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Minneapolis, — Ligoninė
je gimė tik vieno svaro ir 
ketvirtadalio mergaitė; bet 
.ji sveika ir diktėja.
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Kalbant Apie Ramybe.
Kur Yra Demonas, 

Ten ’Nėra Dievo.
Jų Atsidūsėjimai.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Rašo R. MIZARA 
f

Ramybė geros valios 
žmonėms žemėje. . .”

Kas kiekvieneri motai gruo
džio 25 d. šis šūkis kartoja
mas visame t. v. krikščioniš
kame pasaulyje; bus jis gar
siai kartojamas ir šiemet.

Šūkis gražus, bet jis nesire- 
alizuos, kol nebus prašalinta 
ekonominė žmonėse nelygybė.

Kalėdos — nekalėdos, kla
sinėje visuomenėje vyks strei
kai, kovos ir nepranyks im
perialistiniai karai.

Ramybę,. taiką, . žmonišką 
gyvenimą žmonija pajus, kai 
nebus žmogaus žmogumi iš
naudojimo, kai pasaulyje 
veiks neklasinė visuomenė, — 
žmonės tuomet iš tikrųjų bus 
geros valios!

šiuo faktu Kalėdų dieną tu
rėtų įsisąmojinti kiekvienas 
darbo žmogus.

V

karasAntrasis pasaulinis 
baigėsi prieš virš d ve j is metus, 
tačiau neoficialinis karas te
besitęsia :

Chinijoje verda žiaurūs mū
šiai, — didingoji to krašto 
liaudis, kaip liūtas, kovoja 
prieš savo neprietelių.

Graikijoje karas tebesiple- 
čia.

Ispanijoje tūkstančiai anti- 
fašistųz vaitoja kalėjimuose, 
žiauraus budelio, krikščionies 
Franko kankinami.

Lermontovas rašė:
“Audringoje jūroje

neauga; kur yra demonas, ten 
nėra dievo...”

Siaubingo karo apimtuose 
kraštuose nėra ramybės; ten, 
kur tūkstančiai anti-fašistų 
kovotojų brutaliai kankinami, 
nėra geros valios!. . .

Tačiau nemanykite, kad bu
delis Franko rytoj nesidrovės 
skelbti “ramybė geros valios 
žmonėms žemėj” !. . .

gėlės

Nelinksmi ir lietuviškieji 
smetonininkai. Jų atsidūsėji
mai :

“Jaučiamės lyg dangus mus 
būtų apgavęs... Žinome ge
rai, kad jaučiasi lyg apgauti 
ir visi tie, kurie išvyti iš savo 
namų ir surikiuoti i DP ei-

Šitaip dūsauja smetonininkų 
Dirva.

Smetonininkai nusivylę šių 
metų Kalėdomis dėl to, kad 
jie, prieš keletą metų,, tikėjo
si, būk 1947 m. pabaigoje val
dysią Lietuvą, kaip valdė jų 
“tautos vadas.” šiandien jie, 
tačiau, mato, jog smetoninis 
sostas nuo jų stovi kur kas 
Atokiau, negu kada nors!
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PASKELBTA KELI ŠIMTAI MAISTO 
PRODUKTU GEMBLERIŲ; YRA DAR 
TŪKSTANČIAI TOKIU MEKLERIU
Jie Daugmeniškai Užpirkinėjo Grūdus, Valgomuosius 
Aliejus ir Bovelną, Laikydami Didesniam Pabrangimui

Washington. —1 Žemdir
bystės sekretorius Clinton 
Anderson, pagal kongreso 
leidimą, paskelbė 711 di
džiųjų gemblerių, kurie ur
miniai užpirkinėjo grūdus, 
medvilnę, valgomuosius a- 
liejus ir kt.,. laikė tuos pro
duktus nuo* rinkos ir laukė 
aukštesnio jų kainų pakili
mo. Andersonas ketina pa
skelbti ir daugiau tokiti 
spekuliantų.

Buvo skaičiuojama, kad 
jų yra keliolika tūkstančių, 
bet didžioji dauguma jų ne
užsiregistravę valdžioje.

Įstatymai reikalauja, kad 
užsiregistruotų tiktai tie 
gembleriai, kurie per dieną 
viename markete užperka 
200,000 bušelių grūdų ar 
daugiau. Bet spekuliantas 
gali, pavyzdžiui, užpirkti 
Chicago j 195,000 bušelių, 
vienų ar kitų grūdų, Kan
sas City 199,000 bušelių, 
New Yorke 199,500 Ir pana-' 
šiai keliuose miestuose, ir 
jam nereikia apie tai pra
nešti valdžiai. Taigi jo už
pirkimai - per dieną gali 
siekti milionus bušelių grū
dų be užsiregistravimo.

Paaiškėjo, kad ameriko-

nai grūdų mekleriai net per 
Meksiką buvo užpirkę 5,- 
000,000 bušelių kviečių iš 
Amerikos marmėtų.

Repu bli ko n ai tikėjosi su
rasti daug Trumano valdi
ninkų kaip grūdų ir med
vilnės spekuliantų. Tarp 
stambių valdinių gemble- 
rių kol kas paskelbta Ed. 
W. Pauley, speeialis armi
jos sekretoriaus padėjėjas, 
ir Ralph K. Davies, buvęs 
valdiniai-karinio adminis
tratoriaus pavaduotojas dėl 
žibalo iki 1946 m. gruodžio 
21 d.

Republikonai įtaria ‘kai 
kuriuos valdininkus, kad 
jie davė nurodymus nesan
tiems valdžioje savo drau
gams, kada galima pelnin
gai užpirkti grūdus, med
vilnę ir t.t. Valdžioje būda
mi, girdi, jie žino, kiek tų 
produktų skiriama išgaben
ti į užsienius; todėl proga 
liekamus pabranginti.

Valdžios nariai kartoti
nai tvirtino, kad spekulia
cija grūdais ir kitais pro
duktas yra teisėtas "lais
vojo verslo” biznis, nors 
tatai ir varo aukštyn gyve
nimo reikmenų kainas. •*

Linksmų Žiemos Švenčių!
Dienraščio Laisves personalas linki mūsų skaity

tojams, bendradarbiams, varniukams ir visiems 
darbuotojams linksmai praleisti žiemos šventes!

Taipgi linkime, kad švenčių proga mūsų skaity
to jai ne tik gerai pailsėtų, bet ir rūpintųsi apšvieta 
ir visais bendraisiais Amerikos liaudies reikalais.

Kalėdų dieną Laisvė neišeis.
Dienraščio Laisves Personalas.
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ANGLAI SUĖMĖ LAIVĄ SU 
ŠIMTAIS ŽYDU “REKRUTŲ”

Jeruzalė. — Karinis ang
lų laivas užklupo ir suėmė 
laivą, kuriuom 800 žydų 
plaukė Palestinon. Sako
ma, jog tai buvę rek
rutai kovūnai, kurie kelia
vę talkon žydų milicijai 
Haganai padėti apsiginti 
nuo puolančių žydus arabų.

Cholera Plinta 
Lebane ir Syrijoje

ITALIJOS SEIMAS UŽGYRĖ 
NAUJĄ KONSTITUCIJĄ IR 
PASKELBĖ RESPUBLIKĄ

Roma. — Steigiamasis 
Italijos seimas gruod. 22 
d. džiaugsmingai užgyrė 
naująją konstituciją, oficia
liai panaikino monarchiją 
ir paskelbė respubliką. Už 
respublikinę konstituciją 
balsavo 453 seimo atstovai, 
o prieš ją 62 — tiktai mo
narchistai ir kraštutiniai 
dešinieji.

Komunistas seimo pirmi
ninkas Umberto Terracini, 
paskelbęs balsavimų pasek-

mes, sušuko: "Tegyvuoja 
demokratinė Ita
lijos Respublika, taiki ir 
nepriklausoma!” , S e i m as 
sveikino respublikos įkūri
mą entuziastiškais delnų 
plojimais ir šauksmais.

Laikinasis prezidentas 
Enrico de Nicola tapo pa
skelbtas pirmuoju regulia
riu respublikos prezidentu. 
Naujoji konstitucija įeis 
pilnon galion naujųjų metų 
dienoj.

Kairieji Stojo prieš 
Kataliku Bažnyčios 
Pirmenybę Italijoj

Čiang Gina Mukdeną; 
Komunistai Laimi 
Pačioj Chinijoj

J. TAUTU VADAS PROTESTUOJA, KAD 
AMERIKA RUOŠIASI DEPORTUOT 
KAIRIAU GRAIKU REPORTERĮ
Bandoma Deportuot ir Indijos Komunistų Korespondentą; 
Tai Sutarties Laužymas, Sako Jungtinių Tautų Sekretorius

Kalbant apie Lietuvą, tenka ' 
žinoti šie neginčijami faktai:' 

Šiemet lietuvių tautai žiemos 
šventės bus pirmos tokios 
linksmos nuo*1940 metų.

Derlius Lietuvoje buvo 
gerasmaistą žmonės turi 
tenkaYnai; racijonavimas 
naikintas; naudojamųjų pro
duktų kaino numažintos.

Lietuvoje jau matosi ženklai 
»• artėjančio gerbūvio.

Šitų žodžių rašytojui teko 
kalbėtis su neseniai atvykusiu 
i^ Lietuvos veikėju. Be kitko; 
jis priminė, jog ir banditiz
mas, kuris buvo prasiplėtęs 
Lietuvoje tuojau po karo, 
šiandien baigia nykti, — retai 
kur jis jaučiamas.

Vis tai smagios žinios!
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pa-

PARTIZANAI PUOLA 
MONARCHISTUS SA
LONIKUS SRITYJE

Athenai. — Graikų parti
zanai užpuolė 34 važiuojan
čius karinius monarchistų 
trokus kelyje į Salonikų;

• du trokus sunaikino ir 4 
: padegė; kaip praneša val
džia. Kartu ji skelbia, kad 
monarchistai atėmė iš par
tizanų kaimą už i9 mylių 
nuo Albanijos rubežiaus.

, Beirut, Lebanas. — Dvie
juose Lebano kaimuose cho
lera susirgo 53 žmonės ir 
15 jau mirė. Skleidžiasį 
cholera ir gretimoje Syri
joje. Menama, kad ta liga 
užnešta iš Egipto, kur cho
lera numarino šimtus bei 
tūkstančius žmonių. Ara
bai - mahometonai įtaria, 
kad gal žydai pasėję chęle- 
ros perus Lebane ir Syrijoj, 
kaipo arabiškuose kraštuo
se. Tų šalių valdžia už
draudė spaudint žinias apie 
cholerą be valdininkų leidi
mo.

Roma. — Komunistai 
kairieji socialistai užgyrė 
religinę laisvę respublikinė
je Italijos konstitucijoje, 
bet jie buvo priešingi kon
stitucijos posmui, kuris 
skelbė katalikų bažnyčią o- 
ficiale italų religija. Nežiū
rint to, kairieji seimo na
riai’balsavo už visą respub
likos konstituciją' bendrai.

Dešinieji siūlė konstitu
ciniai uždraust perskyras 
§rsus) Italijoj. Bet kai- 

eji taip pasistengė, 
punktas prieš persky- 
>uvo išbrauktas. -

Kaimynai Pripažins Graikų 
Partizanų Valdžią

šanghai, Chinija.—Čiang 
Kai-šeko komandieriai skel
bia, kad jie atmušę chinų 
komunistų atakas linkui 
Mukdeno, Mandžurijoj, at
ėmę iš jų Čiumen miestą, 
38 mylios į šiaurę nuo Muk
deno, ir privertę komunis
tus pasitraukti per užšalu
sią Liao upę.

