj
-''Washington. — Amerika 
ir Anglija pasirašė sutartį 
dėl amerikonų viešpatavi
mo Bizonijoj, tai yra, dvie
jose ūkiniai apvienytose zo
nose - ruožtuose, kuriuos 
anglai ir amerikonai yra 
užėmę vakarinėje Vokieti
joje. > '

Amerika sumokės tris 
ketvirtadalius visų lėšų dėl 
tos srities valdymo-tvarky- 
mo. Užtat Anglija pripažį
sta Amerikai lemiamąjį bal
są ūkiniuose ir politiniuose 
Bizonijos klausi muose. 
Skelbiama, jog šiemet ame
rikonai ir anglai turėję viso 
$800,000,000 išlaidų Bizoni- 
joje.

Gromyko {taria Anglus 
Kaip Araby Kurstytojus

New York. — A. Gromy
ko, Sovietų atstovas Jungt. 
Tautų Saugumo Taryboje, 
įtarė anglus (galbūt ir ame
rikonus), kaip arabų kurs
tytojus prieš žydus Palesti
noje.

Kas liečia Jungtines Tau
tas, tai Gromyko vis tikisi, 
kad jos galėtų patarnauti 
kaip įrankis taikai palaiky
ti pasaulyje. Kartu Gromy
ko pareiškė nusivylimų dėl 
anglų-amerikonų politikos 
Jungtinėse Tautose prieš 
Sovietų Sąjungą.

X

Pažangūnai Laimėję Rinkimus Maniloj prieš Roxasą
New Yorko "Daily Wor

ker paskelbė žinią iš Filipi
nų, kaip ištikrųjų , vyko 
šeiminiai rinkimai Manilo
je, to krašto, sostinėje, bū
tent:

Tuose rinkimuose Mani
loje buvo smarkiai sumuš
ta fašistuojančio preziden
to Roxas’o partija, Roxas 
karo metu bendradarbiavo

su japonais okupantais; pa
skui’jis su generolo Mac- 
Arthuro p'agalba tapo Fili
pinų prezidentu.

Komerciniai laikraščiai 
“nepastebėjo”, kaip 'Roxas 
partija prakišo rinkimus 
Filipinų sostinėje. Jie proi 
pirštus praleido ir milžiniš
ką protesto demonstraciją 
prieš Roxas politikierius,

kurie vogė ir klastavo pi
liečių balsus. Toj demons
tracijoj maršavo 80,000 
žmonių Maniloje.

Nežiūrint suktybių, vis 
tiek pasirodė, kad Maniloje 
laimėjo priešingos Roxasui 
partijos. Tuomet jo valdžia 
sustabdė balsavimų pasek
mių skalbimą, ir tik mėne
siui , praėjus, išspausdino'

laikraščiuose savaip apdirb
tas žinias apie rinkimus, 
bet ir tos žinids parode štai

Maniloje 60,000 balsų 
dauguma rinkimus laimėjo 
pažangūnai su savo Liau
dies Frontu, Demokratinę 
Tautos Sąjunga ir Filipinų 
Jaunimo Partija.

nas be kongreso tarimo tu
ri teisę atidengti grūdų 
gemblerius.

Republikonai ieško grūdų 
spekuliantų Trumano val
džioje; tvirtina, kad tose 
spekuliacijose dalyvavę ke
li šimtai valdininkų.

Reporteriai statė klausi
mą: Ar senatoriai ir kong- x 
resmanai, spekuliavę grūdų 
pabrangimais, taipgi bus 
viešai skelbiami ? Republi
konai. nieko neatsakė į to
kius klausimus. (Gal susi
pranta katė, pieną palie
jus.)

Kongresmanų komitetas 
nutarė specialiai tyrinėti 
valdininkus grūdų gemble
rius; girdi, jie iš vidaus ži
noję apie būsimus kainų pa
kilimus ir taip pinigavęs!.

Reakcinis demokrat. Ed
win Pauley, armijos sekre
toriaus padėjėjas, pirmiau 
prisipažino, kad jis speku
liavo grūdais iki kokio mi- 
lionę dolerių, bet kai, gir
di, užėmęs valdžioje vietą, 
tai nustojęs gembleriauti.

Menama, kad jei žemdir
bystės sekretorius Ander
sonas išduotų ir visų spe
kuliantų vardus, tai repub
likonai senatoriai ir kong- 
resmanai slėptų didžiuosius 
privačius gemblerius, bet 
paskelbtų ' susektus speku
liacijose Trumano valdi
ninkus.

Italijos Seimas Užgyrė 
Kairaus Majoro Išmetimą

Roma. — Italijos seimas 
246 balsais prieš 140 užgy
rė pašalinimą kairiojo Pęs- 
caros miesto majoro An
tonio Giovannucci. Valdžia 
išmetė šį majorą po to, kai 
partiząnai-darbininkai už
ėmė Pescaros miesto val
dybos rūmą' gruodžio 9 d. 
Jie 8 dienas laikėsi miesto 
valdybos-centre.

Tūpčiojimas dėl Greitosios 
Paramos prieš Komunizmą

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė kongre
so. tarimą duoti $597,000,- 
000 greitosios paramos 
Francijai, Italijai, Austri
jai ir Chinijai prieš komu- \ 
nizmą. Tik kelioms valan
doms praėjus po tarimo pa
sirašymo, kongreso atstovų 
rūmas nusprendė nukirst 
$88,000,000 nuo tos pinigų 
sumos. . Kongresmanai už- 
gyrė viso $509,000,000 ir 
išbraukė greitąją paramą 
Chinijai.' ■ -U

PARAPIJONŲ “KARE” 
UŽMUŠTA 2 n

Quito,* Ecuador. — Susi
kirto parapijonai, nesutik
dami su tais dviejų parapi
jų rubežiais, kuriuos nusta
tė vyskupas. Du tapo už
mušti.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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John Lewis ir Amerikos Darbo Federacija
Mainierių Unijos prezidentas John L. Lewis trum

pai ir drūtai pranešė Amerikos Darbo Federacijos prezi
dentui William Green, kad mainierių unija pasitraukia 
iš Federacijos. Tai buvo laukta ir tikėtasi, kai paskutinė
je Federacijos konvencijoje Lewis buvo paniekintas ir 
faktinai išmestas iš Federacijos vadovybės. Tik todėl, 
kad nuo jo atsikratyti, konvencija nutarė panaikinti vi
ceprezidentus.

Reikia atminti, kad Lewis buvo vienas iš CIO orga
nizatorių 1935 metais. Vėliau iš to judėjimo išėjo ir su
grįžo į Federaciją. Dabar ir vėl pametė.

Šį sykį teisybė ir argumentai kalba už Lewisa. Jis.' 
griežtai atsisakė pripažinti Taft-Hartley įstatymą, kuris 
reikalauja, kad kiekvienas unijos vadas turi išpildyti 
afideivitą ir prisiekti, kad jis niekada nebuvo ir niekada 
nebus komunistu, bei komunistų rėmėjų. Kad Lewis nie
kada nebuvo -jokiu komunistu bei jų rėmėju, tai visam 
svietui žinoma. Tačiau ir jis turi pasirašyti afideivitą ir 
prisiekti! Jis tai skaito įžeidimu jo asmens ir suvaržymu 
jo laisvės kalbėti ir protauti taip, kaip jis'supranta, o ne 
taip, kaip jam padiktuos Taftas, ar kuris kitas reakcijo- 
nierius. Jis griežtai atsisakė tatai padaryti. 0 visi kiti 
Federacijos vadai sutiko atsiklaupti ant kelių ir pildyti 
tąjį įstatymą.

Kas įdomiausia, kad šis Federacijos vadų vergišku
mas vėliau pasirodė visiškai nereikalingas. National La-, 
bor Relations Board patvarkė, kad nei Federacijos, nei 
CIO viršūnėms nėra reikalo afideivitus išpildyti. Tokius 
afideivitus turi išipildyti tiktai atskirų unijų lyderiai, 
jeigu tos unijos nori būti Boardo pripažintos. Čia jau 
Lewis laimėjo pirmąjį mūšį ir parodė, kad Green, Woll 
ir kiti Federacijos šulai yra dideli bailiai.

Ką dabar Lewis darys toliau? Niekas netiki, kad jis 
ves mainierius atgal į CIO. Jis perdaug susipykęs su to 
judėjimo vadais. Kai jis sugrįžo į Federaciją, jis buvo 
pasimojęs CIO sugriauti, ištraukiant iš jo unijas ir su
vedant į Federaciją.

Kas liečia Lewiso politinį nusistatymą, tai jis buvo 
republikonas. Tik vieną sykį jis rėmė Roosevelto kandf- 
datūrą. Paskui griežtai koVojo prieš Rooseveltą ir rėmė 
republikonų kandidatus. Bet dabar kaip tik tie republi- 
konai išleido Taft-Hartley įstatymą, prieš kurį taip en
ergingai ir teisingai Lewis kovoja. Ką 1$48 metais jis 
rems?

Kuo Pasibaigė Romos Streikas?
Kaip ir buvo tikėtasi, generalinio Romos ir jos pro

vincijos streiko pabaiga aiškinama dvejopai. Italijos 
darbininkų unijos ir politinės partijos sako, kad streikas 
buvo laimėtas. Bet Italijos vyriausybė giriasi streiką su
laužiusi. Tai buvęs komunistų suokalbis prieš vyriausy
bę ir jis esąs pasekmingai likviduotas. Amerikos stambio
jo biznio spauda taip pat skelbia streiką pralaimėtu.

Negalima sakyti, kad streikas buvo šimtu procentų 
pasekmingas. Svarbiausia tas, kad geroka dalis darbi
ninkų atsisakė išeifi streikan. Streikas nebuvo toks vi
suotinas, koks buvo planuotas.

Iš antros pusės, de Gasperi vyriausybė buvo privers
ta išpildyti svarbiausius unijų reikalavimus. Ji pažadė
jo ištirti policijos brutališkumą ir nubausti kaltininkus. 
Ji sutiko paskirti septynis bilijonais lirų viešiems dar-^ 
bams, kad suteikus paramos didelei armijai bedarbių. 
Tai ir buvo pagrindiniai Šio streiko reikalavimai.

Svarbu ir tas, kad tuojau po streiko de Gasperi pa
skelbė savo kabineto perorganizavimą. Į naująjį kabine
tą įeina dvi ‘‘kairiosios” partijos, kurių nebuvo senaja
me kabinete. De Gasperi įsileido dešiniųjų socialistų gru
pės lyderį Saragat ir republikonų partijos šulą Pacęiar- 
di. Kaip ir.pirmiau, naujame kabinete nesiranda nei ko
munistų, nei kairiųjų socialistų. Kabineto “praplėtimo” 
tikslas aiškus: padidinti kabineto įtaką parlamente. Ar 
tas kiek- paveiks Italijos žmones ir sustiprins de Gaspe
ri režimą, tiktai ateitis galės parodyti.

Niekas Italijoje nelaukia ilgo ramybės laikotarpio. 
De Gasperi režimas pasilieka nepakenčiamas Italijos 
darbo žmonėms. Socialistas Saragat neatstovauja Italijos 
Socialistų Partijos, juo mažiau jis atstovauja Italijos 
darbininkų klasę. Jis aplinkui save turi susibūręs sau
jelę karjeristų, kuriems socializmas terūpi tiek, kiek per
nykštis sniegas. •''

I.
Pati svarbiausią žinia, 

pasiekusi mus šios savaitės 
pradžioje, be abejojimo, bu
vo ta, kuri pranešė, jog 
Tarybų Sąjungoje panaiki
namas naudojamųjų pro
duktų racijonavimas.

Panaikintos maisto kor
telės, panaikintas kainų į- 
vairavimas tiems patiems 
produktams. Nuo' dabar pa
silieka vienodos kainos vi
siems daiktams, nežiūrint, 
kas juos pirks: valstietis, 
darbininkas, inteligentas ar 
valdžios tarnautojas.

Tarybų Sąjunga — pir
moji didžiulė Europoje ša
lis, panaikinusi maisto ir 
kitų naudojamųjų daiktų 
racijonavimą.

Ką tai reiškia?
Tai reiškia tarybinio ūkio 

spartų pakilimą. Tai reiš
kia, jog naudojamųjų pro
duktų gamyba , pasiekė auk
štą laipsnį, pagal kurį gy
ventojai bus aprūpinti bū
tim reikmenimis, ko nega
li padaryti nei vienas kitas 
europinis kraštas!

Tarybų Sąjunga — josios 
vakarinė ir pati pramonių- 
giausia dalis, — buvo bai
siausiai išpustyta karinio 
siaubo, ‘tačiau toji pati ta
rybinė šalis sparčiausiai at
sistatė, — atsistatė tiek, 
kad jau gali laisvai ir ant 
syk panaikinti visokius 
naudojamųjų daiktų įsigiji
mo varžtus.

Tai reiškia tarybinių tau
tų spartų gyvenimo gerėji
mą.

Pravesdaųia pinigų refor
mą, tarybinė vyriausybė 
tuo pačiu sykiu sumažino 
naudojamųjų produktu kai' 
nas, — kai kuriems daik* 
tams kainos numažintos tris 
sykius, tiek, kiek jos buvo 
prieš praėjusią savaitę!

II. '
Pravesdama rublinę re

formą, tarybinė vyriausybė 
žiūrėjo, kad ji visų pir
miausiai pasitarnautų eili
niams darbo žmonėms, ma
žiau teuždirbantiems.

Lenkijos Socialistų Kongresas
Šiomis dienomis- įvyko didžiulis Lenkijos .Socialistų 

Partijos kongresas. Partijos vadai gyrėsi, kad jų partija 
dabar turinti 800,000 narių. Konvencija užgyrė bendra
darbiavimą su komunistais, bet atmetė pasiūlymą orga
niniai susivienyti su Lenkijos Darbininkų Partija. Socia
listų Partija pasiliksianti atskira ir nepriklausoma. •

Kongresas pasmerkė Marshall Planą ir pareiškė, 
kad Amerikos kapitalas grobikiškais tikslais veržiasi 
Europon ir nori kitus kraštus pavergti savo valiai.

Dabartinė Lenkijos vyriausybė susidaro iš komunis
tų ir socialistų. Iki šiol socialistai gerai kooperavo ir ne
sidavė jokiems bandymams atskirti nuo komunįstų. Kad

Kiekvienas darbininkas ir 
tarnautojas po pinigų re
formos algą gau^ tokią pa
čią, kokią jis gavo pirmiau, 
tačiau už tą algą jis šiam 
dien gali pirktis daiktų kur 
kas daugiau, negu galėjo 
prieš reformos pravedimą. 
Kitais žodžiais: kiekvieno 
darbo žmogaus gyvenimas 
antsy k pagerėjo! ~

Darbininkas ar valstietis, 
kuris turėjo banke, sakysi
me, 'ne daugiau 8,000 rub
lių, jis juos ir turi, tik jie 
šiandien daug sykių ver
tingesni, kaip buvo lig šiol, 
nes naudojamųjų produktų 
kainos tapo sumažintos.