Reuters? pranešė, jog chi
nų komunistai šiaurinėje 
Hopeh, vidurinėje Chinijo- 
je, turėjo naujų laimėjimų 
prieš Chiang Kai-šeko ar
miją. Jie perkirto Peiping- 
Hankow geležinkelį ir už
ėmė karinę tautininkų ba
zę kalnuose.

Lake Success, N. Y.—Ge- 
neralis ’ Jungtinių Tautų 
sekretorius- Trygve Lie pir
madienį užprotestavo Wa- 
shingtono valdžiai, kad ji
nai sulaikė komunistinį 
graikų korespondentą Ni
kola Kyriazidisą ir rengia
si deportuot jį iš šios ša
lies. Lie taipgi priminė Wa- 
rrenui R. Austinui, Ameri
kos delegatui Jungtinėse 
Tautose, kad ši šalis, taip 
elgdamasi su Kyriazidisu, 
laužo sutartį tarp Ameri
kos ir Jungtinių Tautų va
dovybės. Ta sutartis sako:

“Amerikos valdžia neda
rys jokių kliūčių *(užsieni
niams) korespondentams jų 
kelionėje į Jungtinių Tautų 
centrą arba iš jo... Ameri
kos įstatymai, 1 kas liečia 
savus žmones ar svetimša
lius, neturi kliudyti šių tei
sių” užsieniniams korespon
dentams.

Sutartis taipgi sako: 
"Net jeigu korespondentas 
peržengtų jam suteiktas 
teises, vis tiek negali būti 
daroma žingsnių dėl jo de-

Jugoslavai Nuteisė Dar 
5 Dvasiškius Šnipus

—   ——W      1------------------------------ -

Panamos Seimas Atmetė Sutartį 
Dėl Bazių Jungt. Valstijoms

Athenai, Graikija. —Mo
narchiniai Graikijos valdo
vai lemia, kad graikų par
tizanai - demokratai neuž
ilgo įsteigs ir paskelbs savo 
valdžią šiaurinėje Graikijos 
dalyje. Monarchist^ numa
to, kad Jugoslavija, Bulga
rija, Albanija.ir Rumunija 
pripažins partizanų ' val
džią. Monarchistai su ame
rikonų pritarimu ginkluoja 
50,000 milicijos prieš parti
zanus.

Francijos Kardinolai Prašo 
Pasigailėt Išdavikų

Belgrad, Jugoslavija. — 
Jugoslavų teismas įkalino 
penkis vienuolyno "kunigus 
trim iki 16 metų, kaip, sve
timos valstyb. šnipus. Tarp 
nuteistųjų yra ir vienuoly
no viršininkas Albino Go- 
miero. Visi penki prisipaži
no, kad jie 'turėjo slaptą 
radijo stotį vienuolyne ir 
per ją, pagal popiežiaus į- 
sakymą, davinėjo šinipiškas 
žinias svetimam kraštui.

(Anot kito pranešimo, į- 
kalinti dar 7 vienuoliai kaip 
šnipai.)

Žiemos švenčių proga linki
me mūsų skaitytojams ne tik 
žmoniškai pailsėti, bet ir pa
galvoti apie bendruosius mūsų 
darbus, stovinčius prieš akis.

Susitikę žmones, kurie dar 
■neskaito mūsų dienraščio, ne
pamirškite paakstinti juos, 
kad ji skaitytų.

Panama. — Šios central- 
amerikirles respublikos sei
mas vienbalsiai atmetė sa
vo valdžios sutartį, kuri 
buvo parsamdžius Jungtim 
Valstijoms 14 lėktuvinių ir 
kitų karinių bazių Pana
moje. Seimas .pareiškė, jog 
ta sutartis nepripažino Pa
namai lygybės, kaipo vals
tybei, ir laužė tarptautinius 
įstatymus dėl valstybių ne
priklausomybės. Toks, kari
nių bazių parsamdymas 
taip pat peržengia pirmes
ni ąją amerikinių kraštų su
tartį dėl bendro apsigyni
mo, sako Panamos seimas.

Pasitraukė užsieninis Pa
namos ministras Florencio 
Arosmena Forte todėl, kad 
jo Liberalių Reformų Par
tija atmetė sutartį dėl ka- 
*rinių bazių Jungtinėms 
Valstijoms. Forte piršo sei
mui užgirti tą sutartį. Jo 
brolis Harmodio Forte yra 
seimo pirmininkas ir vado
vavo tiems, kurie reikalavo 
atmest sutartį.

Studentų, profesorių ir 
kitų, panamiečių streikai ir 
demonstracijos darė spau
dimo seimui, kad panaikin- 
tų šią sutartį.

GENERALIS STREIKAS 
CREMONOJE

Cremona, Italija.— Uni
jos paskelbė visuotiną strei
ką šiame mieste protestui 
prieš teroristus, kurie metė 
bombą į vietinį komunistų 
centrą.

HOLANDAI ŽUDO CIVI
LIUS INDONEZUS

Batavia, Java. — Indone
zijos respublikiečiai paskel
bė, kad holandų kariuome
ne Krawango srityje nušo
vė ir 300 civilių indonezų, o 
sužeidė 200.

Paryžius. — Francūzų 
kardinolų ir arkivyskupų 
susirinkimas atsišaukė į 
prezidentą Auriolą, kad su
švelnintų bausmes tiem 
Prancūzam, kurie bendra
darbiavo su naciais karo 
metu prieš Francijos patri- 
jotus ir prieš talkininkus. 
Kardinolai ir arkivyskupai 
taipgi prašo pagerint sąly
gas išdavikam koncentra
cijos stovyklose, 

y

Paryžius. .— Francijos 
koncentracijos stovyklose 
laikoma 40,000 francūzų, 
kurie padėjo naciams karo 
metu.

37 UŽMUŠTI TRAU
KINIŲ NELAIMĖJE

Cologne, Vokietija.— Su
sikūlus dviem traukiniams 
j kits kitą, bent 37 žmoftės 
liko užmušti ir 300 sužeis
ta.

Detroit. — Kaiser-Frazer 
automobilių , korporacija 
paleido 5,000 darbininkų, 
kuomet sustreikavo 75 au
to. "pamušalų” dėjikai.

Roma. — Italijos respub
likos konstitucija pripažįs
ta moterim lygias teises su 
vyrais.

portavimo kitaip, kaip tik
tai pagal (Amerikos) vals
tybės departmento užgyri- 
mą po to, kai departmentas 
pasitars su generaliu Jung. 
Tautu sekretorium.”

Kartu pasirodė, jog Ame
rika laiko Ellis Islande de
portavimui ir Sayedą Ha- 
saną, korespondentą Indi
jos Komunistų Partijos 
laikraščio. “Liaudies Gady
nė”. Hasanas prašo Jungt. 
Tautų sekretoriaus užtari
mo.

Abu tiedu korespondentai 
buvo teisėtai įgalinti kaip 
spaudos atstovai Jungtinių 
Tautu centre.

Kyriazidis pirmiau buvo 
Graikijos komunistų dien
raščio "Rizopastis” korės-* 
pondentas. Kuomet monar
chistai i uždarė šį laikraštį, 
tai Cyprus salos laikraštis 
“Demokratis” įgalino Kyri
azidisą kaip savo korespon
dentą Jungtinėms Tautoms.

Washingtono valdininkai 
teigė, kad Kyriazidis slė
pęs, jog jis komunistas, to
dėl, girdi, galįs būti depor
tuotas iš Amerikos.

GRAIKIJOS MONARCHISTAI 
APŠAUDĖ ALBANIJĄ

Maskva. — Albanijos ra
dijas pranešė, kad Graiki
jos monarchistų kariuome
nė gruodžio 14-17 d. tris 
kartus šaudė iš kulkosvai
džių ir minosvaidžių per 
sieną j Albanijos žemę. Tuo 
tarpu karinis Graikijos lėk
tuvas skraidė per pietinę 
Albanijos dalį.

SUPARALYŽIUOTA 
VAŽIUOTĖ PALESTINOJ

Jeruzalė. — Susidūrimai 
tarp arabų ir žydų paraly
žiuoja važiuotę ištisoj Pa
lestinoj. Ypač arabai už
kerta važiavimą geležinke
liais ir vieškeliais.

Athenai. — Graikijos ka
ralius Paulius vėl serga šil
tinėmis.

Naujas Irano Premjeras Geriau. 
Klauso Anglijos, ne Amerikos

Teheran; — Irano kara
lius Riza Pahlevi paskyrė 
naujuoju premjeru dr. Ib- 
rahimą Hakimį vieton pa
varyto tpremjero * Ahmado 
Ghavamo. Hakimi nuo se
niai yra Anglijos draugas, 
o Ghavam buvo palankus 
Amerikai.*

Ghavam tapo areštuotas, 
kuomet jis mėgino lėktuvu 
pasprukt į Jungtines Vals
tijas. Jis būsiąs teisiamas 
už šitokius nusižengimus:

Ghavam sauvališkai areš
tavo aukštus armijos 'ofi- 
cierius; uždarinėjo 1 kriti
kuojančius jį laikraščius ir 
areštavo jų redaktorius. Jis 
kalėjiman’ įmetė buvusį 
premjerą Saidą Zia ad-Din

Tabatatai, Anglijos draugą, 
ir kitus priešingus jam po
litikus. Ghavam suko val
džios pinigus ir pelninkavo, 
imdamas papirkus už lei
dimus gabenti produktus 
užsienin. Jis varžė priešin
gas jam partijas rinkimuo
se ir areštavo jų vadus. 
GhaVamas savaip įsakymais 
valdė šalį, neatsiklausda
mas seimo. - t

Paskutinėje savo kalboje 
seime Ghavamas prisipaži
no, kad sauvališkai ėmė 
pinigus iš valstybės iždo. 
Bet jis teisinosi, kad tuos 
pinigus vartojęs, girdi, ko
vai prieš "kenkiančius ša
liai” (komunistus, demok-
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“Ramybė Geros Valios Žmonėms ant Žemės”
Jokios kitos šventės Amerikoje nesujaudina tiek 

žmonių, kiek Kalėdos. Vyriausiai, žinoma, todėl, kad čia 
įveltas yra didelis biznis. Labai sena mada pirkti ir teik
ti žmonėms kalėdines dovanas. Krautuvių savininkai iš
leidžia milijonus dolerių išgarsinimui savo tavoro. Vi
suomenė tampa paskandinta tuose garsinimuose. Beveik 
visus apima kažin koks kvaitulys pirkti dovanas. Labai 
didelėje dalyje tos dovanos yra paprastas “džionk|ts,” tai 
yra, be jokios praktiškosios vertės dalykai. Taip ir sako
ma: “Svarbu ne pati dovana, bet dovanos davimo senti
mentas.” Dauguma žmonių perka daiktus visiškai nepa- 
galvoję. "...

Bet, apart bizniškosios Kalėdų pusės, yra taip pat 
svarbi religinė prasme. Tikintiesiems tai nepaprasto 
džiaugsmo diena. Mat, legenda yra, kad prieš 1947 me
tus Betlėjaus stainelėje gimė vaikelis iš nekaltos panelės. 
Tai buvo pats Dievas, atėjęs ant žemės žmogaus pavida
le žmones išganyti. Jis atnešė “ramybę geros valios žmo
nėms ant žemės.”