Asmuo, turįs banke dau
giau, kaip 3,000 rublių, tie
sa, nuo dabar turės ma
žiau, bet tokių žmonių Ta
rybų Sąjungoje yra mažu
ma.

Dideles pinigų sumas Ta
rybų Sąjungoje uždįrbo ir 
tebeuždirba rašytojai, ak
toriai, artistai, aukštesnieji 
technikai; šie, bus jie sudė
ję savo taupybas į bankus 
ar įvezdinę į valstybinius 
bonus, • pagal piniginę re
formą, turyR> dalį rublių 
prarasti. Bet dėl to, jų gyve' 
nimas nepasunkės.

tai daug reiškia Lenkijos pokariniam atsistatymui, tai 
kiekvienam aišku.

Tik klausimas kyla, ar sveika Lenkijoje turėti dvi 
partijas, pasiremiančias darbo žmonėmis? Tarpe jų 
varžymasis ir trynimasis yra neišvengiamas.

Netenka abejoti; kad po šio kongreso Lenkijos So
cialistų Partijoje padidės bruzdėjimas už 'organinę Vie
nybę su komunistais. Vadai, kurie dabar taip griežtai nu
sistatę prieš tokią vienybę, negalės to bruzjdėjimo sulai- 
kyti. . ,

Tiesa ir tai, jog darbinin
kas ar valstietis, kuris ne
pasitikėjo banku, ir popie
rinius rublius kišo į “pan- 
čiaką”, turės nuostolių, bet 
dėl to jis nieko negalės kal
tinti, kaip tik save.

Piniginė reforma skau- 
džiausį smūgį užduos viso
kiems spekuliantams, ku
rie, naudodamiesi aukšto
mis naudojamųjų produktų 
kainomis, visokiomis mani
puliacijomis susikrovė mili
jonų milijonus rublią.

, Piniginė reforma užduos 
smūgį ir visokiems Hitlerio 
agentams, kuriems atiteko 
nemažai nacių išspausdintų 
rublių, kai naciai iš Tarybų 
Sąjungos pasitraukė.

Šitos rūšies turtuoliai 
tampa nušluoti.

Dalykas tame: jie pinigų 
negalėjo dėti į bankus — 
perdaug jų turėjo. Jie kro
vė rublius į maišus ir laukė 
didesnės progos jais plates
nei spekuliacijai vesti.

Tokių niekas negaili. To
kių1 nelaime milijonai džiau
giasi. '

Niūjorkiškio “PM” kore
spondentas Maskvoje Alek
sandras Kendrick žymi, jog 
šis tarybinės vyriausybės 
žygis užduoda galutiną vi
sokiai spekuliacijai smūgį. 
Spekuliantai bus priversti 
eiti dirbti naudingą kraš
tui darbą.

Numažindama naudoja
mųjų produktų kainas, ta
rybinė vyriausybė atsižvel
gė ir į tai, kaip ir kur jos 
bus sureguliuotos: vienur 
kainos bus žepesnės negu 
kitur.

Sakysim, Ukrainoje, Mol
davijoje, Bielorusijoje, Lie
tuvoje, Rytų Prūsijoje, Lat
vijoje, Estijoje kainos bus 
pačios žemiausios,— matyt, 
dėl to, kad šitų kraštų žmo
nės labiausiai nukentėjo ka
re. Antroje zonoje, — Mas
kvoje ir kitur — jos bus 
truputėlį aukštesnės; na, o 
Uralu srity j ir kituose piet
rytiniuose kraštuose — dar 
aukštesnės. Mat, pastarieji

Pertraukoje American* Federation of Grain Processors 
konvencijos, Kansas City, tos organizacijos prezidentas 
Sam Ming sveikina Peter Rybką (kairėje), AFL biz
nio agentą, išrinktą j Buffalo Miesto Tarybą. Rybką 

rėmo bendras darbininkų komitetas, susidaręs iš 
t AFL, CIO ir gelžkeliečių unijų.

Cleveland.— Willys auto
mobilių kompanija per 12 
mėnesių, gavo daugiau kaip 
$138,000,000 gryno pelno.

kraštai mažiausiai nuken
tėjo nuo karo.

Naujas rublis bus me tik 
svaresnis savo verte, bet ir 
forma didesnis.

Červoncai panaikinti.
Kiek tai liečia amerikinį 

dolerį — penki rubliai bus 
lygūs vienam doleriui.

Šiandien pasaulis skiria
mas į du. To trokšta mūsų 
krašto' vyriausybė, to trok
šta Tarybų Sąjungos prie
šai.

Išvien su “dviem pasau
liais” vyraus dvi piniginės 
sistemos: dolerio ir rublio.

Su kiekviena diena, tvir- 
tėjant Tarybų Sąjungai, 
tvirtėjant jos ekonominei 
sistemai, tvirtės rublis.'Ga
limas daiktas, jog už neilgo 
laiko “aname pasaulyje” 
rublis vaidins tokį vaidmenį, 
kokį “šiame pasaulyje” vai
dina doleris.

Prie to einama. Tai bus 
neišvengiama.

IV.
, Per tūlą laiką komercinė 
Amerik. spauda ir radijas 
entuziastiškai skelbė ži
nias: “Tarybų Sąjungoje 
panika”, “Tarybų Sąjungoj 
žadama žmonių gyvenimo 
lygis numažinti”... etc.

’ Tos panikos, žinoma, nie
kas nematė. O šiandien, po 
paskelbimo piniginės. re
formos, toji pati spauda 
stebisi. Kai kur jau skaito
me: “Tarybų Sąjungos gy
ventojai difleliu džiaugsmu 
pasitiko piniginę reformą.

Žinoma, kad liaudis ją 
pasitiko iškilmingai; toji 
reforma juk pravesta nau
dai visos šalies dirbančiųjų.

Tai sutvirtins pačią vals
tybę. Tai apjungs aplink ta
rybinę vyriausybę visus 
dirbančiuosius. Tai reikš di
desnį žmonėse entuziazmo 
pakilimą darbui, kūrybai,— 
penkerių metų plano prave- 
dimui.

Jokia kapitalistinė šalis 
niekad negalėtų to padary
ti, ką atliko socialistinė ša
lis.

M. Galinis.

RedalfcijosAtsakymai
Gco Bridickui, Shenan

doah, Pa. — Dėkojame už 
prisiųstas iš laikraščių iš
karpas, bet mes negalime 
jomis pasinaudoti. Apie 
tuos dalykus, kurie minimi 
iškarpose, turėtų kas nors 
mums parašyti išsamesnę 
žinią,—primenant, kaip vie
tos darbininkai į tai žiūri, 
ir 1.1.

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

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

Gražus kontestantų surašąs: 
' Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J........................ • • 5612
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J. • .................... 4737
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa. .J......... ................. 4500
Brooklyno Vajininkai .......... • •........................ • •.. 4188
J. Bakšys, Worcester, Mass. .............. • •................. 4084
Hartfordo Vajininkai .... ____ __________ ._. 3350
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn..............................3133
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass. ............................... 2728
Geo. Shimaitis, Brockton   .........................................1760
Lawrence Vajininkai-............................ • •..............   • 1400
S. Kuzmickas, Shenandoah^..... 1180
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton .......................... 1171
P. J. Martin, Pittsburgh ....... 1092
L. Bekešienė, Rochester ............ 958
V. J. Stankus, Easton ................ 916
P. BeČis-F. Klaston, Great Neck 911 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 855 
J. Grybas-J. Casper, Norwood .. 804 
J. Balsys, Baltimore .................. 596
P. Anderson, Rochester ............ 678
M. Janulis, Detroit .................... 652
J. Bimba, Paterson ........... :....... 645
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 .......... 487
K. Valaika, ‘Cleveland, Ohio .... 459
C. K. Urban, Hudson .................. 420
V. Smalstienė, Detroit ......... 882
J. Rudman, New Haven ...........  336
J. Blažonis, Lowell, Mass. .......... 312

Parengimais, aukomis ir Serais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

Philadelphia, Pa. $287.00 
Hartford, Conn/ 263.50
B.rooklynas, 251.00
Rochester, N. Y. 151.00
Binghamton, N. Y. 138.00
Detroit, Mich. 117.05
Los Angeles, Cal. 100.00
Worcester, Mass. 74.00
Bayonne, N. J. 65.00
Chicago, Ill. 65.00
Easton, Pa. 58.00
Waterbury, Conn. 55.00
New Britain, Conn., 50.00
San Francisco, Cal. 42.00

✓Pittsburgh, Pa. 38-00
Great Neck, N. Y. 36.00
Newark, N. J. 31.419
Brockton, Mass. 27.00
St. Petersburg, FJa. 25.00
Cleveland, Ohio 24.85
Washington, Pa. 23.50
So. Boston, Mass. 23.00
Elizabeth, N. J. 21.00

T. Pilėnas, Philadelphia, 
Pa., gražiai pašoko punk
tais. Jis prisiuntė atnauji
nimų, P. Puodis naujas pre
numeratas ir S. Reikauskas 
atnaujinimų.

J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass., prisiuntė didelį 
pluoštą atnaujinimų. Kai 
D. M. Šolomskas lankosi 
Worcesteryje, tai ten gavo 
naują prenumeratą, punk
tus priskaitė Bakšiui.

, 'Walter Brazauskas pagel
bėjo hartfordiečiams pa
augti punktais. Jis prisiun
tė keletą atnaujinimų. '

S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., taipgi prisiuritė 
atnaujiniRių ir žengia prie 
laimėtojų, lentelės.

, D. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pav paaugo punk
tais už tai, kad Alex. Sher
bin jam priskaitė savo vi
sus punktus, kuriuos ga
vo anksčiau, ir dabar už 
prisiųsta atnaujinimą. .

J. Grybas, Norw'ood, 
Mass., prisiuntė keletą at
naujinimų. Laukiame dau
giau iš Norwoodo.

Kaip su Bridgeport^, 
Bingham tonu ir kitom kolo
nijom, kur yra plati dirva 
gavimui naujų skaitytojų. 
Jau seniai girdėjome nuo 
ją- .

Aukomis gavome seka
mai :

2

J. Mockaitis-P.Baranauskas
Bridgeport ............................ 324

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
S. Tvarijonas, Detroit ............. 244
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 208
A. Valinčius, Pittston ............... 196
F. J. Madison, Youngstown, O. 168 
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. Prūsoika, Chicago ................ 84
M. Paulauskas, Pittsburgh .......... 78
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
V. Valukas, Wilkes-Barre ........ 72

į rf. Bernatas, Tampa, Fla............ 52
i P. Baltutis. Chicago ..................  28

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
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
Bridgewater, Mass. 3.00
Norwood,. Mass. 3.00
Minersville, Pa. 3.00
Bridgeport, Conn. 3.00
Haverhill, Mass. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00
Grand Rapids, 50c

Karolina Remeitienė ir 
Klim Matalonis, New • Bri
tain; Conn., aukojo $20, An
tano Remeičio mirties su
kakčiai. x

W. Kelmelis, Torrington, 
Conn., $10.

A. Bakšys, Philadelphia, 
Pa., $5.

Alex Sherbin, Pittsburgh, 
Pa„ $5.

Michael Apanavičius, An
sonia, Conn., $4.

Pijušas Vieraitis, Chica
go, Ill., $3.

F. Statkus, Worcester, 
Mass., $3.

Naują prenumeratą pri
siuntė Jos. Skirius, Law
rence, Mass. Širdingai jam 
dėkojanie. Laukiame ir 
nuo kitų skaitytojų naujų 
prenumeratų.-

Kaip žinote, šis vajus tę
sis iki 1 d. sausio, 1948 m. 
Bet nekurie vajininkai iš
reiškė nuomonę, kad prail
ginti iki sausio pabaigos. 
Taip jau išsitarė brookly- 
nietis Petras Vaznys. Tad 
laukiame pranešimų nuo ki
tų vajininkų. Ilgai nelau
kite — tuoj praneškite, ar 
norite pratęsti vajų iki sau
sio pabaigos, ar ne.

širdingai dėkojame vaji- 
ninkams už jų pasidarbavi
mą ir draugam už gražią 
finansinę paramą.

Laisvės Admin.



Lietuvos Kinemato
grafijos Atgimimas 

---------- ■ — ——T-------------

Rašo Jurgis Taranavičius
(Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR Kinematografijos

Ministru drg. Brašiškiu)
Tautinė kinematografija 

Lietuvoje yra jauniausia 
meno sritis. Tik 1947 m. lie
tuviškas žiūrovas gavo ga
limybę žiūrėti meninių fil
mų gimtąja kalba. Čia žy
miu laipsniu pasireiškė tas, 
kad smetoninėje Lietuvoje 

** faktiškai nebuvo savosios 
kinematografijos. Nebuvo 
ne tik gerų kinoteatrų, bet 
ir nebuvo savųjų tautinių 
kinofilmų. Kaune buvusioji 
privati kinostudija “Akis” 
beveik visą dešimtmetį te- 
gamino kinoreklamas ir pa
galbinius įrašus importuo
jamiems vokiečių bei anglų 
kinofilmams. “Akies” kino- 
studijos gaminami savaiti
niai kinožurnalai propaga- 

x vo Smetonos ir jo sėbrų 
“laimėjimus” ir jie buvo 
darbo žmonių šaltai sutin
kami. Vienintėl. mėginimas 
1930 metais sukurti meninį 

t filmą “Jonukas ir Marytė” 
* nepavyko.

Lietuviškosios tautinės 
kinematografijos vystyta
sis, faktiškai, prasidėjo tik 
po Tarybų Lietuvos išvada
vimo iš vokiškųjų fašistinių 
okupantų. Iš naujo buvo su
organizuota Kauno kino- 
kronikos studija, kuri iŠ 
pat pirmųjų savo atkūrimo 
dienu ėmė sistemingai ga
minti aukštai idėjinių kro
nikinių filmų. Didelę pagal
bą sutvarkant vietinės ki- 
nostudijos darbą suteikė 

r brolišku sąjunginiu respub- 
* liku kinostudijos. Maskvos, 

Leningrado ir Baltarusijos 
kino kūrybiniams darbuo
tojams dalyvaujant, Kauno 
kinostudiioje suformuotas 
dr sėkmingai veikia dublia
vimo skvrius. Per trumpą 
laiką į lietuvių kalbą liko 
įgarsinta eilė geriausių ta
rybinių kinofilmų, kaip 

, “Priesaika”, “Įsiveržimas”, 
“Sūnūs”, “Sveika, Mask
va,” “Tautų teismas”, “be
vardė sala”, “Pilko sūnus” 
ir kiti kinofilmai.

Lygia greta su filmų du
bliavimu, Kauno studijos 
kūrybinis kolektyvas pla
čiai dalyvauja kuriant pir- 

» * mą lietuvišką pilnametraži- 
nį meninį kinofilmą “Mary
tė” apie šlovingą lietuvių 
tautos dukrą, Tarybų Są
jungos Didvyrę Mariją Mel-

Robert Schuman, 61 m., narys francūzų Populiarių 
Republikonų partijos, tuojau po užėmimo premjero 
vietos Francijos valdžioje (be komunistų joje) dikta
toriškai įsake streikuojantiems pašto darbininkams 
grįžti i darbą arba būsią pravaryti iš darbo. Netruko 
jis užsiųsti policiją ant tų ir kitų streikierių ir demons
trantų. Ik šio laiko jau #ra tūkstančiai darbininkų 

areštuotų.. Yra ir užmuštų.

nikaitę.
Didelis dėmesys skirtas 

tautiniams lietuviškiems ki
no darbuotojų kadrams pa
ruošti. Jauni kinooperato- 
riai, scenaristai ir artistai 
įgijo galimumą tobulėti ki
no meno srityje Visasąjun
giniame Kinematografijos 
institute.
< Penkmečio planas Lietu
vos TSR liaudies ūkiui at
kurti bei išvystyti numato 
sukurti pirmą Lietuvoje 
meninių filmų kinostudija. 
Jos statyba jau pradėta. 
Labai gražioje Lietuvos so
stinės vietoje, Neries pa
krantės pušyne tarp Anta
kalnio kalvų bus pastatyti 
dešimtys kotedžų, gamybi
niai korpusai ir filmavimo 
paviljonai, priklausantieji 
naujam kino miesteliui. Tos 
mažutės “Lietuvos Šveica
rijos” gamtinės sąlygos yra 
palankios plačiai pasirinkti 
čia pat prie pavilijonų na- 
tūrales aikšteles gamtos 
filmavimui.

Studijos gamybiniai 
korpusai bus aprūpinti nau
jausiais technikiniais įren
gimais, kurie įgalins nuo 
1949 metų pradžios kasmet 
gaminti ne mažiau, kaip po 
5 pilnametražinius mepi- 
nius kinofilmus ir apie 80 
kronikinių, dokumentinių 
ir kitokių filmu bei apžval
gų.

Kasdien kyla kino popu
liarumas Lietuvos gyvento
jų tarpe. Vien pernai res
publikos kinoteatrus aplan
kė daugiau kaip 5 milijonai 
žiūrovų.* 1946 metais padi
dėjo stacionarinių ir kilno
jamųjų kimi tinklas: mies
tuose ir kaimų vietovėse 
paleisti į darbą 67 kinoteat- 
rai ir 32 kilnojami kinai. 
Šiais metais kinoteatrai į- 
steigti Jasūnų, Jonavos, 
Kuršėnų* ir kitų Lietuvos 
valsčių centruose. Ligi me
tų pabaigos Lietuvos mies- 

Į tuose ir kaimuose pradės 
veikti 24 nauji kinoteatrai 
ir 17 kilnojamų kinų, o 1950 
metais kinų skaičius pakils 
ligi 257.

London. — United Press 
praneša, jog Maskvos krau
tuvėse pasirodė juo dau
giau įvairių prekių po ra- 
cionavimo panaikinimo.

Ifįgllsli

Generolo “foxhole.” Tas palocius, turis 30 kambarių, 
7 privatiškas maudynes ir keturioms mašinoms gara- 
džiu netoli namo, aptarnaujamas keturiu tarnų, glau
dė vieną “vargšelį” maj. generolą Bennett Meyers su 
šeima. Tai tą patį, kuri neseniai tyrinėjo kaipo pel- 
nikautoją iš karo. Argi stebėtina, kad tūli iš jų norėtų 
karo nors ir * šiandien, kad jie nieko daugiau 
ir nekalba, kaip tik apie reikalą kariauti? “Bakūžė” 

randasi Halesite, N. Y.

Flor ida
sus dideli “trekai” suvežą, 
į kompanijų taip vadinamas 
“Packing House”. Ten su
statoma į kameras, į ku
rias prileidžiama šilimos ir 
tam tikrų gazų-ir aklai už
daroma. Į 24 valand. oran
čiai ten jau “prinoksta”, 
bet spalvos nepakeičia—bū
na žali. Iš ten orančiai pa
tenka į muiluotą vandenį, 
perlenda per tam tikrus še
pečius. Kitur vėl nusiplovę, 
pereina per tam tikrą “tan
ką” pripiltą geltonų dažų. 
Iš ten traukiami po skystu 
vaksu — liaku (wax) ir nu- 
vaksuoja juos žibančiai, ly
giai taip, kaip geltonus ba
tus (čeverykus). Iš ten eina 
po sausu dirbtiniu karščiu 
dėl nudžiovinimo. O iš ten 
į mašinas, kurios išskirsto į 
skirtingas didumo rūšis. 
(Patys mažiausi, prasčiausi 
ir kitaip defektuoti skiria
mi gaminimui “Orange 
Juice”.) Juos visur varinėja 
automatiškos mašinos. Ir iš 
žalių orančių, į trumpą lai
ką, padirbami geltoni, “pri
nokę”, gražūs ir žvilganti 
orančiai.

Nuo šio mėnesio pabai
gos jau nebereikės orančių 
dažyt iki sezono pabaigai 
(apie birželio pabaigą), bet 
jie bus visuomet vaksuoja- 
mi.

Taigi, kas mėgsta orančių 
lupynas kramtyti (ar kitaip 
naudoti), tai lai žino, kad 
jis (ar ji) sykiu čiulpia 
šlykščius dažus ir vaksą.

Orančius dažo tam, kad 
apgauti, nežinančių akis. O 
nuvaksuoja dėl to, kad už
daryk orančių žievėje esa
mas skylutes, idant jie il
giau išsilaikytų nesugedę ir 
gražiau atrodytų. Jeigu kas 
mano, kad orančių žievė 
turi daugiau vitaminų, ne
gu jo vidaus sultys, tai tas 
gali manyt, kad ir karvės 
oda (skūra) turi daugiau 
vitaminų, negu sviestas.

Orančių derlius: The De
partment of Agriculture 
Bureau of Economics re- 
portavo sekantį šįmetinį o- 
rančių derlių:

Florida — 49,500,000 bak- 
sų; California— 18,600,000; 
Texas — 5,600,000; Arizona 
—j 1,060,000; Louisiana — 
260,000. (“Orlando Morn
ing Sentinel”, spalio 11, 
1947.)

Jų visų išparduoti šioje 
šalyje * neįmanoma, ypač 

' aukštomis kainomis, kurių 
industrialistai griežtai lak 
kosi, nors jie gana pigiai 
juos superka nuo orančių 
augintojų. Industrialistai 
deda visas pastangas, idant 
orančiai būtų priimti kaipo 
peras maistas, į Marshallo 
planą. Ir atrodo, kad Wa
shingtone jų reikalavimai 
bus patenkinti. Tuomet or- 
ančiai- keliaus į Europą, 
kaipo kovos būdas prieš au-

Citriniai Vaisiai
Manau, kad kiekvienam 

pravartu susipažinti su Flo
ridoj auginamais citriniais 
vaisiais. Tuo tikslu ir pa
teikiu šį rašinį.

Citrinių vaisių yra seka
mos penkios rūšys: (1) or
anges, (2) grapefruits, (3) 
tangerines, (4) lemons, (5) 
limes.

Ne tik šioj šaly, bet ir vi
sam sviete niekur kitur nė
ra tokios plačios citrinių 
vaisių pramonės, kaip Flo
ridoj. Tarpe citrinių vaisių 
pirmą ir plačiausią vietą 
užima orančiai,- todėl apie 
juos plačiau čia ir pakalbė
sime.

Orančiai (kaip ir obuo
liai) turi kelias skirtingas 
rūšis, angliškai vadinamas: . 
Tample, King, Tangelo, 
Pineapple, Seedling, Maple. 
Maple rūšies orančiai bene 
bus patys geriausi. Jų' rak
štis maloniai salsterėjusi. 
Juos gerai pažįsta ir juos 
daugiausia valgo visi prie 
orančių dirbantieji. Gaila, 
kad jų negalima raštu nu
piešti taip, kad ir visi kiti 
juos pažintų, išskirtų.

Daugeliui gal jau žinoma, 
kad tikrų gamtinių C vita
minų, kurie būtinai reika
lingi žmogaus sveikatai, 
daugiausia randasi oran- 
čiuose. Reikia žinęti ir tai, 
kad perkami gatavi C vita
minai nėra tikrai gamtiški^ 
Jie yra sintetiški, ne tikri, 
— dirbtiniai, artificiališki. 
Tik orančių sunkoje randa
si daugiausia tikrų gamtiš
kų vitaminų.

Bet, susimildami, ne
kramtykite orančių luobos- 
žievės, kaip tūli nežinėliai 
jums pataria. Nes orančių. 
žievė neturi nei maisto nei 
vaisto, o tik kitokio šlykš
taus brudo (kaip matysite 
žemiau), kuris gali pakenk
ti jūsų sveikatai.

Virš metai tam atgal, 
“Laisvės” No. 258, lapkri
čio 14, 1946, buvo rašyta: 
“Iš Orančių Pramonės”. 
Ten buvo nurodyta, kaip 
industrialistaf, dėl didesnio 
pelno, pradeda orančius 
skinti pirm laiko, dar nesu
augusius, nesubrendusius. 
Ir nežiūrint visokių kriti
kų ir protestų, tas pats da
roma ir šiais metais:

Grapefruits, orančius ir 
tandžerinus (tangerines) 
pradėjo skinti x3 d. spalio' 
dar visai žalius. Jau praėjo 
daugiau kaip du mėnesiai ir 
tik dabar pradeda orančiai 
būti 'geltoni, tinkami skyni
mui.

Dabar susipažinkite su 
orančių apdirbimu:

Pirmiausia nuskina juos 
nuo medžių (medžiai būna 
iki 30 pėdų aukščio) ir su
verčia į baksus. Tuos bak-

Neprasnauskim Giliu
kingų Momentų

(Feljetonas)
jo triksą, kurį panaudoda
mi, paliksime nesuteptais 
pronaciais ir užkeiktais ko
munizmo priešais, ir tuom 
pačiu sykiu apmausime do
lerių dalintojus. Tėmykite, 
gerbiami pro-naciai: vy
riausios galvos ir įtakin
giausi-senatoriai ir kongre- 
smanai labai storai pabrėž
dami pripažino, kad alkis 
ir šaltis stumia žmones į 
komunizmą. Ar jūs*supran
tate, ką reiškia toks pasa
kymas, mieli pro-naciai ? 
Tai reiškia, kad didžiosios 
galvos per mažytį neapsi
žiūrėjimą sumušė jų pačių 
ir visų pro-nacių tvirtini
mus, kad žmonės tampa 
komunistais per bolševizmo 
agentų agitaciją ir jų var
tojamą prievartą. Dabar, ka
da jau oficialiai pripažinta, 
kad išsigelbėjimui nuo ba
do, skurdo, šalčio ir abelnai 
pagerinimui gyveni mo, 
žmonės pasirenka komuniz
mą, mes, sukaupę visą mū
sų pro-nacinį razumą, 
griebkimės darbo. Pradėki
me, šitaip: Grigaitiniai ir 
smetoniniai sudarykim ben
drą frontą, nereikalaudami 
vieni nuo kit.nei kraičio, nei 
pasogos, nei krikšto mar
škinių. Fašistai ar “demo
kratai”, visiem duokime 
lygų balsą. Paskui apskait- 
liuokime, kiek iš viso atsto
vaujame pro-nacinių galvų. 
Juo didesnė skaitlinė, juo 
bus sukrauta sunkesnis 
svoris mūsų reikalavimui 
paremti.

Dabar sudarom visų pro- 
nacių skaitlingą atstovybę 
ir, dr. Grigaičio vadovybėje, 
maršuojame į Washingtoną 
priduoti savo reikalavimus. 
Rengdamiesi tuom nuostatu, 
kad užbėgimui komunizmui 
už akių, nesigailima nei pi
nigų nei razumo, nei svei
katos, turime vengti apsi
gavimo, kad1 nepaprašytu
me permažai. Šitą reikalą 
jūsų Paulius vartė šiaip ir 
taip ir priėjo išvados, kad 
tokia suma, kuri pro-na- 
ciam atrodo gana stambi, 
ponam dalintojam galėtų 
atrodyt visai mažytė ir mus 
galėtų palaikyti tokiais ne
žymiais, kurie komunizmo 
pavojaus negali sudaryti. 
Kad pasirodyti lygiais su 
kitais, tai reikalaukime šim
to milijonų dolerių. Reika
lavimą turime pastatyti 
griežtą, į jokius kompromi
sus nesileisd'ami.

Pasisekimu jūsų Paulius 
visai neabejoja, jei tik rei
kalavimas bus perstatytas 
aiškiai gązdinančioj formoj, 
apie ką negali būti abejo
nės, kad dr. Grigaitis šia
me reikale sukluptų. Vienok 
atsargumo dėlei, kad ne
įvyktų mūsų delegacijoje 
maišatienė, kaip paprastai 
pro-naciam lankantis Wa
shingtone atsitinka, tai čio
nai pateikiu formą, kaip 
mūsų reikalavimas, finansi
nės paramos turi būti sure
daguotas. Sudėję aukštiems 
ponams mūsų nužemintus 
paklonus pagal vėliausios 
mados etiketiškų reikalavi
mų, skaitome žemiau se
kanti pareiškimą: Aukštai 
gerbiami duosningieji po
nai! Turime už unarą atsi- 
rekomenduoti, kad šitoji 
prieš jūsų didybes nuže
mintai stovinti delegacija, 
kurios jūs teikėtės išklausy
ti, atstovauja visą lietuviš
kąją pro-nacinę veislę. Su 
pasididžiavimu konstatuo
jame, *kad lietuviški pro-

Laiks nuo laiko gyvenime 
pasireiškia laimingi momen
tai, kuriais tinkamai pasi
naudojus, iškylama ‘ aukš
čiau kitų. Užtai tie asme
nys, kurie niekad nepakelia 
piršto nuo gyvenimo pulso, 
yra prasimušę į gyvenimo 
aukštumas, pralenkdami ki
tus'ir turtais ir garbe ir vi
suomenės pasitikėjimu. O 
turime žinoti, kad čia mini
mos pirmenybės yra raktu į 
visokias karjeras, kurias 
mūsų dienų karjeristai yra 
pasiekę. Taip pat turime ži
noti, kad visi* tie žmonės, 
kurie šiandien sėdi pasaulio 
viršūnėje, to n e p asiekė 
keikdami likimą už pra
keiktą dalį. O, ne! Tai pasi
ryžėliai, kurie ir tamsoje 
žygiuodami neatsimuša ka
kta į sieną. Trumpai sa
kant, tai žmonės su tokia 
uosle, kurie pinigą užuo
džia geriau ųegu katinas 
pelę. Jūsų Paulius pliaukš
terėtų delnu sau per plikę iš 
džiaugsmo, jeigu tokių ga
bumų rastųsi pas pro-na- 
cius, pasinaudoti giliukingų 
momentų galimybėmis.