Nors istorija nėra suradus jokio Kristaus, bet ant 
tos legendos iškilo visa krikščionybė, kuri prieš keletą 
šimtų metų valdė visą civilizuotą pasaulį, ir laužas bei 
kartuvės laukė tų, kurie drįso jai abejoti bei netikėti. 
Tiesa, toji katalikų bažnyčios politinė galybė jau seniai 
pažabota, bet milijonai ir Tnilijonai žmonių tai legendai 
tebetiki ir Kalėdos jiems tebėra Kristaus užgimimo die
na.

Labai daugeliui žmonių Kalėdos nebeturi religinės 
prasmės, bet tik šiaip žiemin. šventės, kuomet nuo darbo 
galima pasiliuosuoti iš dirbtuvių, raštinių ir kasyklų, 
atnaujinti pažintis su savo prieteliais, juos atsiminti, 
jiems pasiųsti gerų linkėjimų atvirlaiškį bei dovanėlę. Ir 
taip retai kuris Amerikos žmogus išlieka neįtrauktas į 
kalėdinių švenčių sąjūdį. Vienaip ar kitaip paliečiami, 
žmonės ir visiškai kitų tikėjimų.

Viena kalėdinių švenčių ypatybė .būdinga visiems, 
tiek tikintiesiems, tiek netikintiesiems, — gerai pasival- 
gyti, smarkiai paūžti, pasikvies! svečių ir juos pavaišin
ti, arba patiems būti pakviestais į svečius.

Bet reikia valandėlę praleisti ir rimtumui. Nors tai 
yra legendiškas padavimas, bet “ramybė geros valios 

•žmonėms ant žemės” yra gražus dalykas. Tik gaila, kad 
šiandien tos ramybės niekur nesiranda. Visas pasaulis 
skęsta didžiausiame neramume ir susirūpinime. Politinis 
dangus visur juodu debesiu apsiniaukęs.

Nėra ramybės čia namie, nėra ramybės niekur ki
tur. Namie siautėja isterija ij reakcija, garsiai šneka
ma apie artėjančią ekonominę krizę, aukštos kainos grū
moja darbo •žmonių gerbūviui. Kongreso priimtas repu- 
blikonų planas prieš infliaciją nėra joks vaistas’ prieš 
aukštų kainų ligą. Kainos kasdien tebekyla ir liaudies 
būklė toliau blogėja. Žmonės pradeda klausti: Kur išei
tis, kur’išganymas?

Užsienyje dar mažiau ramybės geros valios žmo
nėms. • Didžiųjų valstybių užsienio reikalų ministrų ta
rybos konferencija pakriko be jokio nutarimo. Jungti
nių Tautų Asamblėjoje apsireiškė aiškus valstybių pasi
dalinimas. Kaip niekad pirmiau, šiandien spaudoje ir 
per radiją kyla balsai už naują pasaulinį karą! Rytai ir 

• vakarai! Rytuose didžioji Tarybų Sąjunga, vakaruose— 
turtingoji Amerika!, z

Tokioje nejaukioje atmosferoje milijonai Amerikos 
žmonių praleis kalėdines šventes. Ramybę jie suras arba 
paskandins skaniuose valgiuose ir smarkiuose gėrimuo
se, Po Kalėdų prasidės vėl tos pačios bėdos. .

Italijoje Valstiečių Bruzdėjimas
Italijos mieste Bologna įvyko masinis valstiečių su

važiavimas. Jame dalyvavo penki tūkstančiai valstiečių 
atstovų. Kiek galima suprasti iš spaudos pranešimų, tai 
suvažiavimas buvo sušauktas korriunistų ir socialistų.

Savo suvažiavime v'alstiečiai iškėlė' klausimą dvarų 
dalinimo kumečiams. Tas obalsis gali labai daug vals
tiečių patraukti kairiųjų partijų pusėn ateinančiais rin
kimais. Tuomi, matyt, labai susirūpinęs de Gasperi ka
binetas, kuris, užbėgimui už akių tam valstiečių bruzdė- 
jifnui, paskyrė Žemės Reformos Komisiją.

Skaldytojams Nesiseka
.. Socialistų atskilimas’nuo Francūzijos Darbo Konfe

deracijos iššaukė ginčus parlamente. Socialistai karštai 
gynė atskilėlius ir sveikino šuorgąnizavimą naujos kon
federacijos vardu z “Force Auvriere.” Bet komunistai 
skaldytojus garsiai pasmerkė. Jie nurodė, kad naujoji 
organizacija tiktai pakenks darbininkų reikalui, nes ji 
suskaldys jų eiles.

Pranešimai iš Paryžiaus kalba apie naujosios gru
pės nepasisekimus. Girdi, skaldytojai nesitiki, kad jiems 
pavyks greitoje ateityje iš Darbo Konfederacijos iš
traukti milijonus narių. Vienas-komercinės spaudos ko
respondentas skundžiasi, kad “Force Auvriere” nepavi
lios senųjų unijistų, nes jie į ją pažiūrės, kaipo į samdy
tojų ir politikierių agentūrą suduoti mirtiną smūgį Fran-
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KODĖL PABĖGĖLIAI BI
JOSI SKRYNINGO?

International Relief . Or
ganization ((IRO) Vokieti
joj, kuri,užima UNRRA’os 
vietą ir šelpia pabėgėlius,' 
pradėjo naują “skryningą” 
(screening: sijojimą, koši
mą). Dėl to tūli pabėgėliai 
pradėjo smarkiai protes
tuoti. Vienas toks protes
tantas (J. Vasaitis) rašo 
Naujienose, kitas (K. Pelė
kis) — smetoniriinkų Dir
voje.

Mus tiesiog visa tafr ste
bina. Kodėl pabėgėliai turė
tų taip jau bijotis so skry
ningo, kuris dar vadinamas 
ii\ “registracija”? w Tarp 
klausimų, statomų pabėgė
liams, yra sekami:

Pavardė. Kaip dar kitaip 
vadiniesi, kokių aliuzijų turi 
pavardė? Kur gyvenai per 
paskutiniuosius 12 metų ir 
ką veikei; smulkiai — kai
mas, vietovė, apskritis ir 
kraštas, datos nuo kada iki 
kada, užimama vieta, alga, 
darbdavys, priežastys dėl ko 
keitei gyvenamą vietą, dar
bavietę ir užsiėmimą, kur 
mokeisi, smulkus mokyklos 

• adresas ir pavadinimas. Ko
kius turi finansinius resursus, 
kur turtas randasi, vertė ? 
Paduok savo giminių pilnus 
vardus ir pavardes, giminys
tės ryšį ir pilnus adresus. 
Kas remiama pinigais ir ki
tais dalykais, nurodyk adre
sus ir pavardes, per kiek 
laiko ir kiek paramos gavai, 
kiek gavai iš UNRRAos ir 
Tarpvyriausybinės organiza
cijos, iš kur dar gavai? Ko
kioms organizacijoms pri
klausei ir kokiu tikslu, nu
rodyk smulkiai, datomis?

Ar nori repatrijuotis į savo 
kilmės kraštą; jeigu nenori, 
tai kodėl? Ar’nori Vokieti
joje likti? (N-nos, š. m. gr. 
20 d.)

J. Vasaitis mano, kad 
toji ranka, kuri tuos klau
simus pastatė, “nori smog
ti, tik smogimui ieško prie
kabės.”

Toliau:
Gal kam ateis į galvą, kad 

užpildant anketą galima vi
sos tiesps ir nepasakyti, nes 
juk niekas netardys, neap- 
klausinės. Tačiau čia ir yra 
visas anketos sudarytojo gu
drumas, kad jis šitą atvejį 
numatė. Kaip žinome,' per 

-ankstyvesniusskryningus DP, 
nieko pikta negalvodami, da
vė teisingas žinias. Dabar
tinės anketos bus lyginamos 
su ankstyvesnėmis (DP 2, 
Fragebogen) ir Eitais doku
mentais ir radus skirtingus 
atsakymus bus 
braukti iš DP. 
da prie tikslo.
“Blogumas”, 

atžvilgiu, čia
kad klausimai. sustatyti 
taip, jog, atsakant į juos, 
nebūsią galima meluoti. Ar 
tai negerai? Argi pabėgė
liai, kurie atsisako grįžti 
Lietuvon, mano visą savo 
gyvenimą tik melais vers
tis?

Čia, matyt, triukšmą 
dėl skryningo ke
lia tie, kurių sąžinė nešva
ri, kurių rankos kruvinos. 
Dėl tokių nieko nepadary
si: kada dors jie turi nusi- 
m^skuoti.

Arba, kodėl padorus pa
bėgėlis negali atsakyti į 
klausimą dėl finansinių sa
vo resursų. Mes. manome, 
jog tik nedidelė pabėgėlių 
dalis iš Lietuvos bėgo gerai 
apsirūpinę turtuTVadinasi,

pagrindas
O tai ir ve-

pabėgėlių 
keri tame,

I

LAISVĖS VAJUS
nedidelei daliai ir teks nu
kentėti — jeigu iš viso teks 
kiek nukentėti.

Atviriau ir akjplėšiškiau 
rėkia K. Pelėkis. Š. m. 
gruodžio 19 d. Dirvoje jis 
šitaip (įėl numatomo skry
ningo linksniuoja:

Prieš metus mus skrynin
ga vo-sijojo karinė valdžia. 
Mes ja visiškai pasitikėjome 
4r neslėpdami suteikėme 
smulkmeniškai prašomas ži- </nias. Tačiau prieš keletą 
mėnesių mes atmetėme 
UNRRĄ sumanytą skrynin
gą, nes daugeliu toje orga
nizacijoje dirbusių • žmonių 
meą visiškai pagrįstai nepasi
tikėjome. Tas pats yra ir su 
IRO organizacija, kurioje li
kosi dirbti toliau tie patys 
UNRRA asmenys ir iš kurios 
tebeina raudonoji dvasia.

Mes darome tokias išva
das: jeigu IRO viešpačiai ne
pasitiki US karinės valdžios 
skryningu, tai nepasitiki US 
kariuomene. Leiskite, ponai, 
ir mums šiuo kartu pasakyti, 
jeigu tai priimta demokrati
niuose kraštuose : mes nepa
sitikime daugeliu IRO asme
nų !

Suprantat, ką Pelėkis ple
pa? Jis įtaria IRp parei
gūnus bolševizme dėl to, 
kad jie drįsta paklausti, 
“Ar nori repatrijuoti į sa
vo kilmės kraštą; jeigu ne
nori, tai kodėl?...”

Fašistiniai gaivalai, atsi
mename, buvo apšaukę -bol
ševiku velionį' La Guardią, 
kuomet jis ėjo UNRRA’os 
direktoriaus pareigas. Da
bar jie tame implikuoja ir 
IRO viršininkus.

Toki Pelėkiai kanda ran
kon, kuri įuos šelpia,—tai

užtarimo.
x Pagal jį, IRO privalanti 
'tik šerti pabėgėlius, bet ne
turinti išdrįsti paklausti še
riamųjų, kas jie iš tikrųjų 
yra.

Galima daiktas, kad Gri
gaičiai, Šimučiai ir Kar
piai pradės Amerikoje nau
ją skandalą. Bet tai bus dar 
viena kvailybė, atlikta be 
jokio reikalo.