Bet su apgailestavimu 
reikia,pasakyti, broliai pro- 
naciai, kad mes pražiūrime 
ant kranto besivoliojančius 
lydekas, o gniaužom dumblą, 
ieškodami slieko didumo vi
jūnų. Vis gramdome iš tuš
čio, o kur galima kabyti 
kaupinu samčiu, nematome. 
Nežiūrint fakto, kad ištiso 
meto pasiryžimas nedavarė 
mūsų vajui numatytų sumų 
nei iki pusės, mes ir toliau 
beldžiame į “brangių” tau
tiečių duosnumo jausmus, 
lyg tai būtų vienintelis šal
tinis, iš kurio tekėtų pro- 
nacinei gyvybei eleksyras. 
Tokia mintis tai vaisius ne
apdairumo.

Dabartinėse gyvenimo są
lygose yra patogi proga 
prasimušti iki milijonierių, 
tik reikia žinoti kam, kur ir 
kaip pameluot. Jūsų Pau
lius tuomi reikalu pateikia 
jum, gerbiami pro-naciai, 
vėliausio išradimo receptą. 
Imant atydon gyvenamąjį 
momentą, kuriame komu
nizmo naikinimui žarstoma 
bilijonai, dolerių, jūsų Pau
liaus Dievas nepriimtų į 
dangų, jeigu jis nesugalvo
tų skymo,' kad dalis šitų 
bilijonų būtinai turėtų tek
ti lietuviškiem pro-na- 
ciam. šitam atsiekti, turime 
įtempti visą mūsų razumą, 
gerbiami pro-naciai. Nes 
kad ir menka kvailystė, ga
li pagadyt visą reikalą. 
Nuodugniai i š š t udi javus 
naikinimo procesą, paaiškė
jo, kad visi tie, kurie ko
munizmo labai bijo, keikia 
ir labai durnai 'apie komu
nizmą meluoja, iš skiriamų 
pinigų komunizmo naikini- 
muiį negauna nei prakeikto 
dolerio. O tai dėl to, kad 
vaduojamas! tokiu principu, 
kad žiopliai nesudaro ko
munistinio pavojaus ir visi 
komunizmo keikūnai pri-’ 
klauso milijonierių šeimy
nai, kurie piniginių trūku
mų nepažysta. Iš to išplau
kia aiškus supratimas, kad, 
keikdami komunizmą, gali
me sudžiūti kaip šipuliai, ir 
už savo liežuvių plėšimą ne
gausime nei sudriskusio do
lerio/ Šitokiai situacijai e- 
sant, jūsų Paulius sugalvo- 

ganti ten komunizmą. Jų 
kaina pakils dvigubai. Or
ančių industrialistai susi- 
žers naujus milionus dole
rių. O šios šalies paprasti 
žmonės galės tik pasilaižyt.

Svieto Pereiga. 

pačiai iki šiai dienai kietai 
laikomės pro-nacinių prin
cipų ir velniškai bijomės 
komunistinio pavojaus ir vi
su savo pajėgumu priside
dame prie kėlimo isterijos, 
kad tuomi savo baimę nors 
dalinai sumažintum. Ta
čiau komunistinė rykštė, 
kuri plaka komunizmo prie
šus, nedaro išimties nei lie
tuviškiem pro-naciafn. Žmo
nių užsispyrimas atsikratyt 
ponų globos, mus, lietuviš
kus pro-nacius, sunkiau sle
gia, ne kaip tuos, kuriems 
jus, gerbiami ponai, gelbstit 
pasakiškom sumom'dolerių. 
Iki šiolei mes vertėmės savų 
tautiečių duosnumu, bet 
prakeiktas jų skupumas 
baigia mus sudžiovinti, kaip 
lepšes saulės kaitra. To pa
sekmėje, lietuviški hitleri
niai pabėgėliai nuskuro, 
kaip skaitlinės mūkelės, ir 
išgelto, kaip vaškinės mu
mijos. O ir mes patys, vie
tiniai pro-naciai, gyvenda
mi turtingiausioj ir praban- 
giškiausioje šaly, prieš tik
ruosius ponus jaučiamės tik 
ubagų vėzdais, kuriems tik
ras poniškumas pasilieka 
neįvykdoma svajonė. ’ Pa
sekmė jums čia išdėstyto 
skurdo, kuris mus piauna, 
gerbiami ponai, kaip jau jūs 
patys esate oficialiai pripa
žinę, visą lietuvišką pro- 
nacinį svietą su visais pa- 
bėgėliats nustums į komu
nizmą. O žinant lietuviškų 
pro-nacių drapiežnumą, bai
sumo pasekmių nėra reika
lo aiškinti. .Jeigu tigriško 
piktumo pro-naciai pavirstų 
komunistajs, tai jums, ger
biami ponai, reikėtų neš
dintis iš sostinės su dides- 

iniu strioku, negu švent. at- 
I minties Lietuvos “preziden
tas” A. Smetona nešdinosi 
pas mus visus apvylusį Hit
lerį. Išsigelbėjimui nuo dvi
gubos nelaimės, jūsų ir mū- . 
sų, duosningi ponai, pro- 
naciam būtinai reikalinga 
skubi piniginė pagalba šim
to milijonų dolerių sumoje, 
kurią prašome suteikti 
trumpiausiai galimu laiku.

Šitaip išgąsdinus Wash- 
ingtono ponus, jūsų'Pau
lius neturi nei mažiausios a- 
bejonės, kad reikalaujamą 
sumą gausime veikiausiai 
dar ir su pridėčkais. Taigi 
gerbiami pro-naciai, negai-. ' 
šuodami laiko, atlikite vis
ką, kaip nurodyta ir va
žiuokite į Washingtoną* at
siimti milijonų, o kada pi
nigus jau turėsime ant sta
lo, tada pravesime dalybas 
pagal kiekvieno užsitarna- 
vimą. Linkėdamas gero pa
sisekimo ir išvengti pešty
nių dalinantis gautus pini-’ 
gus, pasilieku jums amžinai 
ištikimas. Paulius.

Ponas Marriner Eccles, Feder
al Reserye Board pirmininkas, 
pasiūlė kongresui būdą “išriš
ti infliaciją.” Vyriausiai, sa
kė jis, reikia panaikinti 40 
valandų savaitę ir neleisti rei
kalauti kelti algas. ' Kaip dar
bininkai Į toki pasiūlymą žiū

ri, jums jau aišku.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penk., Gruod. 19, 1947.
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* \ (Tąsa)
Kai eisenos pradžia artėjo prie Nar

vos vartų, iš vartų, tiesiog į minią lėkė 
raitelių būrys. Jis išsklaidė eisenos pir
mąsias eiles, bet greit sugrįžo ir nujojo 
į šalį. Dabar minia pamatė už raitelių 
išsirikiavusią pėstininkų kariuomenę. 
Minia išsigando ir sumišo.

— Negali būti! Tai klaida! Jie nešau
dys! — pasigirdo balsų minioj. — Eikim 
tik pirmyn!

Pirmosios eisenos eilės vėl susitvarkė, 
vyrai susikibo rankom ir giedodami ėjo 
pirmyn prie tiltelio, ant kurio stovėjo 
patys išsigandę ir nieko nesuprantą 
pskoviečiai kareiviai. Suskambėjo signa
linis trimitas ir pagal tą ženklą staiga 
papliupo šūviai. Pristavo pagelbininkas 
Žoltkevičius, prie kareivių kiek arčiau 
pribėgęs, sušuko:

— Ką jūs darot! Kaip galima šauti į 
procesiją ir caro paveikslą!

Bet kareiviai, klausydami įsakymo, 
neleisti minios arčiau kaip 50 žingsnių, 
šaudė toliau. Baisus sumišimas kilo, kai 
minia pamatė krintančius pirmose eilėse 
žmones, krintančius iš rankų caro pa
veikslus, bažnytines vėliavas ir ikonas. 
Baltam sniege, su ištekėjusio iš kaktos 
kraujo aureole aplink galvą, nušautas 
gulėjo vaikutis, nešęs bažnytinį žibintą, 
gulėjo negyvi senukai, kurie nešė caro 
paveikslus. Gulėjo nušautas ir pristavo 
pagelbininkas Žoltkevičius, bandęs sulai
kyti tas skerdynes. Gulėjo negyvos ir su- 
žeistos senos moterys ir jaunutės mer
gaitės. Suklego, sucypė ir pakriko minia. 
Išbėgiojo į visas šalis, puolė slapstytis į 
kiemus. Bet ir ten ją vijosi kareivių 
kulkos.

Kita, pasiryžusioji eisenos dalis, ne
žiūrint jau aiškaus mirties pavojaus, 
nebėgiojo, nesislėpė, bet dar labiau susi
glaudusi, dar didesniu įnirtimu žengė 
pirmyn, norėdama prasimušti į miestą 
ir pasiekti savo žygio tikslą — Žiemos 
rūmų aikštę. Bet vėl puolė raiteliai, min
džiojo gyvus, sužeistus ir mirusius žmo
nes, mindžiojo caro portretus ir bažn. vė
liavas. Raiteliai puolė darbininkus na- 
gaikom, kapojo kardais. Beginkliai dar
bininkai nesipriešino ir negalėjo priešin
tis. Tik jau vienas kitas iškeltas kumštis 
liudijo apie naują nuotaiką, apėmusią tą 
minią, kuri tokiu pasitikėjimu, tokiu pa
maldumu ir patriotizmu pradėjo savo 
žygį-

—r Kur Gaponas? Kur tėvas Gaponas?
— ėmė klausinėti vienas kito, kai šūviai 
aprimo, minia išsisklaidė ir liko tik apie 
lavonus ir ,sužeistuosius betriūsiančios 
moterys, net užmiršusios raudonojo kry
žiaus raikščiais pažymėti savo kilnias 
pareigas.

— Gaponas užmuštas. Pats mačiau, 
kaip jis sugriuvo jau po pirmųjų šūvių!
— tikino daugelis arčiau pirmųjų eilių 
ėjusių. Taip ir paplito gandas, kad Ga-

♦ ponas žuvęs.
Bet Gaponas nežuvo. Šūviam prasidė

jus jis tikrai nukrito, nes jį pavertė už
griuvęs peršautas pirmos eiles jaunuo
lis. Gapono ištikimoji “gvardija” pačios 
maišaties metu puolė jo gelbėti. Keletas 
vyrų pagriebė Gaponą ir permetė per 
tvorą, o paskui aplinkiniais takais jį iš
vedė į saugią vietą. Tą dieną Gaponas 
jau niekur/ nebesirodė gatvėse, todėl pe- 
tf'ąpiliėčiai patikėjo, kad tas viso judė
jimo vadas žuvo ir krauju atpirko di
džiąją atsakomybę.

Apie tokią savo žygio išeitį Gaponas 
mažiausiai galvojo. Nors jis ne visu šim
tu nuošimčių, tikėjo savo žygio laimingu 
ir nesutrukdytu pasisekimu, bet nesiti
kėjo, kad jo vaidmuo baigsis taip liūd
nai ir menkai — permetimu per tvorą 
ir išsigelbėjimu bėgant per kiemus ir 
daržines. Svarstydamas galimas savo 
žygio pasėkas, Gaponas vaizdavosi įvy
kius taip: arba caras jį priims ir sutiks 
patenkinti peticijoj patiektus prašymus, 
tada jis išeis į aikštę, pamosuos balta 
skepetaite ir prasidės liaudies šventė; o 
jei caras atsisakys, jis pamosuos raudo- 

x na skepetaite ir prasidės liaudies maiš-
• tas. Bet Gaponas labiau pasitikėjo pir

mąja išeitim, kad baigsis džiugia švente 
ir caro su liaudim nuoširdžiu susiartini

mu. Bet kartais jis ir apie antrąją-išeitį 
pagalvodavo griežčiau. “Jei caras nepri
ims mūsų, pradėsim visuotiną revoliuci
ją, — būk tai kalbėdavo Gaponas savo 
draugam, — išdaužysim ginklų krautu
ves, atidarysim kalėjimus, užimsim tele
grafą ir telefoną, viską paimsim į darbi
ninkų rankas. Eserai mums pasižadėjo 
bombų, o demokratai — pinigų, ir mūsų 
bus viršus.”

• ♦

Grupė, kurioj ėjo Marcijonas Jurkus, 
taip ir nepasiekė Narvos vartų. Kai pasi
girdo keisti, lyg botago pliaukštelėjimo 
garsai, niekas ir dėmesio neatkreipė, ma
žai kas ir tegirdėjo. Žmonės ramiai ėjo, 
dvasiškas giesmes ir caro himnus giedo
dami. Staiga iš pirmutinių eisenos eilių 
atėjo baisi žinia:

— Šaudo! Kareiviai šaudo! Kazokai 
puola nagaikom! Į miestą neleidžia! •

Eisena sustojo, žmonės susitelkė bū
riais, klausėsi vis naujų iš kolonų pirma
galio ateinančių žinių. Eisenos tvarky
tojai bandė dar sugrupuoti eiles, spar- 

’tesnieji ir nebandė iškrikti, buvo pasi
ryžę veržtis pirmyn, nors pro kulkų lie
tų. Bet jau jokios vilties nebuvo toliau 
prasiveržti. Ypač pamačius, kad pirmo
sios kolonos išskydo į šalis, žmonės išsi
slapstė į kiemus, šūvių ir artėjančių ka
zokų išsigandę.

— Tai klaida! Negali.būti, kad caras 
būtų liepęs šauti! Tai daro ministerial, o 
caras mūsų laukia prie Žiemos rūmų! 
— kalbėjo kai kurie vadai.

Tai paskatino daugelį ieškoti būdų 
vistiek prasiskverbti į miestą ir sutartą 
valandą nuvykti prie Žiemos rūmų, kad 
caras nepamanytų, jog darbininkai jį 
apgavo ir niekas neatėjo. Jų tarpe buvo 
ir Marcijonas, Petrovo paskatintas, ir 
pats apimtas kažkokio pirmyn traukian
čio pasiryžimo. Per kiemus, per daržus, 
įvairiais keliais, jie vis tiek pateko į 
miestą.

Pakeliui jie sutiko daugybę tokių pat 
prasiskverbėlių iš įvairių miesto dalių, 
ėjo su jais grupėm, pasakojo savo įspū
džius ir klausėsi pasakojimų kaip sekėsi 
kituos rajonuos. Darbininkai iš Nevos 
rajono pasakojo, kad jie ramiai priėję 
iki Šliselburgo plento apylinkių, bet čia 
kelią pastoję pėstininkai ir kazokai. Su 
kariuomene kalbėtis išėjo atstovai, ku
rie įtikinėjo, kad darbininkai eina be jo
kių piktų tikslų ir tvarkos neardo. Bet 
pasigirdo šūviai iš 'tuščių. Minia suju
do, bet pirmosios eilės • laikėsi tvirtai. 
Paskui minią sklaidyti bandė kazokai, 
kardus ištraukę. Žmonės puolė ant ke
lių, seniai ir moterys klykė: “Pasigailė
kit! Broliai krikščionys, ‘pasigailėkit!” 
Bet kiti jau piktai šaukė: “Brolžudžiai! 
Budeliai! Gėdos jūs neturit su savo tau
ta kariauti!” Vienas senis puolė ant ke
lių prieš pačius kazokų arklius ir mdldė 
pasigailėti žmonių, bet jį sumindžiojo 
kanopom ir sužeidė kardu. Išsiblaškiusi 
į šalis minia pralaužė vartus. į Nevos 
krante buvusius sandėlius ir per Nevos 
ledą pradėjo grupėm bėgti į miestą.^

Vienas kitas iš Vasilijaus salos atvy
kęs pasakojo jaudinančius vaizdus, kaip 
jų atstovai su baltom skepėtaitėm išėjo 
prieš kareivius ir prašė, meldė praleisti 
darbininkus pas carą.. Kai karininkų 
įsakyti kareiviai vistiek pakėlė šautuvus 
'ir pradėjo šaudyti, darbininkų atstovai 
atplėšė drabužius ir atstatė nuogas krū
tines prieš kareivius, šaukdami: “Šau
kit, jei esat savo liaudies budeliai!” Šio 
vaizdo sujaudinti kareiviai krūptelėję ir 
jų tarpe buvęs jaučiamas sumišimas. 
Tada karininkas liepė pėstininkam pra
siskleisti ir praleisti prieš minią kazo
kus. Minia pasitraukė, bet ją apėmė įnir
šimas ir noras pasipriešinti. Jaunesnieji 
puolė plėšti ginklų krąutuvę. Viena dar
bininkų grupė užgrobė spaustuvę ir pra
dėjo spausdinti ten pat surašytą prokla
maciją. Kai kur darbininkai, socialdemo
kratų vadovaujami, puolė policininkus, 
atiminėjo iš jų kardus ir revolverius. O 
ketvirtojoj linijoj darbininkai pradėjo 
versti telefono stulpus, nešė įvairius 
daiktus, baldus ir pradėjo statyti bari
kadas. ,

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Tarp durų stovėjo juodoje 

uniformoje, su perpetiniu 
diržu ir kaukolės ženklu ke
purėje karininkas, plonas ir 
ilgas, lyg nuo žemės pakilusi 
ir išsistiepusi gyvatė. Šalia jo, 
iš šalių kyšojo dviejų kitų pa
lydovų vokiečių laikomi au
tomatai. ;

Visai šaltai karininkas'ap
žvelgė mūsų kamerą ir susi
raukdamas pasakė:

.—O jis man vistiek pravers 
lūpas... Tuo aš asmeniškai 
pasirūpinsiu.

Aš apžiūrėjau Tomą ir ra
dau, kad jo dešinioji ranka 
kabojo lyg skudurinė. Ji bu
vo pamėlusi ir greit tino. Tur 
būt jam buvo sulaužę ranką, 
nors Vinkšna man net ir ne
papasakojo, ką su juo darė ir 
kokias priemones ar įtaisus 
kankintojai panaudojo. Aš 
pasisiūliau sužalotąją ranką 
aptvarstyti suplėšytais marški
niais, įvijai tvarsčiu aprišant, 
kad ji nemaskatuotų ir ne
teiktų bereikalingo skausmo. 
O be to ir pakelti ją aukš
čiau . . .

—Be reikalo. . .—vos girdi
mai jis pasakė.—Man iš čia 
jau nebeišeiti.

Tačiau aš suteikiau ir šitą 
primityvią pagalbą.

Vinkšna man nepasakė nė 
vieno žodžio gal valandą, o 
gal ir daugiau. Jis visą laiką 
tik šniokštė parpiu balsu, 
lyg ir gerklė jam būtų pilna 
kraujo, o jojo krūtinė puiki, 
stambi, sveiko vyro krūtinė 
kilojosi, kaip pūtuojančios 
dumplės. Galva buvo paniru
si, žiūrėjo jis prieš save į pilko 
cemento grindis, į kruvinais 
sukepusiais lašeliais aptašky
tas nuogas kojas.

—Baisu, kad taip nekaltą 
kankina,—vienu metu aš nė iš 
šio, nė iš to ištariau.

Vinkšna lėtai kilstelėjo akis 
ir įsmeigė jas į mane. Kaip 
dabar atsimenu, jos buvo to
kios didžiulės, giedrios ir pil
nos neapykantos spindesio.

—Draugus nori, kad aš 
duočiau. Niekada. . .

Vėl patylėjo, žvarbiai
suodamas, paskui lyg šliukšte
lėjo pasienin, tarytum norė
damas šonu griūti. Aš kilste
lėjau, kad jam padėčiau. Jis 
lėt^i papurtė galvą, vėl atsi
tiesė.'

—Dvi mūsų vėliavas aš pa
kabinau, — pasakė jis toli
mai ir dusliai, — bet trečiąją 
man nepavyko/. .

O paskui,/po kiek laiko 
trukusios, niekelio nedrums
čiamos tylos, jis vėl prakalbo. 
Jaučiau, kad buvo su manim 
nuoširdus, bet tarė žodį po žo- 
džio taip, tarytum ne man 
kalbėtų, .bet būtų budinamas 
praeities vaizdų, plauktų jie 
pro jo pavargusius kankini
muose smegenis ir grūdintų jį 
naujiems išmėginimams. Gal 
būt Vinkšna nuo nesuskaito
mų mušimų ir sužalojimų pra
rado tikrovės pajutimą. Jis 
nugrimzdo į prisiminimus, per
gyveno juos ir leido man apie 
juos išgirsti, . .

, —(Norėjau šiandien gyvent 
geriau, kaip vakar. O rytoj 
būčiau norėjęs dar geriau, 
kaip šiandien. . . Ir iš kur tai 
buvo pas mane? Kodėl aš 
mačiau kitaip, kaip visi? Ko
dėl mano draugai, geri žmo
nės, bet silpni, bijojo, o aš 
ne. . .

Jis kairiąją ranką lėtai pa
kėlė ir prispaudė prie nuogos 
krūtinės, ten kur buvo širdis.

—Štai kam visą laiką nėra-' 
mu. Ji buvo nepatenkinta, o 
aš jos klausiau, klausiau tei
singai. Nesvyravau. Neveid
mainiavau. Neieškojau leng
vesnio, netikro kelio. Ir atė
jau iki čia. Ir gerai. . . Ne- 
ąpgavau savęs, nei kitų. . .

Paskui TomJs Vinkšna pri
spaudė pakaušį, kaklą ir nu
garą Prie sienos, užsimerkė ir 
atrodė jis toks pilkąs ir ne
judantis; kaip ir negyva me
džiaga, kurią turėjo už sąvęs 
ir sudarė joje tik tiek iškilu-
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Civilių Teisių Kongreso 
Veikimas

Gruodžio 5 d. atsibuvo Civi
lių Teisių Kongreso susirinki
mas YWCA name. Buvo išduo
tas raportas iš CTK suvažiavi
mo, įvykusio Chicagoje.

Iš raportų pasirodo, kad 
akcija nei kiek nenustoja 
lusi Jungtinėse Valstijose,
dideliais šuoliais eina pirmyn.

Pasirodė, kad per 1947 me
tus, pavyzdžiui,. reakcininkai 
pakorė neteisėtai 8 negrus, pa
neigdami žmonių civiles teises.

Ku Klux Klanas veikia su 
padidintu smarkumu. Reakcija 
iš aukštesnių valstybinių įstai
gų taipgi savo ragus kuoaiš- 
kiausiai iškišus persekioja šiek 
tiek progresyviškesnius žmo
nes, kurie turi drąsos pasiprie
šinti reakcijai ir priespaudai.

Eina puolimai ant nepiliečių 
ir ant piliečių, kaip tai, Holly
wood© rašėjų, aktorių ir kitų, 
per Thomas-Ęankin Komitetą, 
nekalbant jau apie tokius, kaip 
Carl Marzani, kuris taip šau-

galvoms, tai
Vinkšna vis

net fizine 
smūgį atsakydavo 

Visas jo likimas su- 
į Jikimą to, kas už- 
narve ir puldinėja

J. DOVIDA1TIS . -

Didvyris 
i .—.a. »..i. ai i.. i 

šią, nejudrią stovylą.
Galvojau, kad jis dabar taip 

sėdėdamas ir užmigo, gal būt 
paskutiniu miegu prieš mirtį. 
Bet ne... Vėl prašneko, ne
praverdamas akių, vos ne vos 
veblendamas lūpomis. Labai 
negarsiai kalbėjo ir aš palin
kau, kad viską girdėčiau. 
Tarpais jo žodžiai surigzdavo, 
sakiniai trūko, kaip plonutė 
styga, kartais aš ne viską su
prasdavau, nes juk taip ma
žai žinojau apie šito narsaus 
žmogaus gyvenimą.

Pirmoji vėliava. . . Tai buvo 
seniai. Jis dar jaunas, nera
mių jausmų genamas pabėgo 
iš dvaro. Kas būtų matęs ta
da tokį žygį. Pusę metų pra
dirbti, atsižadėti užmokesnio, 
palikti visą savo mantą ir iš
eiti iš ryto, saulei tekant, kur 
akys veda. Paprastas bernas, 
įčiulpęs su motinos pienu savo 
rambų likimą, staiga sulaužo 
užtvarą ir pasuko savo gyve
nimo ratą atgal, prieš srovę...niai pasitarnavo laike karo su- 
Miestas. Viską reikia pradėti 
iš naujo. Miegoti tuščiose pa
šiūrėse, valgio ieškoti taip, 
kaip juo rūpinasi' paukščiai ir 
žvėrys. Dirbti atsitiktiną dar
bą, kuris rodosi kad tai aukš
čiausia laimė... Jis įprato į 
šitą laisvumą. ' Buvo begali
niai sunku, nuplyšo, bet ir al
kanas jautė išdidumą, nes nie
kas jo negalėjo priversti kęsti 
besitęsiančias pašaipas arba 
priespaudą. Tomas, kada tik 
pajausdavo prievartą ir nepri
dengtą, žiaurų išnaudojimą— 
tuoj mesdavo darbą ir ieško
jo naujo. Pradžioje miesto 
pasaulis jį apsvaigino. Jam 
atrodė, kad čia slepiasi neri
boti galimumai. Juo toliau, 
juo jis labiau drąsėjo. Jeigu 
iš pradžios tą kaįmietį kiek
vienas stumdė ir naudojo, de
šimtininkai nuo jo uždarbio 
atskaitinėjo tiek, kiek reikėjo 
jų pagiriotoms 
toliau Tomas
įžvalgiau stebėjo aplinką. Jis 
ėmė ginti savo teises, pradėjo 
priešintis, kartais 
jėga, 
smūgiu, 
sikaupė 
darytas
prie sienų, ar pj’ie grotų, pur
to jas, stengiasi išlaužti, kar
tais pavyksta palenkti kokį 
nors virbą, bet iš narvo išeiti 
—ne.

Atėjo Tjomui vėliau kraštu
tinio nuovargio periodas. Jis 
nuilso. Pasirodė, kad ne šim
tas, bet tūkstantis blogybių 
narpliojo darbininkų kojas ir 
rankas. Viskas aplinkui bu
vo prieš juos: valdžia, įstaty
mas, fabrikantas, prekių kai
nos, uždarbiai, net dievas, 
nes ir kunigai jo vardu baž
nyčiose išstodavo prieš strei
kuojančius, arba kitaip bruz
dančius dėl netiesos, visus to
kius, kaip Vinkšna.

Gal būt Tomas būtų nusi
leidęs iš savo tos vienišos, 
įniršusios kovos apačion ir nu
plaukęs taip, kaip masės žmo
nių nuplaukia, malami gyveni
mo ratų į girtuoklių, veneri
kų,, džiovininkų, nusižudėlių, 
bepročių armija, slinkusia ta
da milžiniška procesija į iš
nykimą, savo vietą ir savo 
pareigas užleidusią naujoms 
aukoms.

Nebuvo, pas jį jau daugiau’ 
tada nei vilties, nei jėgos, nei 
tikslo. . . Matė, kad kaip dva
re, taip ir čia buvo, ta pati 
tvarka, tik kitokiais rūbais ap
vilkta, kitokiais žodžiais nusa
kyta.

Kartą jis sutiko nepapras
tus draugus, Jie jam taip pat 
kalbėjo apie kovą, bet ne apie 
tokią, kaip jis vedė vienišas— 
tamsoje mesdamas akmenį į 
fabriko šeimininko ląngą.arbą 
į dešimtininko pusryčius pri
pildamas smėlių saują. . .

Atsinjeną — vienas spąustu- 
vės darbininkas, išdžiūvusia 
krūtine kreivapetis siuvėjas ir 
kosintis nuo švino dulkių lie
jikas juo pasitikėjo, priėmė 
savo bprin ir leido klausyti, ką 
jie patys kalbėjo.

, •' (Duugiąu bus) ‘I

mušimui Hitlerio ir Hirohito. 
Jis suplanavo tą pasaulyje pa
garsėjusią ataką pirmą sykį 
ant Tokio, kurią mirusis prez. 
Rooseveltas pavadino “lėkimu 
iš Shan-Grilla.”

Ir šiandien toks Carl Marza
ni yra persekiojamas vien už 
tai, kad jo sąžinė neleido, jam 
būti ramiu ir rezignavęs iš val
diškos tarnystės jis turėjo vy
rišką drąsą pagaminti unijai 
(UEWU-CI0) krutumus pa
veikslus, darbininkams naudin
gus.

Po visų pranešimų ir rapor
tų .likosi padaryta tam tikri 
tarimai. Viena, kad nuo dabar 
būtų tveriami skyriai (chap
ters) arba kuopos, , ar apylin
kės ar tautos. Tokiu būdu tose 
vietose civilių persekiojimai 
bus pasekmingiau atmušami.

Mokestis nustatyta tik dole
ris į metus. Apart to, dar su-

daryta sąlygos taip vadina
miem palaikytojam - rėmėjam, 
kurie galės aukauti tiek, kiek 
išgali ir nori, kas ir iki šiol 
per daugelį buvo daroma. Ga
lės mokėti $8, $5, $10, $25, ar
ba daugiau į metus tam dar
bui.

Detroito lietuviams būtinai 
reikia- sutverti tokią kuopą ar
ba skyrių.

Antra, kadangi aršiausia sa
vo reakcija pasirodo* Thomas- 
Rankin Neamerikinis Komite
tas, tai Civilių Teisių Kongre
sas dės visas pastangas veikti, 
kad tas komitetas būtų panai
kintas. Yra išleistos peticijos 
atšaukimui to raganų gaudymo 
komiteto. Detroite jos jau yra 
platinamos ir nuo 15 d. gruo
džio tą savaitę bus sumobili
zuotos visos galimos spėkos 
liuosnorių rinkimui parašų ant 
tų peticijų.

Trečias, iki sausio 31 d.,* 
gauti vien Detroite tūkstantį 
naujų narių į Civilių Teisių 
Kongresą.