Kiekvienas padorus pa
bėgėlis, mūsų nuomone, tu
rėtų atsakyti į visus jam 
statomus IRO klausimus 
teisingai ir žmoniškai. Į tą 
klausimą, kuris ‘liečia grį
žimą Lietuvon, gimtinėn, 
jis arba ji turėtų atsakyti: 
Noriu grįžti Lietuvon—pa
dekite- man juo greičiau su
grįžti jon. Ten laukia ma
nęs draugai ir pažįstami; 
ten aš prisidėsiu savo kuk
liu darbu • prie atstatymo 
savo gimtosios šalies, prie, 
sukūrimo gražesnio, šviese
snio gyvenimo sau ir savo 
tautiečiams darbo žmo
nėms!.

štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:

$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisvės Bendrovės Šerais.
Stokime į darbą visi sukėlimui savo dienraščiui 1948 

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

Gražus kontestantų surašąs:

K. Pelėkis savo rašinį ši
taip baigią:

Tremtiniai .šaukiasi šian
dien ir Amerikos Lietuvių, 
ypač Amerikos Lietuvių Ta
rybos ir Amerikos Lietuvių 
Misijos pagalbos. Užtarkite 
mūs prieš naujas bolševikų 
užmačias!”
Va, tau, jei nori! IRO 

Pelėkiui jau bolševikiška ir 
jis prašosi smetoniriinkų

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Ukmergės apskrities biti

ninkai sėkmingai atstato; 
karo ' sugriautus bitynus. 
Tik šiais metais apskrityje 
atstatyta 200 bitynų.

Ukmergės miesto mon
tuotojai neseniai prieš lai
ką baigė tiesti vandentiekio 
atstatymą. Pragręžtas nau
jas artezinis šulinys, pra
vesti nauji vamzdžiai į gy

venamus namus ir pramo
nės gamyklas.

Miesto Vandens tiekimas 
pasiekė prieškarinį lygį. .

Šešuolių miestelyje nese
niai pradėjo veikti nauja, 
gerai įrengta ambulatorija.

Pagelažių durpynai ap
tarnauja ne tik Ukmergės 
apskritį, bet ir Kauno, Pa
nevėžio bei kitų apskričių 
stambius fabrikus.

Samarinės, Tabalų • ir 
Aklojo Ežero durpynai šio
mis dienomis prieš nustaty
tą laiką išpildė metinį ga
mybos planą ir aprūpino 
daugelį įmonių kuru.

K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.
Brooklyn© Vajininkai ........ 
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J 
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa..........
J. Bakšys, Worcester^ Mass...........
Hartfordo Vajininkai ..................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.
L. L.D, 2 kp. So. Boston, Mass. ...
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. ... 
Lawrence Vajininkai.........
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1180
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ........................ 1171
P. Anderson, Rochester ......... 1096
P. J. Martin, Pittsburgh .....  1092
L. Bekešienė, Rochester ........... 958
V. J. Stankus, Easton ........... 944
P. Bečis-F. Klaston, Great Neck 911 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 855 
J. Grybas-J. Casper, Norwood .. 804 
J. Balsys, Baltimore .............
M. Janulis, Detroit ..................
J. Bimba, Paterson ..................
S. Puidokas, Rumford, Me........
V. Padgalskas, Mexico ............
V. Ramanauskas, Minersville .... 
P. Šlajus, Chester, Pa..............
J. Šimutis, Nashua ............ z......
P. Šlekaitis, Scranton ..............
K. Valaika, Cleveland, Ohio ....
C. K. Urban, Hudson ................
V. Smalstienė, Detroit ..........
J. Rudman, lifew Hąven ...........
J. Blažonjs, Lowell, Mass............

Punktai 
.. 5801 
. 4676 
. 5612 

.. 4524 
,. 4084 
. 3613 

.. 3133 
. . 2728 
.. 2092 
. • 1400

J. Mockaitįs-P.Bajranauskas
Bridgeport ....................

Nauja Poezijos Knyga
Žymiausias Amerikos lie

tuvių poetas Stasys Jasilio
nis įteikė dienraščiui Lais
vei gražų rinkinį savo vė
liausių eilėraščių bei poezi
jos. Laisvė išleis poeto Sta
sio Jasilion. vėliausios poe
zijos knygą. Tai bus jau an
tras tomas jo eilėraščių.

* Stasys Jasilionis ąausiai 
apdovanoja pažangiąją A- 
merik. lietuvių spaudą savo 
gražia poezija ir todėl jis 
yra širdyje' kiekvieno tą 
spaudą sekančio žmogaus. 
Jo žavingai gražios eilės 
kelia žmogaus ūpą šviestis 
ir kovoti 
jų.

Poetas 
stintojas
prie apšvietos, prie kultūri
nio pakilimo ir prie kovin
gumo už.skaistų Laisvės i- 
dealą. Jasilionio poezija 
jungia mus siela ir kūpu 
bendram veikimui už atsie- 
kimą to brangaus idealo 
žmonijai — Laisvės ir gero
vės.

Poetas a Jasilionis savo 
triūsą ir talentą aukoja 
mūsų skaitančiajai visuo
menei. Jis'yra batų pra

už gražesnį ryto-

Jasilionis yra ak- 
Amerikos lietuvių

cūzijos darbininkų judėjimui.
Naujoji organizacija tuojau suorganizavo grupes 

visose pramonėse, bet jos esančios silpnos ir be įtakos.
Ateinantieji keletas mėnesių turės parodyti, kiek at

skilusiąja! grupei pavyks ištraukti žmonių iš senosios 
Konfederacijos.

. .v, MHM

596 
652 
645 
630 
600 
585 
560 
491
487 
459 
420 
382 
336 
312

324
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
M. Slekienė, Gardner ............. 308
A, P. Dambrauskas, Haverhill .. 300 
A. Bemat, Los Angeles ...........
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.

Tvarijonas, Detroit ............
Kalvelis, Bridgewater .........
Valinčius, Pittston .............
J. • Madison, Youngstown, O. 
Navickas, HaverhiH ............
Kasperiene, Wilkes-Barre .... 168
Žukienė, Binghamton ........... 144
Vilkauskas, Nashua ............. 140
Sherbin, Pittsburgh ........... 131

.... 84 

..... 84 .
84 

.... 78

s.
j.

280
252
244
208
196
16S
168

E.
H.
V.
A.
J. Matachun, Paterson ....
S. K. Mazan, Cleveland ...
L. Prūseika, Chicago ....
M. Paulauskas, Pittsburgh

Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75 
Valukas, Wilkes-Barre ....
Bernatas, Tampa, Fla...... J.
Baltutis. Chicago ...........   28

J.

H.
P.

72

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. 
Brooklynas, 
R-ochester, N. Y. 
Binghamton, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Cal. 
Worcester, Mass. 
Bayonne, N. J. 
Chicago, Ill. 
Easton, Pa. 
Waterbury, Conn. 
New Britain, Conn. 
San Francisco, Cal. 
Pittsburgh, Pa. 
Great Neck, N. Y. 
Newark, N. J. 
Brockton, Mass. 
St. Petersburg, Fla. 
Cleveland, Ohio 
Washington, Pą. 
So. Boston, Mass. 
Elizabeth, N. J.

K. Žukauskienė,

$287.00 
263.50 
251.00 
151.00 
138.00 
117.05 
100.0b
74.00 
65.00 
65.00 
58.00 
55.00 
50.00 
42.00 
38.00
36.00

27.00
25.00

23.50
23.00
21.00

Lowell, Mass. 
Youngstown, Ohio 
Stamford, Conn. 
New Kensington, 
Nashua, N. H. 
Seattle, Wash. 
Paterson, N. J. 
Girardville, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Scotia,, N. Yz. 
Hudson, Mass. 
Chester, Pa. • 
Lawrence, Mass. 
Bridge water, Mass. 
Norwood, Mass. 
Minersville, Pa. 
Bridgeport, Conn. 
Haverhill, Mass. 
Scranton, Pa. 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn. 
Grand Rapids,

20.00 
\ 20.00 

18.00 
Pa. 16.00

15.00 
11.00 
8.86

6.00 
5.00 
5.00 
5.00
3.00 
3.00 
3.00 
3.00
2.00
1.25
1.00 
1.00 
50c

monės darbininkas. Nuo 
darbo atliekamu laiku jisai 
kuria poeziją ir jaja apdo
vanoja mus. Jasilionis yra 
ilgų metų dienraščio laisvės 
bendradarbis dailiosios li
teratūros srityje. Dienraš
čio Laisvės redakcija, kaip 
ir visi Laisvės ir jo raštų 
skaitytojai, didžiai brangi
na Jasilionio raštus ir di
džiai gerbia jį kaipo talen
tingą rašytoją-poetą. Ta
čiau apmokėti jam kaipo 
bendradarbiui Laisvė neiš
gali. Taigi poetas Jasilionis 
bendradarbiauja L a i svei 
nemokamai.

Jasilionis nėra-ant pinigo 
godus žmogus. Jis,yra po
etas iš pašaukimo — iš sa
vo sielos troškimo bei gei
smo. Savo triūsą jis skaito 
patenkinimu savo prakil
niosios sielos ’geismų. O 
mesr jp\ raštus skaitančioji 
visuomenė, įvertiname Ja- 
silionį kaipo idealistą, ta
lentingą rašytoją ir liaudieš 
švietėją! *

Parodymui mūsų gilaus į- 
vertinimo Jasilionio litera
tūrinės kūrybos ir suteiki
mui jam kaipo poetui sa
vo pagarbos, mes ryžtamės 
įamžinti Stasio Jasilionio 
poeziją! Dienraštis Laisvė 
išleis antrą knygą Stasio 
Jasilionio eilėraščių.

Knyga bus iš 256 pusla
pių, kaina $1.00. Kas iš

šeštadie
nį lankėsi Laisvės raštinėje. 
Ji ir juos sūnus Robertas 
gražiai darbuojasi vajuje. 
Pridavė penkias naujas 
prenumeratas ir pluoštą at
naujinimų.

, B r o o klyno vajininkai 
taipgi neblogai darbuojasi. 
Pralenkė Philadelphiją. P. 
Vaznys pridavė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujini
mų. J. Kairys pridavė at
naujinimų.

Iš Philadelphia, Pa., ga
vome atnaujinimų nuo Geo. 
Lukoševičiaus.

Hartfordo vajininkai gra
žiai darbuojasi. L. Žemai
tienė prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Atnaujinimų prisiuntė ir

anksto užsisakys Stasio 
Jasilionio eilėraščių knygą 
ir prisius vieną dolerį, to 
vardas bus išspausdintas 
knygoje.

Raštai 
ir knyga 
pradžioje 
Užsisakykite ją tuojau, į- 
vertinkite savo poetą, prisi
dėkite prie suteikimo jam 
gražiai užsitarnautos pa
garbos.

jau yra renkami 
bus atspausdinta 

sekančių metų.

P. Bukiiys. -
P. S. Užsakymus prašom 

siųsti Laisvės Administra
cijai, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

pakilo punktais vajininkai: 
Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., P. J. Anderson, Ro
chester, N. Y., V. J. Stan
kus, Easton, Pa.

Aukų gavome sekamai:
St. Raubickas, Washing

ton, D. C., $5.
Konstant Piver, Le Roy, 

Mich., $3.
• t

Antanas Staniulis, Hamp
ton, N. J., $L *

Anna Mitkus, Newark, 
N. J., $1. '

Anna Naudus, brookly- 
nietė, užėjo į Laisvės rasti* 
nę ir užrašė savo motinai 
dienraštį Laisvę kaipo kalė
dinę dovaną. Mes esame ti
kri, kad jos motina gerai 
įvertins tbkią gražią nau- ’ 
dingą dovaną.

Jau gavome pranešimą y 
nuo LDS 34 kp., Shenan
doah, Pa.j (per J. Pacos^y), 
kad jie ruošia parengimąjr 
pelnas-bus skiriamas susti
prinimui dienraščio Lais
vės 1948 m. biudžetą. Tai 
puiku! Kaip su kitom kolo
nijom? Reikėtų tuoj ropš
tis prie suruošimo parengi
mų.

Visiems vajininkams, jų 
pagelbininkams ir aukuoto- 
jams tariame širdingą acių 
ir linkime gražiai, linksmai 
praleisti šventes.

Laisvės Adm-cija.
2 pust—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-- Tree., Gruod. 24, 1947
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga* 
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso* 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

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

“MARCH of DIMES”
I

KIAUŠINIAI Binghamton, N. Y.
Tai metine kampanija su

kelti fondą kovai prieš ža
lojančią ligą, vadinamą vai
kų paralyžiumi, kuri, ta
čiau, gali ištikti ir smogia 
ne vieną ir iš suaugusių. 
Vaikai, kaipo švelnesni ir 
silpnesni, nukenčia nuo jos 
daugiausia.

Apie šią ligą jau daug kas 
patirta, tačiau, palyginus, 
sako jos tyrinėtojai, dar 
mažai kas žinoma. Iki šiol 
dar nebuvo pilnai atrasta, 
kaip ji perduodama nuo 
vieno kitam, nors jau tik
riausia žinoma, kad ji už
krečiama.

Šiomis dienomis skelbia
ma, būk vienas žiūronų eks
pertas pagaminęs tokį žiū- 

• roną, kuriuomi esą galima 
pastebėti tos ligos perai ir 
galėsią ištirti, kaip jie ap
sieina — ką jie mėgsta, ko 
bijosi. Jei taip, tai netoli tas 
laikas, kada prieš ligą bus 
galima geriau kovoti ir ją 
nugalėti. Jau dabar yra su
mažintas mirtingumas — 
miršta tik vienas iš 15 su
sirgusių, seniau mirdavo 
kas ketvirtas susirgusis.

Prieš tą ligą organizuotai 
kovoti pradėta, palygina
mai, neseniai, tik prieš de- 
sėtką metų. Velionis prezi
dentas Rooseveltas, kuris 
pats buvo nuo tos ligos nu
kentėjęs jau suaugusiu vy
ru būdamas ir kurios pa
sekmes kentė iki mirties, 
patsai vadovavo įkūrime 
kovai prieš tą ligą organi
zacijos — The National 
Foundation for Infantile 
Paralysis,

Kilo kėlausimas, kaip fi
nansuoti. Juk be iždo ir ge
riausi planai nesivykdo. Ve- 
lionies Roosevelto idėja bu
vo eiti į mases. Prašyti de
šimtuko, kurj veik kiekvie
nas žmogus kartą bėgiu me
tų išgalės. Gi tuo prašymu 
dešimtuko kartu bus neša
ma į mases ir žinojimas, ko
kį už tuos dešimtukus moks
las sukaups. Bus įspėjami 
žmonės saugotis, ir infor
muojami, kaip gydytis nuo 
tos ligos.

l)Iuo to laiko “March of 
Dimes” pravedama kas me

stai visoje šalyje ir suren
ka milionus dolerių, kurių 
didžiuma skiriama tyrinė

Vėliausiu Įrankiu darbininkų 
politiniame arsenale yra re
kordai, visas setas jų. Ant jų 
yra užrekorduotos kalbos aiš
kinti Taft-Hartley Įstatymą, 
namų stoką, minties varžymo 
ir kitas problemas. Organi
zacijos gali jų gauti. Adre
sas: PAX Productions, 177 
Post St., San Francisco, Cal.

jimams ir dalis skiriama pa
galbai tų, kurie jau ligos 
ištikti, bet kurių ištekliai 
neleistų jiems gauti reikia
mą gydymą. Vajų baigia 
sausio 30-tą, Roosevelto 
gimtadienį.

Šiais metais 10 tūkstan
čių amerikiečių buvo susir
gę vaikų paralyžiumi. Viso
je šalyje yra 70,000 tos li
gos sužalotų visam amžiui, 
šeši iš kiekvieno tūkstančio 
jaunų vyrų, egzaminuotų 
ėmimui į karinę tarnybą, 
turėję savo kūne žymes, ro
dančias, kad jie persirgę ta 
liga.

Iki šiol, tačiau, mūsų vals
tybė, kaipo tokia, nesirūpi
no tąja kova. Aukos tebe
buvo vienatiniu šaltiniu ty
rinėjimams ir pagalbai iš
tiktų. O pagalba yra būtina. 
Tik dėka pagalbai susirgu- 
siems, sumažėjo mirtingu
mas ir palengvėjo sužaloji
mai, didesnis nuošimtis iš
tiktų atgauna vartojimą sa
vo sąnarių. Tam reikalinga- 
ga ekspertiška priežiūrą, 
kartais per kelis metus, lė- 
šuojanti daug tūkstančių 
dolerių, ko neišgali jokia 
darbininko šeima.

Nesant valstybinės pagal
bos, parama kampanijai 
prieš vaikų paralyžių yra 
visuomenišku darbu. Visuo
menė, tame skaičiuje ir dar
bininkija, tą darbą remia. 
Jeigu darbininkų atstovybė 
būtų įtraukta ir į adminis
travimą to darbo, kampani
ja įgautų visiškai pilietinį 
pobūdį.

M-tė.

Šeimininkėms
šį skyrių veda
EVA VITART

Keptos Kepenys
Kepenys yra labai geras 

maistas, ypatingai tiems 
žmonėms, kurie turi silpną 
kraują. Tiems žmonėms rei
kia valgyti kepenų nors po
rą kartų į savaitę.

Yra ir kitokio maisto, tu
rinčio geležies ir kitų me
džiagų būdavojimui kraujo, 
bet apie tai kitą kartą.

Perkant kepenis pirk pa
gal skaičių asmenų, katrie 
valgys. Nepamiršk, kad jos 
yra labai sotus Valgis ir 
skirk po mažiau, negu kito
kios mėsos. Vidutiniai, už
tenka po ketvirtadalį svaro 
asmeniui. Jei keturi šeimos 
nariai, tai pakaks vieno sva
ro. Perkant imkie viename 
šmote .(geriau veršiuko).

Numazgok, nurink plėves, 
gyslas ir įrėžk su peiliu ke
lis kartus iš viršaus. Į tuos 
tarpus įdėk po ploną šmo
tuką rūkytų lašinių. Įdėk 
į kepamą blėtą ir kepk vidu
tinio karščio pečiuje iki vi
duje jau nebus kraujo ma
tyti.

Gali kartu įkepti kelias 
bulves ir prie to padaryti 
daugiau kokių daržovių.

Taip keptos turi priim- 
nesnį skonį, negu spirgintos 
taukuose.

Koks tas Lengvas, Vidutinis
Ąr Karštas Karštis

Kas turi karščio r’odyklį, 
lengvai atrokuos pečiaus 
temperatūrą, kada recep
tuose pasakoma karščio 
laipsnis numeriu. Rodykliai 
galima gauti krautuvėse ir

U.E.-CI0 FOOD STORE
1372 Nicollet Avenue South, Minneapolis

Make Your Poultry Purchase 
* From Our Selected Stock

At Our low L. I- O. Prices

T-Bone Steak .......... u> 63c
Rolled Rump Roast* (Boneless Baby Beef) 57c I 
Veal Shoulder Roast (Milk Fed) Lb 37c I 
Veal Rib Chops (Milk Fed) Q, 53c I 
Round Steak (Boweloss Baby Beef) 63c I
Sliced Bacpn (Sugar Cured) e |k 69c |
Top Sirloin Steak <Bonelc« Baby Beef) LbG9C 
Pork Chops ,. (First Cut) u 49c
Fresh Ground Hamburger 28c 
Pork Sausage am m.»o'i-ib. Ran u. 53c 

min i» ■ —■sunėnin n1'
Perspausdintas iš Minnesota Labor skelbimas Įrodo, 
dėl ko darbininkai būriais traukia pirktis reikmenų 
CIO United Electrical, Radio and Machine Workers 
kooperatyvėje krautuvėje. O dėl ko čia kainos yra 
žemesnės, negu kompaniškoje krautuvėje? Nieko čia 
slapto. Žemesnės tik dėl to, kad čia niekas nelupa 

nesvietiškų pelnų. ,

Pietamerikietės Jvedė Savo 
Skyrių Argent. Vienybėje

Spalių lt-tos laidoje ar
gentiniečių , laikraštis Vie
nybė pradėjo spausdinti 
Moterų Skyrių. Dėl jo įstei
gimo, Spaudos Moterų Ko
misija, to skyriaus vedama
jame, pasisako:

Vienybėje Moterų Sky
riaus įvedimo obalsis išėjo 
iš organizuotų A.L.S., L.L, 
Moterų Skyriaus draugių, 
mylinčių demokratinę spau- 

Kdą, nes, kaip organizacinia
me judėjime, taip ir spau
dos skiltyse moterų veiki- 

atskiri, įstatomi pečiaus vi
duje. Neteko patirti, kokios 
jo kainos dabar; seniau bū
davo gaunami už pusantro 
dolerio ir aukščiau.

• Tačiau daug receptų ne
paduoda karščio laipsnių 
skaičiumi, tik pasako, jog 
tūlam kepsniui karštis turi 
būti lengvas, kitam viduti
nis, trečiam karštas. Kokie 
tie karščiai imant laips
niais?

Labai lengvas 225 iki 250 
(Fahrenheit).

Lengvas 275 iki 300.
Vidutinis 325 iki 350.
Karštas (karštesnis už vi

dutinį) 375 iki 400.
Greitasis 425 iki 450.
Labai karštas — 500 iki 

550.
Karščiau 550 valgiai ne- 

sikepa ir ne kožnas pečius 
pajėgtų didesnį karštį duo
ti. Sekamose laidose primin
sime, kurios rūšies valgiam 
katras karštis yra reikalin
gas.

Šventasis Susižeidė 
Nukritęs su Lėktuvu

James Allory, 30 metų, 
Long Island miestelių šven
tasis Klaųs’as, nukrito su Re
public Seabee lėktuvu netoli 
Roosevelto Field, L. I., praė
jusio sekmadienio popietį. Jis 
ir jo sankeleivis Stanley B. 
Crane, 26 m., pavojingai su
sižeidė.

Allory pernai pagarsėjo 
šventuoju ' nusileisdamas iš 
lėktuvo parašiutu su dovano
mis Valley Stream vaikams.

mas yra šiandien reikalin
gas.