JDidelis darbas, bet lengvai 
galima jį atlikti, jeigu nemie
gosime ! J. D.

Pittsburgh. —Plieno pra
monė dirba apie 98 nuošim
čiais. . ’

SANDĖLIS KNYGŲ 
. IR ŽOLIŲ
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g Lietuviškai - Angliškas « 
y 
y

£ 
y N

V y 
s y 
y v

ir 
Angliškai - Lietuviškas 

f \ 

A. Lalio žodynas *
Nauja laida

Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Rėikalaukit iš
DR. D. PILKA
546 E. Broadway

*

S
A 
ž

g South Boston 27, Mass, i

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

F. W. Shalins
N M
| (SHALINSKAS) |

| Funeral Home į
? 84-02 Jamaica Avenue |
N Opposite Forest Parkway 2

WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves g

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 2 

visose dalyse miesto. *
Tel. Virginia 7-4499 • m

!

I Joseph Garszva |
^Undertaker & Embalmer j
» Manager g
| JOHN A. PAULEY Ž 

a Licensed Undertaker $

231 Bedford Avenue
Brooklyn ii, N. Y.

į Tel. EVergreen 8-9770 *

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžli 
spaudimo, 448 dus)., aiSkus d rūkas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 81.75 

Vainikėlis, maža maldų knygeli. Pa- 
vaike), nulių maldos, drūtais juo
dais apdarais ........................ ..........

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį Ir žvaigždes 
Elenute ir Jonukas, -gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., ižalSkinimal, 

kę jie reižkia ....................................
Celibatas, neveduieų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai ........... „....................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

pro va su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė au 

paveikslais..............................................._..... ___
Duktė Marių, graži apysaka ........ ........
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

brolius ................._........... ............. „........
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę T......................4....... .^....
EustachijųSas^ apysaka Iš pirmutinių 

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

kitokį elglsiai, ap paveiksi. ...._ .....
Geros Rodos, au daugeliu gerų pamok. , 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............. ..................
Istorija, seno ir naujo testamento, au 

paveikslais ..... ............... ................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t,t. .. ......... .............. ...
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia .„••..h.
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ..........
Keliautojai, į Šventų žemę, Jeruzoiimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimal laimių 

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

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

priveda Žmogų C........... ...........
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus
Paparčio Žiedas,, kur jį gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ..... ..
Patarimai Vyrams |r Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų . ...................    |

Praloto Olišausko Nuopelnai ui Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik.

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

Ragana, graži apysaka 
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .............  81.00

Noah Ark'as, įdomūs skaitymai ..... .. 25c
Rymo Popiežius^ ar jis yra tikra*

Kristaus pasekėjas .......  >1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ‘ 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų* knyga Sl.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, au apie 450 

receptų į., n.,—i
Stebūkiingas Veidrodis, apysaka .4—- 
Savizrolas, juokų ir funių knyga au 
paveiks • «*•••»••••••«*•*» »•••»••••*•**«••«•••»••••••• »«»«»«aaoaaaa
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. M 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, apraio 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami

Laiškams popier*, rašyti į Lfetavų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tag. 

' 40c; 3 tus. 81-
Tyra Mostis. Nuo rožės, paįHų ir HU 

kokio niežulio. Uncija —^.... 
Dvi uncijos e**a*s<<*s««aa*a»«aooe*«aoaoa*aooaoo«ao«aa«Baa n

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas 
Nervų pastiprintojas ----- ------------
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų

75e

15c 
10c 
25c

82.25

80c

35c 
75c

35c 
25c

25c

35c

35c

80c 
15c 
35c 
25c

85c

25c

35c

15c

25c 
35c 
85c

25c 
'85c

65c 
50c 
25c

25c .
10c

>2.50

25c

30c 
35c

21.00 
' 25c

60c
81.00

45c

25c

11.25
12.25

’ *

66c 
85c 
60c 

Nuo kosulio, dusuliu bei mainę asthmM 66c 
Nuo kosulio ir Koklinio 66c f

60c

: 75c

66c 
60c 
60c 
85e 
85c

Nuo Inkstų ir akmenėlio-augimo
Palangos Trajanka, tinkamos iaknys 

užpilti ant degtinis 
išvalymui akmenėliai, kad neilapintl 

lovoje o.wi>..m.iiiiil.uniiill
Vidurių valytojas
Nuo visokių reumatiikų sausgilę — 
Nuo nesutukimo (eiti kftdyn) ........ .
Nuo ilapligės diabetų ........................»o»c
Gimdos tonikas, pataiso kliūti* nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai 81.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos kg>» 
‘ taro (hayfever) -........................................81.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilinto . 60c
Norintieji įsigyti bile vienų U viri tainltų 

knygų ar žolių, rąžykite (t *

v M. 4UKAITIS,
884 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

Pftllių 85c
vandeninis ir Širdies ligų —66c .
nemalonaus kvapo 85c
surūgusio pilvo (heartburn) —— 85c
venenikų liffų 81.25

4 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* ^enk., Gruod. 19, 1947



CHICAGOS ŽINIOS Worcester, Mass.
Iš International Harvester 

Imperijos
Virš minėta kompanija yra 

pagarsėjusi rašymu laiškų sa
vo darbininkams. Bėgyje praė
jusių trijų savaičių darbininkai 
aplaikė po šešis laiškUB-ųiuo 
kompanijos.

Tuose laiškuose kompanija 
aiškina Taft-Hartley įstatymą. 
Pirmutiniuose laiškuose kompa
nija nur6dinėja, kad tas įstaty
mas yra taip geras darbinin
kams kaip Wagnerio Aktas. 
Vėlesniuose laiškuose nurodinė
ja, kad tas naujas įstatymas 
yra tikrai geras abiem: dar
bininkams ir kompanijai.

• žinoma, tuose laiškuose la
bai atsargiai aiškina tą naują 
įstatymą. Kurie paragrafai at
kreipti prieš darbininkus, tie 
apeinami; jų visai neaiškina. 
Tik tuos aiškina, kurie atrodo 
neblogi darbininkams.

Tai šitaip ta kompanija ap
gaudinėja savo darbininkus, ži
noma, kompanijai sekasi dalį 
darbininkų apgauti. • Paskuti
niam laiške aiškiai ir trumpai 
kompanija pasako. — Jums ir 
mums dabar yra aiškus šitas 
naujas įstatymas. Mūsų biznis
su juo supuola, tai mes ir lai-: DUKRELĖS NUŽUDYMĄ 
kypaXdo: kad kada ateis lai-1 Beverly Hills, Calif-Ta- 
kas atnaujinti kontraktą unijai i P° ai SStuota nescia Shliley 
su kompanija, tai kompanija į M. Kunin ienė, 24 rrietų.. Ji 
nesutiks su dabartiniu kon- i kaltinama, kad nužudžius 
traktu; stengsis laikytis sulyg savo dvimetinę dukrelę De- 
naujo įstatymo, kuris pasitar- nisę.

nauja kompanijai.
Ta kompanija jau praėjusį 

balandžio mėnesį yra pareišku
si sekančiai: — Mes dabar tu
rime Kongrese žftionių, kurie 
palaiko mus. Tai mes nerašysi
me kontrakto ant dviejų metų.

Mat, unija norėjo, kad da
bartinį kontraktą paliktų ant 
dviejų metų. Tai aišku, prie ko 
kompanija rengiasi.

Dvylikto departmento dartfl- 
ninką patiko didelė nelaimė. 
Gruodžio 1 d. tas žmogelis įsi- 
briovė į čeverykų krautuvę ir 
norėjo pasivogti čeverykų. Sar
gas pastebėjo tą žmogelį imant 
čeverykus ir paleido šūvį tiesiai 
į jį. šūvį suvarė į pečius ir 
žmogelis tapo nugabentas į li
goninę ir ketvirtą dieną po pa- 
šovimo, mirė. Paliko moteris ir 
du vaikučiai, dideliame nuliū
dime.

'Darbininkai negali pagerinti 
savo būvio tokiu būdu. Reikia 
visiems bendrai kovoti ir reika
lauti geresnio užmokesčio, kad 
žmogus be vagystės galėtų pra
gyventi.

Tikras Unijistas.

SUIMTA MOTINA Už

s K

j Sofa Apačios Perbudavojimas 1 
f ’ Už $12.00 |
| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

fi

g Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Plūsta LSD Draugiją
Keleivyje, No. 50, kokis tai 

sutvėrimas, pasivadinęs kores
pondentu, plūsta Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draūgiją. Jis di
džiuojasi, būk “Tag Day” mū
sų mieste labai gerai pavyko 
ir būk jie atlikę gerą patrio
tišką • lietuvių tautai darbą. 
Bet nepasako, kad tai buvo 
apgaulinga rinkliava. Apie tai 
jau dienraštyje Laisvėje buvo 
rašyta. Rinko aukas neva Lie
tuvos žmonių pagalbai, o su
naudos kitiems reikalams.

Reikia pasakyti, kad net 
lietuviai pabėgėliai Vokietijo
je vargiai gauna tas aukas, 
nes J. J. Bakšys, pora savaičių 
atgal matėsi Kanadoje su tri
mis savo sūnėnais, kurie yra 
profesionalais, vienas iš jų yra 
daktaro laipsnį pasiekęs, kitas 
buvęs oficierium Smetonos’ ar
mijoje, 0 trečias—redaktorius 
ir jie sakė Bakšiui, kad jokios 
pašalpos iš Amerikoje surink
tų aukų nėra gavę ir matę.

Gi “A. L.” tūlas J. K. rašo, 
kad iš tų surinktų aukų šalpos 
komiteto nariai gauna po $300 
savaitinės algos. Jeigu taip, 
tai “gražus patriotizmas,” nie
ko sau!

Bet Keleivio korespondentas 
plūsta Lietuvos Sūnų ir Dukte
rų Draugystę, kad ji neprisi
deda prie “to lietuviško daf- 
bo.” Komiteto narius kolioja 
“Molotovo zakristijonais” ir 
1.1. Keleivio korespondentas 
labai dūksta, kad minėta 
Draugija už $100 pasipirko 
Lietuvių Kultūrinio Centro Še
rų. Čia yra lietuviškas ir pra
kilnus darbas, bet, mat, tas 
nepatinka tiems, kurie nori 
draugijas melžti savo politi
kai, kad šerti hitlerininkus.

Matyt, kad labai pikta tiems

Keleivio korespondentams, nes 
jie pirmiau viltis dėjo ant Hit
lerio “pergalių,” na, o dabar 
jau žino, kad nesugrąžins nei 
Smetonos, neigi atgaivins Hit
lerį, Mūssplinį, Goebbelsą ir 
kitus demokratinės liaudies 
priešus, tai už tai taip kolio- 

tuos lietuvius, kurie pagal 
muziką nešoka.

ja 
jų

D.

Mexico, Me
Laisvę, 
stojęs, 
syti iš

rusinėdavau į 
apsi- 
pafa- 
Pro- 

tarpe

seniau
bet vėliau buvau 
Dabar vėl noriu 
mūsų kolonijos.

gresyviai lietuviai savo 
gražiai sugyvena, tik yra kele
tas tokių, kurie per savo atsi
likimą tai piktus išmislus per 
savo plauko laikraštį primeta 
geriems, teisingiems 
viams, skelbia nebūtus 
kus.

lietu- 
daly-

Taip tai Keleivio 49 nume
ryje, kokis tai netekęs sąžinės 
žmogus bjaurio ja mūsų kolo
nijos gerus lietuvius, o labiau
siai užsipuola ant dviejų pi
liečių, kurie pąsipirko Lietu
viu Namo Bendrovės Šerų.

Tas jam labai nepatinka. 
Mat, jis norėtų, kad Ameriko
je lietuviai savo taupinimus 
įdėtų ne į tokius prakilnius 
darbus, kaip Lietuvių Kultū
ros Centras, bet atiduotų hit
leriškiems pabėgėliams. Kam 
rūpintis Glodianio amžiumi ir 
taupiniais. Be reikalo rūpinasi 
ir Glodianio dukros reikalais. 
Kada jis matys reikalą, tai jis 
patsai pasirūpins, nesiklausęs 
Keleivio korespondento pata
rimo.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

v Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
g Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
v 'įSale išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
į Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT E Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 PIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-96VZ

į ’ «

'RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5048

660

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) . /

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos Uvi Koplyčios, Duodamos. 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 

GRAND ST. BROOKLYN,

Hudson, Mass Wilmerding, Pa HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

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 (Borto Retiro), Sao 
Paulo, Brasil. (294-295) *

Abudu kilę iš 
Onuškio valse., 
Lietuvos išvyko

Vladas Kasperevičius, sūnus Juozo 
pajie.ško pusbrolio Andriaus Kas- 
perevičiaus, sūnus Petro ir Marijo
nos Masijonkienės. 
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 Retire) Sao 
Paulo, Brazil. 294-296)

| Matthew 1 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktoriusy y v y y y s? v vs
y s? v v M

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MĄrket 2-5172
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Negražiai užsipuola ir ant 
Jankausko, vien tik todėl, kad 
jis nedavė pinigų pabėgė
liams. Mat, jeigu jis būtų da
vęs kokį $20 pabėgėliams, tai 
Keleivio korespondentui būtų

Stanley Jankauskas yra 
stambus lietuvių biznierius, 
gerai gyvena, turi savo namus, 
vasarnamį, gerai veda biznį. 
Kam kabinėtis prie žmogaus ? 
Mes čia turime ir daugiau lie
tuvių biznierių. Jų biznis, jų 
reikalas, nereikia kabinėtis 
prie žmonių. Jankauskas — 
seniausias Rumfordo lietuvių 
tarpe biznierius. Jis biznį ži
no gerai, gražiai ir tinkamai 
savo kostumeriams patarnau
ja, tai Keleivio koresponden
to priekabiai jį nepažemins, 
tik parodys, ko vertas Kelei
vio korespondentas ir patsai 
Keleivis.

Mexico Vaclovas.

New Kensington, Pa.
Pranešu visiems LDS 10 

kuopos nariams, kad metinis 
susirinkimas įvyks 28 d. gruo
džio, Slavų svetainėje, 1136 
4th Ave., New 
vai. po pietų.

Visi nariai 
nes reikalinga
valdybą 1948 metams.

C. Stashinskas 
LDS 10 Kp. 
Fin. Sekr.

Kensington, 2

turi dalyvauti, 
bus išsirinkti

I CHARLES J. ROMAN
O • (RAMANAUSKAS)

Ę Laidotuvių

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder

ni ūsų šer- 
pątarnavi- 
bįisite pa-

piškai įrūbšta 
menine. Mūsų 
mil ir kainomis 
tenkinti.

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Gruodžio 7 d. atsibuvo 
ALDLD 103 kuopos susirinki
mas. Nors narių nepęrdaug at
silankė, bet nuotaika buvo ge
ra. Tš raportų pasirodė, kad 
mūsų kuopa pasipirko Lietu
vių Kultūros Centro namo Še
rą už $25.