Gal kas pasakys, kam to 
reikia? Juk moterys gali 
rašyti ir be to jų skyriaus. 
Taip, mes gerai tą žinome, 
bet niekuomet moteris ne
sijaus savyje su ta atsako
mybe, tuo entuziazmu ir ta 
nauja drąsa pradėti galvo
ti apie šį tą spaudoje pažy
mėti. Iki šiolei, kad ir turi 
gerų minčių, kad ir norėtų 
raštu išreikšti, bet drovisi, 
bijo, galvodamos pačios sau, 
kad jos visai nesugebančios 
arba, kad redakcija visai 
atmes ir t.t. Dažnai dėlei 
to viso moteris šiandieną 
randasi gana toli nuo spau
dos darbo...

O pradėjus Moterų Sky
rių, tos pačios draugės jau
sis lyg tos šemininkės savo 
virtuvėje, kur jos prakti
kuos savo receptus. Jei pir
mą karią neišeis taip ge
rai, — su pataisėliais, kitą 
sykį, be abejo, bus kur kas 
geriau ...

Skyriuje, pirmame jo lei
dinyje, telpa draugių svei
kinimai jaunam skyriui. 
Taip pat sveikinamas visas 
laikraštis jo 2 metų sukak
ties proga. Telpa Onos Go- 
rienės reportažas iš apsi
lankymo Urugvajuje. Įdomi 
klasiniais reikalais, darbi
ninkių pasikalbėjimo darbe 
formoje pamokėlė Trupinė
liai, Skruzdėlytės.

Sveikintinos! Viskas, ko 
reikia, tariant jų pačių žo
džiais, visų pažangiųjų lie
tuvių moterų vieningo dar
bo tam skyriui išlaikyti ir 
auklėti - tobulinti.

KAS NORS NAUJO

Westechester apskrities na
mų savininkų taryba nubalsa
vo prašyti šalies valdžios 
Washingtone palaikyti rendų 
kontrolę dar. vieniems me
tams. Jeigu iš naujo nebūtų 
nutarta, dabartinė esamoji 
kontrolė pasinaikintų vasario 
29-tą, 1948 m. Didžiumoje 
vietų kitur savininkai prašo 
panaikinti kontrolę.

Pirmu kartu Drexel 
Technologijos Instituto is
torijoje dvi moterys gavo 
inžinierių laipsnius. Laimė
tojomis yra Mrs. Joan K. 
Rubin ir Alice Maven, abi 
philadelphietės.

(šis daktarės J. T. Baltrušaitienės paruoštas apsakymė
lis pagelbės ne vienai motinai ar ‘'senutei” atsakyti į 

vaikų ir arnikų smalsų klausimą: “Iš kur atsiranda
, gyvija?”— Skyriaus Vedėja.)

Mama Jonukui sakė, kad 
“višta kudakina padėjusi 
kiaušinį.”

Nubėgęs į vištininką, Jo
nukas rado tik padėtą dar 
šiltą kiaušinėlį ir atnešęs į 
grįčią klausia mamutės: 
“Kur gavo višta ta kiauši
nį?”

Mama Jonukui paliepė at
sisėsti ir štai ką papasako
jo.

Jonuk! Klausyk, ką pasa
kysiu apie kiaušinį, paskui 
papasakosiu, kur gavo viš
telė tą kiaušinėlį.

Jonukas, .arčiau kėdutę 
pritraukęs prie mamutės 
kelių, su blizgančiomis aku
tėmis, užsidavė akylai iš
klausyti pasakutės.

Jonuk, ar žinai, kad visi 
gyvi daiktai atsirado iš 
kiaušinio?

Žinau, kad vištos, antys, 
žąsys ir kiti paukščiai atsi
randa iš kiaušinių, atsakė 
Jonukas.

Labai teisingas patėmiji- 
mas, Jonuk, vienok ir žuvys 
atsirado iš kiaušinių, ir vi
sokį žvėrys, taipgi ir gyvu
liai dideli ir maži, net ir 
žmogus atsirado iš kiauši
nio.

Jonukas, k r a i p y damas 
galvelę, kalba:

Bet, mamyte miela, aš 
niekados nemačiau nė jokio 
gyvulio nei žmogaus padė
to kiaušinio — gal tamsta 
klysti ?

Ne, Jonuk, aš neklystu, 
bet gyvuliai, žvėrys ir žmo
nės kur kas mažiau kiauši
nėlių savo kūne prinokina 
ir tie kiaušinėliai yra visiš
kai mažiulėliai, todėl gyvu
liai; žvėrys' ir žmogus nepa
deda kiaušinio niekuomet. 
Jų kiaušiniai, kada pribręs
ta, nusirita nuo kiaušininio 
krūmelio, kuris randasi 
kiekvieno gyvio moteriško
sios lyties kūne, į tam tikrą 
kamaraitę. Ta kamaraitė 
yra v a d i n a m a “gim- 
tuvė.” Kiaušinėlis pra
būva “gimtuvėje” keletą 
dienu arba savaičių

Jeigu ant kiaušinėlio už
krinta iš tėviškosios lyties 
gamtos tam tikslui* sutaisy
to skystimėlio, tai ten jau 
tosios moteriškosios lyties 
“gimtuvėje,” tai yra, pačia
me motinos kūne ima tasai 
kiaušinėlis augti ir augti 
kas diena didvn ir diena po 
dienai pasirodo jau ne ap
valus kiaušinis, bet pavida
las tokio jau sutvėrimo, ko
kie buvo to .kiaušinėlio tė
vai.

Tasai sutvėrimas gyvena 
motinos kūne, “gimtuvėje,” 
nėr tam tikrą gamtos nu
skirta laiką, pakol daauga 
iki stiprumui, kol gali ir be 
motinos šiltojo kūno globos 
gyventi.

Tada tai tasai gvvis ge^ 
ma — arba atsiskiria nuo 
motinos. Ir visai nebebūna 
panašus į tąjį kiaušinėlį, iŠ 
kulio atsirado. *

Katės, kalės ir kiti maži ’ 
žvėreliai pagimdo savus vai-, 
kus j keletą savaičių arba 
porą mėnesiu po apvaisini
mui kiaušinėlio, bet didesni 
gyvulia nešioja po keletą 
mėnesių; žmogų išnešioja 
motina per devynis mėne
sius.

Paukščiai neturi savo kū
nuose paskirtos vietos ne
šiojimui savo vaikų, todėl, 
atsiskyrus kiaušiniui nuo 
kiaušininio krūmelio, jis ap
sidengia kietu lukštu ir po 
keletos valandų jį padeda 
paukštis, vistiek, laukinis ar 
naminis.

Jeigu patinėlis užliejo 
vyriškos lyties skystimėlio 
ant nepadėtų kiaušinių, tai 
su laiku gali pataitė ar ko
kia kita paukštė išperėti to
kius pat paukštelius, kokie 
buvo to kiaušinėlio tėvai, 
jeigu savo šiluma kiaušinė
lius šildys per tam tikrą 
laiką. Bet jeigu to skystimė
lio nebuvo prie kiaušinėlių, 
tai iš tų kiaušinių neišsipe- 
rės paukštyčiai.

Mat, reikia, kad būtų ir 
motina ir tėvas, idant gyvis 
atsirastų kiaušinyje.

Žuvys irgi deda kiauši
nius. Bet pataitė, tai yra 
“ikre” žuvis, padeda visus 
kiaušinius ant karto kur 
parankioje vietoje, tarpe 
akmenų, vandenyje, o “pie
nas” arba patinėlis, radęs 
kiaušinius, užlieja tėviškos 
lyties skystimėliu. Tada ga
li iš kiaušinėlių išsiperėti 
žuvytės.

Jonukąs atsidūsėjo besi
klausydamas ir paklausė:

O, mamyte, kaip gali me
džiai, žolės ir žolynai dau
gintis, jeigu jie neturi kiau
šinių?

Gerai, Jonuk, kad akylai 
manęs klauseisi ir priminei 
augmenis.

Ar, Jonuk, kada nors pa- 
tėmijai nunokusias augme
nų sėklas?

Taip, mamyte, mačiau 
agurkų sėklas, ir obuolių 
sėklas. %

Taip, Jonuk, gerai patė- 
mijai. Augmenys irgi visi iš 
sėklų atsirado, o sėklos ir 
yra ne kas kitas, kaip tik 
augmens kiaušiniai.

Bet ar augmenys irgi tu
ri tėvą ir motiną?

Taip, Jonuk, turi. Kartais 
ant to paties augmens yra 
motiniška ir tėviška lytis, 
o kartais atskyrium lytys 
auga.

Motiniškos gimties žiedai 
užsikrečia tėviškosios gim
ties milteliais - pelenėliais, 
kurie ant gėlės šerdies pri
augę ant plonų atsikišusių 
stipinėlių. Tuos ' miltelius 
nuneša nuo žiedo ant žiedo 
vėjas, kartais paukščiai, bet 
tankiausia bitės, lekiodamos 
po gėles (medų berinkda- 
mos), ant kojelių ir sparnų 
nuneša nuo vieno ant kito 
žiedo ’ir užkrečia, dulkelės 
nukrinta i gimtuvėlę, arba 
žiedo būmburą; kur apvaisi
na kiaušinėlius ir nunoksta 
sėklos.

Ar supratai, dabar, kur 
višta gavo tą kiaušinį?

Supratau, mamyte. Viš
tos viduje vra kiaušinių 
krūmelis, ant kurio nunoks
ta kiaušiniai. Nunokęs kiau
linis įpuola j žarnelę, o iš 
žarnelės iškrinta ant že
mės. Jeigu višta ant to 
kiaušinėlio tupėtų keletą 
dienų, tai ir Vištytis išsikal
tų iš jo.

Labai gerai supratai?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------
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LLD 20-tos Kuopos Motery
\ Skyriaus'Veikla
Susirinkimas Įvyko gruodžio 

5, Lietuvių Svetainėj. Nors bu
vo priešmetinis susirinkimas, 
bet narės ne visos susirinko. 
Tas negerai, draugutės. Iš ra
portų pasirodė, kad veikimas ei
na neblogiausiai. O jeigu vi
sos narės dalyvautų ir su savo 
darbu *nors biskelį prisidėtų, 
veikimas eitų daug našesnis.

Dienraščio Laisvės vajininkės 
raportavo, kad vajus eina pa
sekmingai, gauta 3 nauji skai? 
tytojai: M. Kulbienė gavo 2, J. 
K. Navalinskienė 1. Kitos pa
sižadėjo gauti vėliau. Atnauji
nimai senų prenumeratų eina 
prie užbaigos. Kurie draugės ir 
draugai, neatnaujinote, prašomi 
tatai padaryti.

Parašų ir aukų rinkėjos Civil 
Rights Komitetui raportavo, 
kad aukų surinkta $8. Pirmiau 
buvo surinkta $62, sykiu su 
Moterų Skyriaus rinkėjų pri
duotais surinkta $70.

Išrinktas Moterų Skyriaus 
komitetas: Pirmininke A. Mal- 
daikienė, protokolų sekretore 
M. Kulbienė, iždininke A. Že
maitienė, korespondente J. K. 
Navalinskienė. Į knygų komisi
ją išrinktos A. Maldaikienė, K. 
Jozapaitienė ir J. K. Navalins
kienė.

'Prašome visas drauges su 
pradžia naujų 1948 metų pa
daryti rezoliuciją dalyvauti su
sirinkimuose ir atlikti nors ma
žą dalį darbo. Bus daug leng
viau ir kitoms, kurios djrbo 
nuolatos per metų eilę.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė 
J. K. N.