Už 1948 metus pasimokėjo 
15 narių duokles, tai graži 
pradžia. Sekretorė padalino 
nariams 1947 metų gautą kny
gą — “Viduramžių Istorija.” 
Nariai yra pasitenkinę knyga.

Iš raporto pasirodė,, kad 
LLD 7-tos apskrities konfe
rencijoje padaryta daug svar
bių tarimų, kurių pravedimas 
yra pareiga visų narių.

Prie kuopos priklauso drg. 
Šabanskiai, ilgamečiai dien
raščio Laisvės skaitytojai, nuo
latiniai darbininkų rėmėjai. 
Jie gyvena ant ūkės pusia'u- 
kelyje tarp Hudson ir May
nard. Jiems atsitiko nelaimė. 
Dienos laiku užsidegė gara- 
džius, o nuo jo ir tvartai (ba
ne), kur galvijai buvo. Ten 
buvo žemės apdirbimo įran
kiai ir daug šieno prikrauta. 
Nebūnant miesto vandens įtai
sų, tai ugnis.tuojau sunaiki
no “banę,” šieną ir įrankius. 
Stubos galą liepsna taipgi sie
kė. Tai didelė nelaimė žmo
nėms, nes galvijams neliko 
žiemai šieno. Reiškiame jiems 
užuojautą.

Mirė M. Kardokas, ilgus 
metus gyvenęs Hudsone. Dir
bo vilnonėje. Buvo ' geras ir 
malonus žmogus. Paliko nuliū
dime žmoną, du sūnus ir duk
terį, taipgi žentą ir du anū
kus.

Dienraščio Laisvės platini
me dirba .Ch. K. Urbonas, ku
ris energingai darbuojasi. Yra 
nusiskundimų ! . iš skaitytojų, 
kad jiems, dienraštį neregulia
riai paštas pristato, žinoma, 
tokia padėtis erzina skaityto
jus ir kenkia dienraščio plati
nimui.

i

P. Vaitekūnas.

New York. — Jau antr^ 
kartą smarkiai susirgo šir
dies liga Herschel Johnso- 
nas, antrasis Amerikos at
stovas Jungtinėms Tau
toms.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

LDS 57 kp. kviečia visus dalyvau
ti Kūčių parėję, gruodžio 21 d., 
29 Endicott St., 5 v. v. Įžangos ne
bus, kiek kas duos, bus gerai. — 
Kom./ (295-296)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

mas j vyks 23 d. gruodžio, 7 v. v., 
155 Hungerford St. Kadangi šis su
sirinkimas prieš pat Kalėdas, tai 
draugės nusitarė turėt parę. Susinė
sime savo užkandžius, d Klubas 
duos gėrimą. Tad draugės kviečia
mos skaitlingai dalyvauti, anksčiau 
susirinkite, kad turėtume daugiau 
laiko pašnekesiui. — V. K., sekr.

(295-296)

Pasilinksminimo Vakaras
LDS 37 kuopa nutarė su

rengti pasilinksminimo vakarą 
gruodžio 31 d., 8 vai. vakare, 
110 State St., Wilmerding, Pa.

Tai bus nepaprastas poki- 
lis, .pasitikimas Naujų Metų. 
Nebus įžangos LDS 37 kuopos 
nariams. Bus skanių valgių, 
alaus, degtinė bus Kauno rū
šies, o muzikantai iš Suval
kijos. Klubo salė bus gražiai 
papuošta, atrodys, kaip Vil
niaus rotužė. *

Kadangi Lietuvos Sūnų 
Draugystė galutinai likviduo
ta ir klubas bus LDS 37 kuo
pos, todėl ir . rengiamas tokis 
puošnus vakaras. Kviečiame 
visus dzūkus, zanavykus, kad 
visi kartu ir linksmai praleis
tume 1947 metų paskutines 
valandas ir smagiai pasitiktu
me 1948 metus.

Rengimo Komisija.

FINIšERKOS
Prie Geros Rūšies

Merginų Koutų ir Siūtų
MAX MILSTEIN

230 West 39th St., N. Y. C.
____________________________

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

Kreipkitės
MASONIC HOME 

WALLINGFORD, CONNECTICUT
Mrs. Strube, Dining Room Supervisor

________________________ m
Skalbyklos Darbininkės

Valgis ir Trumpos Valandos
Brooklyn Eye & Ear Hospital

29 Greene Ave., Brooklyn.
Matykite Mr. Lund

(2W)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Už DOLERĮ DeMILLE 
PRAKIŠO $98,000

San Francisco.— Califor- 
nijos valstijos aukščiausias 
teismas atmetė ju
damųjų paveikslų gaminto
jo Cecilo B. DeMille skundą 
prieš Darbo Federacijos 
Radijo Artistų Uniją. De
Mille pirm trejų metų 'atsi
sakė įmokėti dolerį specia
lių duoklių, pagal unijos 
nutarimą. Už tai DeMille 
buvo išbrauktas iš unijos. 
Jis per 3 metus bylinėjosi 
teismuose-prieš uniją dėl to 
dolerio. Kaipo išmestas iš 
unijos, 
darbą,
$98,000 per metus.

FINIŠERIAI
Prie Geros Rūšies 

Merginų Koutų ir Siūtų
MAX MILSTEIN

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

FARMERIAI PRAŠO 
KAINŲ KONTROLES

New York. — Nacionalės 
Farmerių Sąjungos skyrius 
ragina kongresą įvesti ra- 
cionavimą ir kainų kontrolę 
tokiems reikmenims, kurių 
trūksta.

IBAR & GRILLE
LIETUVIŠKA ALUDĖ 1
DEGTINĖ, VYNAS

ALUS

S
v

ir

jis prarado radijo 
už kurį gaudavo

London. — Anglų kuro 
ministras pranešė, kad 1948 
m. Anglija galės išgabenti 
80,000 tonų anglies į užsie
nius.

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
1411 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

I GREEN STAR BAR & GRILL :
LIETUVIŠKAS KABARETAS i

5/ S? V

y &? 5? a? y a?
y v

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y<
Telefonas EV. 4-8698y
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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-x 
rimų. Visi kviečiami dalyvauti šia
me baliuje. — Valdyba. (294-295)

PHILADELPHIA, PA. ’
Veikiančio komiteto susirinkimas 

įvyks gruodžio 21-mą, kai 3 vai. po 
pietų, Liaudies name, 735 Fair
mount Ave. Visi delegatai ir orga
nizacijos nariai nepamirškit atsi
lankyti, nes tai bus metinis susi
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)

y v

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

j. ir tt., telefonuokite
; SHorero^d 8-9330 ‘
| Ir Gustas jums tuojati pristatys jg-ėlių bukietą ar vainiką, 
§ ' ko jūs reikalausite.
$ Specialistai Pritaikymui

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

| Egzaminuojant
| Rašome Receptas |
iDarome ir Pritaikome Akinius«

i

Drs, Stenger & Stenger
Optometrists i

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Paul Gustas Funeral Home. j
INC. j

354 MARGY AVENŲB, BROOKLYN 6, N. Y. į
Skersai gatvės nuo Armory S

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į
Telefonuokite dieną ar naktį '•

EVergreen 7-4774 a

|
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- I 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, j 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. '

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

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penk., Gruod. 19, 1947 - ■ vrj**9
>lWf‘
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Is IvrĮaiiciij susirinkimo

K

Savaitine Pamoka
M.

K

grąžindavo, grąžins.
Sgąsdina,

Secretary Michael Stokoff.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

BAR & GRILL

Tel. E Ver green'4-8174
Albertas Vasiliauskas

Valandos:

drabužių siuvė-

K

M

he 
for

March 
Siekia 
miesto

if

g

g

neužsimoka unijistams 
unijistus vesti atkaklią 
nes dabartiniu momentu 
kova būtų buvusi ant

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

if9
V ^Kvepiančiai keptos ir virtos;

if į 
if

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

| Peter Kapiskas

Fotografas |
^Traukiu paveikslus familijų, ves-§ 
©tuvių, kitokių

g GYDYTOJAS

| S. S. Lockett, M. D.
y 223 South 4th Street
g BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

& • Ir Pagal Pasitarimais.

{ •Telefonas EVergreen 4-0203

IIa
£̂

650—5th Avė., kamp. 19 St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

iniiiniiDin-

.......................................... ■ ......................... .. .......... ........................ ......

iš Aido Choro Metinio 
Susirinkimo

Gruodžio 12 d., penktadienį, 
įvyko Aido Ctyoro metinis su
sirinkimai Laisvės salėje, 419 
Lorimer St.

Susirinkimą atidarė ir vedė 
pirmininkė Eva Mizarienė, se
kretoriavo Helen Bručas. Per
skaitytas protokolas ir priim
tas be pastabų.

Valdybos narių bei rengimų 
komisijų raportai buvo aty- 
džiai išklausyti ir priimti.

Kadangi Aido Choras, iš tra
dicijos, kiekvienais metais ren
gia Naujų Metų pasitikimo va
karą, tad ir šiais metais buvo 
norėta kokį nors pasilinksmi
nimą suruošti. Daug kalbėta, 
daug sumanymų duota ir priei
ta prie išvados išrinkti komisi
ją iš dviejų asmenų šiuo Reika
lu rūpintis, jon įeina: Petras 
Grabauskas ir Juozas Byronas.

Prie gana karštų diskusijų 
buvo sprendžiamas pavasarinis 
Aido £h. parengimas. Užsimo
ta perstatyti scenoje, operetę 
arba muzikalinį veikalą, šiam 
reikalui tvarkyti išrinkta komi
sija iš trijų narių: Frances 
Mažilis, Povilas Venta ir ktelen 
Feiferienė.

Labai gražus pasiūlymas bu
vo iš Newark’o “Sietyno” Cho
ro: t. y. turėti bendrą draugiš
ką pasižmonėjimą su mūsų 
Aido Choru naujame Lietuvių 
Kultūros Centre. Sveikintinas 

dalykas! Tiktai tokiais bend
rais suėjimais galima geriau 
vieni kitus pažinti, suprasti ir 
užmegsti tampresnius ryšius. 
Šiuo reikalu rūpintis išrinkta 
komisija iš trijų narių: Olga 
Baltrušaitis, Emilija Burba ir 
Helen Bručas.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
laiškus su kuklia dovanėle kiek
vienam nariui susirgus. Tad, 
kiekvienas choro narys, sužino
jęs apie kito nario susirgimą,

Albertas Vasiliauskas 
Veikale On Your Way 

gj
* -.j "'

Albertas Vasiliauskas vaidi
na ir dainuoja operetiškoje . 
komedijoje ON YOUR WAY. 
Ta komedija bus perstatyta, 
Paterson, N. J., sausio 13, 14, 
15 ir 16 dd., taipgi sekančią 
savaitę antradienį, trečiadienį 
ir penktadienį. Toje komedi-1 
joje Vasiliauskas vaidina Ita
lo rolę. Jis dainuos solus, du
etus ir kvartetus. Manoma, 
kad vėliau ši komedija pa
sieks Broadway, New York.

' Briedienos Pare
įvyks *

Šeštadienį, Gruodžio 20
pžfs

WALTER AMBROSE
406 South 3rd St., (kamp. Union Ave.) Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 7 V. V.
Walter Ambrose, savininkas lietuviškos užeigos, kvie

čia savo kostumerius ir pažįstamus ateiti pas jį į svečius 
šį šeštadienį. Jis pa,vaišins su gera briediena.

Walter Ambrose buvo nuvykęs į Maine Valstiją ir ten 
nušovė briedį.

Kurie jau buvote praeituose metuose pas Ambrose val
gyti briedienos, atsimena, kad būna puikiai pavaišinti 
valgiu ir gėrimu.

Tad nepamirškite užeiti pas/ *
WALTER AMBROSE

406 South 3rd St., ,
• GRUODŽIO 20 DEC. į

turėtų apie tai pranešti mūsų 
pamokų pertraukos metu; kad 
nebūtų nusiskundimų, jog vie
nas ar kitas narys buvo pa
mirštas šiuo atžvilgiu.

Kadangi valdybos nariai la
bai puikiai ir tvarkingai vedė 
visą metą Aido Choro reika
lus, tai pasiūlyta ir priimta su 
aplodismentais dar ir kitiems 
metams pasilikti. Tik vietoj bu
vusios finansų sekretorės Ne
be Ventienės išrinkta Eleanor 
Briedytė. Aido- Choro- valdybos 
sąstatą sekantiems metams su
daro šie nariai: Pirm. Eva Mi- 
zarienė, vice pirm. Alex Velič
ka, seRr. Helen Bručas, ižd. Pe
tras Grabauskas, finansų sekr. 
Eleanor Briedytė.

į gaidų komisiją įėjo, reko
menduoti mūsų chorvedžio 
Jurgio Kazakevičiaus, sekanti 
nariai: N. Buknienė, P. Gra
bauskas, Tony Navikas ir Alex 
Velička-.

Gaidų knygų tvarkymo dar
bą sutiko atlikti Leon Geisler 
ir Al. Žvirblis. Dainų žodžių ko
pijas mašinėle prirengti suti
ko Caroline Gilman.

Kas liečia Aido Choro veiki
mo eigą apibudinti spaudoje, 
sutiko būti korespondentais šie 
nariai: anglų kalboje Lebn 
Geisler, lietuvių kalboje Helen 
Feiferienė ir specialiems re
portažams Juozas Byronas.

Susirinkimas praėjo gyvai ir 
entuziastiškai. Tik gaila, kad 
kai kurie iš narių neatsilankė, 
tarytum tai yra nesvarbu. Kuo 
daugiau mes dėmesio kreipsime 
ir svarbos priduosime mūsų 
veikimui, tuo didesnę pažangą 
padarysime vokaliniame mene!

Po susirinkimo choro nariai 
turėjo draugiškas vaišes, ku
rias parūpino mūsų choro na
rės: Rušinskienė ir Bručas.

H. F.

Prekybininkų Mums 
Linkėjimai

Stambiųjų prekybininkų lin
kėjimai mums “linksmų Ka
lėdų,” reiškia biednuomenei ir 
vidutinių išteklių darbininkiš
kai visuomenei linkėjimus al
kanų Kalėdų. Sviestas krautu
vėse praėjusį trečiadienį par
duota nuo $1 iki $1.06 sva
ras, o kai kur ir po daugiau.

Panašiai tebebuvo keįįamos 
ir. kitų būtiniausiųjų maišto 
produktų kainos.

“March of Dimes”
, Brooklyne pradėta 
of Dimes kampanija, 
sukelti $400,000. Viso
kvota yra $2,000,000. Kampa
nija tęsis iki galo sausio.

•Pobūvyje, įvykusiame Ho
tel St. George, kalbėjo brook- 
lyniškio komiteto pirmininkas, 
naujai išrinktasis vyriausio 
teismo teisėjas George J. Bel- 
dock, r. adm. Arthur H. Dear- 
jng, viso miesto komiteto pir
mininkas Lee Thompson Smith 
ir Brooklyn© pašto viršininkas 
Edward J. Quigley.