Shenandoah, Pa.
LDS 34 kp. turėjo metinĮ 

susirinkimą ir išrinko 1948 m. 
valdybą. J valdybą išrinkta 
tie patys nariai, kurie ir šie
met buvo. Tik senas darbuo
tojas d. Overa atsisakė, dėl 
silpnos sveikatos.

Naujuose sumanymuose ko
misija pranešė; kad yra paim
ta' svetainė surengimui ba
liaus, nuo kurio pelnas bus 
skiriamas dienraščiui Laisvei. 
Balius įvyks Miners Hall, 
kampas Main ir Oak Sts.

J. P.

Tėvų ir mokytojų bendro 
veikimo pasekmėje, Christo
pher St., Brooklyne, blokas 
tarp Sutter ir Belmont Avės, 
paverčiamas žaismine gatve.

Buvusio miesto viršininko naš
le Mrs. Blanche P. Stover ap- 
sišluosto drėgną gailesti dėl 
teisėjo pripažinimo ją kalta 
už reikalavimą $500 bonu iš 
asmens, norinčio pasinuomoti 

iš jos butą, New Yorke,



PASKUTINIS CARAS
-io-*-*?— • *■ (Istorinė Apysaka) ★ —65-

Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Mat, Gaponas buvo tipingas “zubatovi- 
nio” tipo veikėjas. Visas jo darbininkų 
draugijos ir jos*.skyrių organizavimo 
darbas ėjo su slaptosios policijos žinia 
ir palaiminimu. Gapono vadovaujama
sis judėjimas turėjo tikslą atitraukti 
darbininkus nuo socialistų. Sausio 9 d. 
judėjimas buvo pats savaime kilęs ir 
Gapono noras buvo jį išlaikyti carui iš
tikimose vėžėse, todėl jis aktingai daly
vavo jo paruošime ir manė sutiksiąs pa
lankumą ir pritarimą viršūnėse. Bet 
viršūnės, tiesiog išsigandusios į gatvę 
išėjusių darbininkų masių, to nesuprato 
ir pasiuntė prieš darbininkus kariuo
menę. Tie įvykiai išmušė ir Gaponą iš 
pusiausvyros ir padarė jį revoliucionie
rium. Tačiau kai valdžia suprato Ga
pono tikruosius norus ir vaidmenį, ji pa
noro panaudoti jo vis dar neišnykusį 
masėse populiarumą darbininkam sulai
kyti nuo ryškaus pakrypimo j socialis
tus. Gaponas vėj suėjo į artimus san
tykius su gudriuoju caro šnipu Račkovs- 
kiu.

Gandai apie Gapono provokaciją vis 
labiau sklido. Vienas Gaponui artimas 
žmogus atvirai paskelbė duomenų apie 
Gapono ryšius su’ policija. Darbininkas 
Čeremuchinas, kuris buvo labai prie Ga
pono prisirišęs, apie tą provokaciją su
žinojęs, iš nusivylimo nusišovė. Gaponas 
teisinosi ir gynėsi. Socialistų revoliucio
nierių veikėjai Rutenbergas ir Deren- 
talis, surinkę neabejotinų įrodymų apie 
Gapono provokatorišką veikimą ir pasiū
lė darbininkam'jį teisti. Tačiau darbi
ninkai vis dar nenorėjo tikėti, bijojo, 
kad tai Gapono priešų klasta. Tada 
Rutenbergas- pasiūlė Gaponą pagauti 
tiesiog nusikaltimo vietoj.

1906 m. vieną balandžio mėnesio die
ną, Rutenbergo pakviestas, Gaponas at
vyko į Ozerkus, Petrapilio apylinkėse. 
Čia viename tuščiame vasarnamy buvo 
nustatytas jų slaptas susitikimas. Ga- 
pbnas kalbėjosi su Rutenbergu, kuris 
buvo jo geras draugas, apie politines 
partijas, pasakojo, kad jis nusivylęs re
voliucinėm partijom*. Paskui jis pradėjo 
dėstyti pasiūlymą, dėl kurio jis atvyko. 
Būtent, Gaponas įkalbinėjo Rutenbergą 
už 25,000 rublių išduoti keturius jo 
draugus, socialistų revoliucionierių ko
vos organizacijos narius. Rutenbergas 
spyrėsi, reiškė abejonių, bet Gaponas 
ramino, kad'niekas nesužinosiąs, kad 
Račkovskis labai išmintingas žmogus ir 
viską gražiai sutvarkys. Gaponas įtiki
nėjo, kad teroristų sumanytasis pasikė
sinimas prieš carą ir vidaus reikalų mi- 
nisterį tik pakenksiąs revoliucijai ir dar
bininkam.

— Bet mano draugus pakars, — spy
rėsi Rutenbergas.

—Na, mišką kerta, skiedros lekia,— 
atsakė Gaponas. — O kai jūs siunčiat 
bombas mėtyti savo Žmones, ar jų nepa
karia? Kodėl tau jų negaila, o čia gai
lesys ima?

Kurį laiką patylėjęs, Rutenbergas 
staiga tarė:

—Klausyk, Gaponai, o jei aš dabar ta
ve išduočiau ir atidengčiau apie tavo ry
šį su Račkovskiu, kad tu tarnauji slapto
joj policijoj?'

—Niekai!—sušuko Gaponas. — Kas 
tau patikės? -Kur liudininkai? Aš tave 
patį paskelbčiau laikraščiuos provokato
rių ar bepročiu! • • ,

Netrukus jie kalbą baigė ir* norėjo 
išeiti. Staiga Gaponas pamatė po laip
tais pasislėpusį darbininką. Išsigandęs 
Gaponas sugriebė jį už gerklės ir šau
kė Rutenbergui, kad jį reikia nužudyti, 
nes jis viską girdėjęs ir gali išduoti. 
Bet Rutenbergas tuo momentu atidarė 
duris ir iš gretimo kambario išėjo dar 
keletas darbininkų, kurie girdėjo visą 
pasikalbėjimą. Tie darbininkai dau
giausia buvo Gapono šalininkai ir sausio 
9 d. žyg. dalyviai, kurie dabar savo ausim 
įsitikino Gaponą tikrai buvus provoka
torių. Jie tuoj puolė Gaponą ir jį suri
šo, nes buvo nutarta jį sušaudyti.

—Broliai . . . broleliai. ... — šaukė 
Gaponas, norėdamas atsipalaiduoti.

—Mes tau ne broliai,—šnipas Rač
kovskis tau brolis!

—BVoliai! Prisiekiu, aš tai dėl idė
jos '

— Girdėjom tavo idėjas! 25,000 ru
blių už išdavimą—štai'tavo idėja.

—Draugai . . . vardan praeities! Pa
sigailėkit,-juk kiek prisiminimų mus 
jungia!—klykė Gaponas, tampydamas 
virves.

—Dėl to tu ir turi mirti, — atsakė 
jam vienas darbininkas.—Tu mūsų dar
bininkų kraują pardavei žvalgybai—už 
tai tau ir mirtis!

Ir visi, lyg susitarę, užmetė Gaponui 
ant kaklo kilpą ir nutempė jį prie sie
non įkalto kablio. Jau uždusdamas Ga
ponas dar šaukė:

—Broliai ... mieli! Palaukit! . . . 
Duokit paskutinį žodį ...

Vienas darbininkas neišlaikė ir ragi
no leisti pasakyti jam paskutinį žodį, 
gal ką svarbaus pasakys. Kai Gapono 
kaklą kiek atpalaidavo nuo virvės, jis 
vėl sušuko:

—Broliai . . . broliai! . . . Pasigailė
kit! . . . Dovanokit man! . . . Vardan 
praeities . . .

— Gana! Traukit!—įsakė"vienas dar
bininkas, sausio 9 d. ėjęs kartu su Ga- 
ponu. :

Visi sukibę truktelėjo virvę, ir Gapo
nas bejėgis pakybo. Netrukus jis jau 
buvo miręs.

Taip baigėsi keistą ir ypatingą vaid
menį rusų revoliucijoj suvaidinusiojo po
po Gapono karjera ir gyvenimas.

RUSIJOS REVOLIUCIJOS PIRMO
SIOS AUDROS

Didysis kniazius Vladimiras galėjo 
būti patenkintas sausio 9 (22) d. kauty
nių pasėkom: priešas sumuštas ir bėgo, 
palikęs apie 200 užmuštų ir iki 2,000 
sužeistų, darbininkų, vyrų, moterų, vai
kų ir senių, caro Žiemos rūmai apsau
goti. Tačiau caras ir jo valdžia išsi
gando tos pergalės, nes greit pajuto, 
kad užuot parodžiusi savo galybę, ji pa
rodė savo bejėgiškumą ir kiekvienas šū
vis į Petrapilio darbininkus atsiliepė 
tūkstanteriopų neapykantos aidu po vi
są Rusiją. O užsieny visi pralaimėjimai 
Mandžiūrijos kare nesuteikė Rusijos ' 
valdžiai tokio moralinio smūgio, kaip tos 
darbininkų skerdynės Petrapily. Ypa
tingai susijaudino tie sluoksniai, kurie 
teikė rusam paskolas, išsigandę dėl savo 
pinigų likimo.

Rusijoj prasidėjo revoliucija! Taip 
apibūdino 1905 m. sausio įvykius didžia
me skaičiuje paplitusios revoliucinių 
partijų proklamacijos, nelegalūs laik
raščiai ir rusų politinių emigrantų 
spauda . Taip juos suprato ir visas už
sienis. Revoliucijos dvasia skrajojo vir
šum Rusijos lygumų jau seniai, tačiau 
ją pašaukė gyveniman sausio 9 d. šū
viai. Ir patys nesąmoningiausi ir ne
rasti ngiausi žmonės Petrapilio gatvėmis 
gausiai paplūdusio darbininkų kraujo 
srovėse išskaitė ir suprato ryškios są
vokos žodį: REVOLIUCIJA!

Nieko nesuprato 'ir nenorėjo suprasti 
tik caras Nikalojus., Jis padarė tik vie
ną išvadą, kad Sviatopolko-Mirskio “li
beralioji šeine katari’nke” savo dainą tu
ri baigti ir reikia vėl griežtos rankos. 
Gvardijos korpo va$as kunigaikštis Va- 
silčikovas narsiai kovojo su Petrapilio 
darbininkais ir sausio 10 d., iš savo šta
bo kabineto rikiuodamas gvardijos da
lis lyg manevruos. Jis “kol kas” reiškė 
visišką pasitikėjimą kareiviais, bet jau 

• kai kurie dalių viršininkai pranešė jam 
abejoj.ą, ar ilgai galėsią priversti karei
vius šaudyti į savo žmones. Kariuome
nė negali gi ilgai valdyti Petrapilį, o 
policijos vadovybė, visai galvos netekusi, 
susirūpino, kad darbininkai gali pradė
ti žygį į Carskoje Selo ir sudaryti pavo
jų pačiam carui. Tad caras skubiai ieš
kojo žmogaus su kieta galva ir kieta 
ranka.

Kaip visada, surasti žmones Nikalojui 
buvo sunkiausias uždavinys. Jis pavy
dėjo Vilhelmui, kuris sakėsi, kad pa
skirdamas ką nors į atsakomingas par
eigas, visada įrašydavo į slaptą sąrašą 
kitą asmenį, kuris galėtų jį pakeisti. “O, 
aš”,— sakydavo Nikai o jus,-—”su didelėm ’ 
pastangom suradęs šiek ar tiek tinkamą 
atsakomingom pareigom asmenį, jau 
kito jokiu būdu negaliu surasti.