Fondai naudojami tyrinėti- 
ieškoti būdų apsaugai nuo tos 
ligos ir kaip gydyti ištiktus.

Gruodžio 10 d., Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo svetainė
je, įvyko kriaučių 54-to sky
riaus priešmetinis susirinki
mas. Tokiame susirinkime vi
suomet būdavo renkama uni
jos valdyba ir į visas įstaigas 
atstovai ateinantiems metams. 
Bet dabartiniame susirinkime 
kriaučiams teko tik valdininkų 
išrinktieji užgirti.-

Laisvėje, gruodžio 11 d., bu
vo parašyta iš prieškriaučiško 
susirinkimo, kuris įvyko kuni
go Pakalnio parapijinėje sve
tainėje. Tą prieškriaučišką su
sirinkimą susišaukė mūsų lo
kalu delegatas J. Buivydas ir 
atidarydamas susirinkimą sa
kė: — Gerbiamieji kriaųčiai, 
mes turime prisirengti prie 
kriaučių lokalo ir neprigul- 
mingo kliubo rinkimų, nes 
mums yra svarbiausios tos 
dvi organizacijos.

Tame susirinkime ir likos vi
sa ta pati lokalo valdyba no
minuota (išskyrus du atsisa
kiusius) ir atnešta į lokalo 
susirinkimą užgirti, nepaisant 
tūlų kriaučių, kurie tame su
sirinkime reikalavo, kad val
dyba būtų perrenkama. Kriau- 
ciai reikalavo rinkimų, bet tas 
jų reikalavimas buvo paneig
tas. Neapsiemusių liktis val
dyboje, A. Žilinsko vietoje 
perstatytas Jogila, o C. čerkos 
vietoje Puidokas. Kriaučių 54- 
to skyriaus susirinkime užgy- 
rė' tos klikutės atneštus kan
didatus į visas unijos įstaigas.

Pora kįerikališkų pažvalgų 
žmonių buvo perstatyti kandi
datais į lokalo vairą, bet jų 
yra mažai, tai prieš organi
zuotas spėkas mažai bklsų ga
vo.

Demokratiniai kriaųčiai da
bartiniuose rinkimuose neda
lyvavo, nestatė į* jokias Vietas 
lokalo savo žmonių. Jų many
mu, 
prieš 
kovą, 
tokia 
naudos samdytojams. Sena pa
tarlė sako: du pešasi, trecias 

i pasinaudoja.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

rfliubas prisiuntė laišką su 
Naujų Metų ^laukimui bankie- 
to tikietais. Laiškas perskaity
tas ir priimtas. Taip pat liko
si nupirkti 15 tikietų.

Raportai iš visų unijos įstai
gų išduoti ir priimti. Iš rapor
tų pasirodo, kad Amalgamei- 
tų Unija gavo kriaučiams pa
kėlimus mokesčių už darbą po 
12 ir pusę centų į valandą. Pa
keltą mokestį turėjo pradėti 
mokėti su 15 d. gruodžio. 
Reiškia, priedo gaus vieną do
lerį į dieną.'

Taipgi gaus dvi savaites va- 
kacijų su alga. Bet ne visi 
kriaųčiai gaus antrą savaitę 
užmokamą. Kurie yra išdirbę 
vienoje dirbtuvėje 3 metus, tie 
gaus dvi savaites su pilnu už
mokesčiu. Jo mokestis bus at- 
skaitliuojama pagal tą, kiek 
jis uždirbo praėjusį' metą, iš
skiriant viršlaikių uždarbį:

Išdirbusiam 3 metus bus mo
kama du centai ant dolerio.

Išdirbusiam dvejus metus 
vienoje dirbtuvėje po centą 
nuo dolerio.

Išdirbęs tik metus nieko ne
gauna už vakacijos antrą sa
vaitę.

Taigi, ne visiems kriau-- 
čiams patinka tas mūsų uni
jos padarytas kontraktas su 
“manufąkčieriais.” Tas vienos 
dirbtuvės laikymosi reikalavi
mas jiems atrodo vergišku da
lyku. Norėdamas apleisti vie
ną vietą ar samdytojo užsipuo
limu priverčiamas apleisti vie
tą, turi apsižvalgyti. Palikda
mas seną vietą turi žinoti, kad 
prisieina prarasti (trotyti) vie
na savaitė uždarbio. Eidamas 
į naują vietą turi gauti dau
giau algos, kad padengtų tos 
prarastosios savaitės uždarbį.

Delegato raportas iš dirbtu
vių stovio sakė, kad, pas 
kriaučius dirbtuvėse dtirbai 
smarkiai sumažėjo. Bet geres
nės “lainės”
jams darbo yra pakankamai, 
nes žmonės daugiau išperka 

> geresnės išdirbystės drabužių.

r 
Nereikią nusiminti, Maršalo 
Planas Europoje padauginsiąs 
ir mutns darbų bent ant 10 
metų, sako delegatas.

Mūsų delegatas labai siau
rai žiūri į daugumą darbų. 
Maršalo Planas pagelbsti 
Amerikos kapitalistams ir fa- 
brikantamss pridirbti Europoje 
visokių dirbinėlių ir pargabe
nus Amerikon parduoti su ge
ru sau pelnu. Mūsų .stambieji 
fabrikantai tik trina delnus. 
Jų manymu, alkanas Europos 
darbininkas už kepaliuką duo
bos padarys tą darbą, už ku
rį amerikonas reikalauja į sa
vaitę $60 algos. Taip buvo po 
pirmo karo, taip bus ir dabar 
palaukus porą ar mažiau me
tų. Jeigu dalykai nepagerės su 
vakarine Europa ir vakarinės 
Europos market© negaus, tai 
mes, amerikonai, laukdami iš 
Maršalo Plano gerovės, galime 
susilaukti “progos” eiti parda
vinėti obuolius.

J. Stakvilevičius.

Praeituose dviejuose savai
tiniuose po šiuo antgalviu ra
šiniuose Onutė ir/ Marytė kal
bėjo apie nosines kilmininko ir 
galininko linksnių galūnėse. 
Suradome, jog jeigu rašome 
ką nors apie daiktą, asmenį 
ar gyvulį, ir žodis, kuriuomi 
ką nors pasakome vartojamas 
galininko linksnyje vienaskai
toje, tai yra, sakysim, kalbar 
me apie mėlyną puodynę, vi
suomet naudojame nosinę ga
lūnę. Tačiau, gal bus leng
viau atsiminti, žinant, kad ga
lininko linksnys visuomet at
sako į klausimą — ką? Taigi, 
jei tik žodis-. kalba apie vie
ną ką nors, ir jis atsako į 
klausimą ką?, tai ir reikia 
vartoti nosinė galūrfė. O jei 
kalbame apie daug daiktų ir 
tie daiktai naudojami kilmi
ninko linksnyje, arba atsako į 
klausimą ko?, tai jau ir vėl 
reikia naudoti nosinę galūnę.

Bet pažiūrėkime, ką Onytė 
su Maryte kalba. Onytė klau
sia Marytės:

— Maryte, aš, skaitydama 
lietuviškus raštus ir knygas; 
kartais randu žodžių su nosi
nėmis raidėmis . viduryj žo
džio. Kokia taisyklė čia var
tojama, kad sužinoti, kada 
reikia viduryj žodžio vartoti 
nosines ?

— Kiek man žinoma, yra 
tik keli daiktavardžiai su no
sinėmis viduryj žodžio, — at
sako Marytė. — Kai kurie tų 
dąiktavardžių turi nosines pat 
pradžioje, kaip ąsotis, ąžuo
las; kai kurie viduryj, kaip 
žąsis, žąsinas, grąžtas, kąsnis. 
Tilt tiek ir žinau tokių tan
kiausiai .vartojamų daiktavar
džių su nosinėmis jų šaknyse 
ir tiems žodžiams nėra kitokių 
taisyklių, kaip tik turėjimas jų 
omenyj rašant.

—' Bet aš aną kartą radau 
žodį , ir jį užsirašiau, — Ony
tė peržiūrinėja šavo užrašus. 
— Ve, jau radau; tas žodis 
yra “gąsdinti.”.

— O, tai čia jau žodis, reiš
kiantis veikimą ir jis įeina į 
veiksmažodžių grupę. Pažiū
rėsime, ką gramatika sako 
apie tuos žodžius.

Marytė atsivertė gramatikos 
puslapį, kur parašyta: “Nosi
nės veiksmažodžių šaknyse” 
ir skaito:

1- ma grupė. Nosinės varto
jamos tik esamo laiko veiks
mažodžių šaknyse.: 1. Bąla, 
balo, balti. 2. Sąla, salo, salti. 
3. šąla, šalo, šalti. 4. Mąžta, 
mažo, mažti. 5. Gęsta, geso, 
gesti.

2- ra grupė. Šios grupės

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas '

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Brooklyno LDS Užtarė 
Indianos Lietuvį

Brooklyniškė Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo pirmoji 
kuopa -savo susirinkime, įvy
kusiame gruodžio 4-tos vaka
rą, Laisvės salėjo, priėmė se
kamą rezoliuciją, kurios kopi
ją pasiuntė J. V. general i am 
prokurorui Tom Clark, Wash
ington o :
11 on. Tom Clark 
Attorney General of the 
United States
Washington, D. C.

RESOLUTION ON THE 
CASE OF ANTON 'JAY 

WHEREAS: Anton Jay, a na
tive of Lithuania, entered the 
United States legally in 1909, 
has been residing in South 
Bend, Indiana, since 1923, 
and became a naturalized ci
tizen of the United States on 
January 24, 1940 after meet
ing all of the qualifications 
and satisfying the United

veiksmažodžių šaknyse nosi
nė vartojama visuose laikuo
se: 1. Gręžti, gręžia, gręžė, 
gręždavo, gręš. 2. Grįžti, grįž
ta, grįžo, grįždavo, grįš. 3. 
Drįsti, drįsta, drįso, drįsdavo, 
drįs. 4. Tęsti, tęsia, tęsė, .tęs
davo, tęs. 5. Grąžinti, grąžina, 
grąžino, 
6. Tąsyti, tąso, tąsė, tąsydavo, 
tąsys. 7. Gąsdinti, 
gąsdino, gąsdindavo, gąsdins. 
8. Mąstyti, mąsto, mąstė, mąs
tydavo, mąstys. 9. Tįsti, tįsta, 
tįso, tįsdavo, tįs.

3-čia grupė, šios grupės 
veiksmažodžių šaknyse varto
jama nosinės tik ten, kur po 
balsės seka priebalsė s: 1. 
Bręsti, bręsta, brendo. 2. Skęs
ti, skęsta, skendo. 3. Grįsti, 
grindžia, grindo. 4. Kąsti, kan-. 
da, kando. 5 Lįsti, lenda, lin
do. 6. Kęsti, kenčia, kentė. 7. 
Spręsti, sprendžia, sprendė. 8. 
Siųsti, siunčia, siuntė. 9. Skųs
ti, skundžia, skundė: 10. žįs
ti, žinda, žindo. 11.' Pažinti, 
pažįsta, pažino.

— Aš visuomet turiu po 
ranka šių žodžių sąrašą, ir ra
šant, pasitaikius tokiam žo
džiui, jąu aš matau, kur rei
kia nosinių, o kur ne, sako 
Marytė. Qnytei.

— Bet yra labai panašių 
žodžių, kuriuose nosinės ne
vartojama? — klausia vėl 
Onytė.

— Taip, yra. Pavyzdžiui, 
tik nosinės kai kada ir atski
ria tokius’ žodžius vieną nuo 
kito: Grąžinti skolą, gražin
ti veidą; kąsti kąsnį, kasti 
duobę; siųsti laišką, siusti iš 
piktumo; skųsti teisman, skus
ti bulves.

— Gerai, aš dabar mėgin
siu atsiminti ir laikysiu visuo
met tų žodžių surašą su savim, 

>— pasakė atsisveikindama su 
Maryte Onytė.

Veiksnys.

grupių ir pavienių.® 
Iš senų padarau* 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajayus* 
sudarau su ame-$ 
rikoniškais. Rei-® 
kalui esant ir® 

gg padidinu tokio* 
B dydžio, kokio pa- * 
“ geidaujamai. Tai-® 

pogi atmaliavoju* 
įvairiom spalvom. 3 

States District Court that 
met the Requirements 
American citizenship.

On August 29, 1947, the 
United States Attorney in 
South Bend, Indiana, brought 
court action to revoke An
ton Jay’S citizenship on the 
un warranted ground that, 
Vhen he became, a citizen in 
194 0, a warrant for deporta
tion issued in 1935 was out-, 
standing.

The time* for the Justice 
Department to have raised 
the question of the outstand
ing deportation warrant was 
in 1940 when Anton Jay be
came a bitizen and not seven 
years after he became a ci
tizen.

. The attempt to revoke 
Anton Jay’s citizenship is an 
attempt to create two kinds 
of American citizenship, in 
violation of the Constitution 
and decisions of the United 

States Supreme Court and is 
being used as part of a cam
paign to terrorize foreign 
born Americans;

THEREFORE, be it resolved 
that this organization go on 
record as requesting to can
cel the attempt to revoke the 
American citizenship of An
ton Jay as an unwarranted 
attack on the democratic 
rights of all American citi
zens and an. attempt to stim
ulate hysteria and discrimi
nation against foreign born 
Americans.

This resolution adopted un
animously at the meeting of 
the Association of Lithuanian 
Workers Branch No. 1, Dee-1 § 
ember 4, 1947, at Laisve Hall, I ? 
419 Lorimer St., Brooklyn 6,
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Man’s BULOVĄ. .x. richly styled 
...always accurate and depend
able. *52.30

jvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Ėlgin — 

iAdlrbiifio,

Graži 
miškų 
nelėrn 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontlniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin- ' 
kimų dabar. Rankpk 
niglai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų. ■ ♦

•

Linksmų Kalėdų ir < 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams! .

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
\ KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler 

v

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penk., Gruod. 19, 1947

Prašome Talkos
Lietuvių Kultūriniam Cen

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

Bile kada dienos melu šią 
savaitę.

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

Talkos reikia visokios. Tre
čiadienio vakarą ypatingai 
malioriai dar turi didelių už
duočių. Yra darbų mechani
kams. Ir reikia labai daug 
valytojų.

Namo Komisija.

Paskelbtas auto trafiko sau
gumo posterio pagaminimo 
kontestas vidurinių mokyklų 
mokiniams. Kūrinius turi įteik
ti pirm gegužės 1-mos. Duos 
■piniginius prizus laimėtojams.

I Adam V. Walmus, D. D. S Jg 3
g DAKTARAS-DENTISTAS i
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sGERI 1’1 KITO! Š
Kada norite,gerų pietų, $ 

kreipkitės į j|

Lorimer Coffe Shop |
Frank Domikaitis \

Savininkas ;
.417 Lorimer Street §

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim -line . . •
17'jeweh. $33.75

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

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

♦17.50