(Bus daugiau)

Žemdirbystės sekretorius Clinton P. Anderson pasikal
ba su sen. Robert A. Taft pirm pateikimo savo rapor
to, kuriame jis pranašavo stoką mėsos ir aukštesnes 

kainas.

CLEVELAND!) ŽINIOS
Užtaria Henry Wallace

Kada šiandien eina raudon- 
baubizmas ir karinio kiršinimo 
isterija, tai girdisi visokių iš
sitarimų. Vieni iš jų yra be 
vertės, bet kiti verti atydos. 
štai vienas žmogus atsako j 
tuos šlamštus, kurie buvo ra
šyti prieš Henry Wallace, būk 
jis turėtų būti deportuotas. 
Tas žmogus pasirašo Fair 
Dealer. Jis sako:

“Aš gyvenu Ohio valstijoj 
jau 80 metų, bet dar tokių 
beprotysčių nesu girdėjęs, 
kaip dabar girdžiu ir skaitau 
kasdieninėj spaudoj. ‘Atrodo, 
kad nekurie žmonės žino dau
giau apie Europos žmones ir 
daugiau rūpinasi apie juos, 
negu apie čia, mūsų šalyje, 
gyvenančius.”

Toliau jis sako: /
“Yra labai keista, kad tie 

mūsų laikraščiai ir jų brilian- 
tiški rašė jai nerašo apie pieti
nes valstijas, kur nėra visai 
demokratijos ir nesistengia 
ten demokratiją įvykinti, bet 
imasi mokinti demokratijos 
Sovietų Rusiją, apsilenkdami 
su naminiais reikalais.”

Toliau .jis stato klausimą, 
ar kas iš »tų gabių rašėjų ir 
redaktorių galėtų jam pasa
kyti, kodėl Anglija ir mūsų 
šalies' kytruoliai taip labai no
ri įvelti mus į karą su Rusija.

O kaslink Henry Wallace, 
jis sako, kad Wallace nėra 
buvęs, nėra ir nebus komu
nistas. Jis sako:

“Aš skaitau ‘New Republic’ 
ir tikiu, kad rusai moka ir ži
no, kaip savo naminius reika
lus tvarkyti ir Rusijos gyven
tojai žino apie savo valdžią. 
Kad aš taip sakau, ar tas ma
ne padaro komunistu? Aš 
taipgi imu ir skaitau ‘Plain 
Dealer.” Ką tas man pada
ro?” ry

Toliau jis sako:
“Mano tėvas kariavo Ame

rikos civiliame kare, mano sū
nus kariavo pirmajame pasau
liniame kare, mano sūnaus sū
nus kariavę antrajame pasau
liniam kare. O dabar vėl yra 
rengiamas karas, kad mano, 
pro-anūkai eitų ir kariautų 
trečiajame pasauliniame kare. 
Tie, kurie yra pasirengę nu
pirkti vieno kelio bilietą 
(one-way ticket) dėl Henry 
Wallace, geriau tegul nuperka 
tokius bilietus visiems karo 
kurstytojams, o ne tam, ku
ris nori mus apsaugoti nuo 
trečiojo karo.

Ant galo Fair Dealer sako:
“Aš buvau republikonas iki 

to laiko, kada Franklin D. 
Roose veltas kandidatavo ant 
prezidento . Aš už jį bal
savau visus keturis kartus.«
‘Plain Dealer’ manė, kad bus 
pabaiga pasaulio arba pasau
lis prieis prie galo, bet tas 
neįvyko. Bet jeigu aš dar 
gyvensiu ir turėsiu progą, ka
da Henry Wallace kandida
tuos į prezidentus, aš už jį 
balsuosiu, nes Henry Wallace 
yra mūsų demokratijos pilio
rius ir paprasto žmogaus 
draugas, ęlemokratas, kuris 
tęsia Amerikos tradicijas už 
laisvę ir lygybę.”

Tai taip tas 80 metų “jau
nuolis” išreiškė savo mintį 
kaslink Amerikoj kišimosi į

užsieninius reikalus ir moky
mą kitų šalių demokratijos, 
kuomet čia jos nėra.

Keliaujanti Klinika
Anti-Tuberculosis League 

ir Christmas Seal Committee 
įvedė taip vadinamą Keliau
jančią Kliniką ir šią savaitę 
pradėjo imti X-Ray paveiks
lus industrijoj dirbančių dar
bininkų. Tikslas yra patirti 
darbininkų plaučių stovį, kad 
laiku susekti džiovos ženklus. 
Minėtos organizacijos siunčia 
busą su visais X-Ray įtaisais 
per dirbtuves ir ima tuos pa
veikslus. Tas darbas užsi
baigs su gruodžio 19 d. Te
ritorija, kurią ' bandoma pa
dengti per tą laiką, yra nuo 
East 38th iki 55th Hamilton 
Ave. Toje teritorijoje- dir
bančių darbininkų yra 3,000. 
Tam darbui yra naudojami 
.nauji išradimai. Bandymai 
yra daromi prieš Kalėdas, kad 
tuomi pravesti sekmingesnį 
finansinį vajų.

To darbo priešaky yra Dr. 
Robert H. Bishop, kuris pra
neša, kad nuo 1944 metų virš 
200,000 industrijos darbiniu^ 
kų buvo išegzaminuoti ir, jei
gu tas naujasis, išradimas bus 
sėkmingas, tai bus galima su 
jo pagalba išegzaminuoti dar 
120,000 per šį laikotarpį, o ki
ti bus eegzaminuojami džiovi
ninkų klinikose. Už tai dar
bininkas nieko nemoka.

Vėžio Susekimo Centro 
Veikla

gy- 
cg-

iki 
vė-

Kitas geras darbas, apie 
kurį praneša Dr. Knapp, svei
katingumo direktorius, tai vė
žio susekimo klinikų-centrų 
veikla. Buvo įsteigta astuoni 
centrai ir į vienus metus buvo 
išegzaminuota 2,849. asmenys, 
kad patyrus, ar nesivysto vė
žio liga, ir 1,533 pasiųsti pas 
savo nuolatinius šeimynos 
dytojus, kurie toliau juos 
z aminuos.

Dr. Knapp sako, kad 
metai atgal, kol nebuvo
žio ligos tyrinėjimo centras 
įsteigtas, tai tik geriau pasi
turinti galėjo pasiekti tas 
įstaigas, kąd sužinojus, .ar jis 
arba ji turi vėžio ligą, nes 
jie.galėjo užsimokėti. Bet tie, 
kurių finansinės aplinkybės 
neleido jiems kreiptis į tas 
įstaigas, turėjo vaikščioti ne
žinodami savo sveikatos stovio 
ir dažnai negaudavo pagalbos 
iki buvo per vėlu.

Dr. Knapp sako, kad da
bar kiekvienam yra prieinama 
ir,‘ jeigu nori sužinoti zarba 
persitikrinti, galima šaukti te
lefonu RĄnddlph 3553 tarp 9; 
ir 11 ryte ir nuo 2 iki 4 po 
pietų, pradedant pirmadieniu 
iki "penktadienio. šeštadie
niais ir sekmadieniais yra už
daryta. Kas gali, tas užsi
moka už egzaminą po $5 pa
dengimui operavimo lėšų. O 
kurie neturi, tai irgi yra pri
imami ir nei vienas neatmetą- 
mas tik dėl to, kad neturi pi
nigų. Ir kada tuose centruo
se bus 1 surasta, kad žmogus 
turi vėžio ligos simptomus, jis 
bus
specialistus, kurie gydys 
lyg gydytojo nurodymų, 
pagirtinas' žingsnis toje 
tyje. V. M.

pasiųstas .pas tos ligos 
su- 
Tai 
sri- 
D.

HEIDELBERG, PA.
Šitas miestukas yra nedide

lis, turi apie 3,000 gyventojų. 
Yra viena nedidelė plieno 
įmonė (American Steel Bend). 
Viena pradinė, mokykla (Pu
blic School), keli kliubai ir 
apie 8 karčiamos. Reiškia, 
šio miestelio, gyventojams 
trokšti neprisieina, nes reika
lui esant galima burną pašla
pinti.

Gyventojų yra įvairių tautų 
ir taip pat yra nemažai ne
grų.

Iš gruodžio 9-tos į 10-tą mi
rė Juozas Žukauskas, gruodžio 
12 buvo palaidotas Švento 
Jono kapinėse, Fort Pitt. Bu
vo senas šio miestelio gyven
tojas. Apie 70 metų amžiaus.

Iš Lietuvos paėjo iš Lazdi
jų miestelio. Buvo vedęs Ma
rę Skripkaitę iš ten pat. Ir 
vedęs išgyveno apie 50 metų. 
Šioje šalyje išgyveno suvirs 47 
metus. Sirgo 4 metus ir 10 
mėnesių, nes buvo nuo to lai
ko suparalyžiuota kairė pusė, 
kairė ranka ir koja. Per tą

% 
laiką jau jokio darbo dirbti 
negalėjo. Buvo laisvų milu
čių ir tykaus būdo draugas, 
su visais gerai sugyveno. Pri
klausė prie SLA 128 kuopoj 
ir taip pat prie ALDLD vie? 
tinės kuopos (kuomet dar čia 
gyvavo). 1 į

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Marę, dukterį Jievą 
Zarubienę, sūnų Juozą, sese
rį Oną Bairūnienę, kuri gyve
na New Yorke, penkis anūkus 
ir du proanūkius. Ar Lietu
voj jis turėjo brolių ir seserų, 
neteko .sužinoti.

Drauge Juozai, ilsėkis sau 
ramiai šios šalies žemelėj.

J. Gataveckas.

Miami, Fla. — Du baltie
ji iš^igino dvi negres mo
kines; už tai jie nuteisti 5 
iki 7 metų kalėti.

i Fotografas
gTraukiu paveikslus familijų, ves-! 
fituvių, kitokių

M K.. ,1grupių ir pavienių.^
Iš senų padarau# 
naujus paveiks-2 
lūs ir krajavus# 
sudarau su ame-S 

B rikoniškais.
| kalui esant ir#
f padidinu tokioj
; dydžio, kokio pa- #

geidaujama. Tai-g 
pogi atmaliavojuR 
įvairiom spalvom, g 

g JONAS STOKES . «
w 512 Marion St., Brooklyn £
wKampas Broadway ir Stone Ave., prie#
S' Chauncey St., Broadway Line. #g Tel. GLenmore 5-6191 #

g a

$

|J. 1 Kaškiaučius, M. D
g 530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

v v

N
Koplyčias suteikiam nemokamai 

s? visose dalyse miesto,
y
g Tel. Virginia 7-4499

|F. W. Skaliu
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-0% Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
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Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
& * Valgykite Pietus pas
| HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
| 426 South 5th St., Brooklyn, N.

VAKARIENĖ 85c x
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ią patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1,60

"! Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 1
'f lonu. Mandagus patarnavimas. 2
f Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- i 
£ Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. £
ž Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. J
į Žemos kainos už viską. į
» Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. .5

CHAREES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

■nORM| Laidotuvių 
Direktorius

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

PHILADELPHIA, PA 
i

Telefonas Poplar 4110

.... . J. . ..................................-..........................................  i u—■ ■ n » I" H

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Tree., Gruod. 24,



LOS ANGELES, CAL Hartford, Conn
Gerai Pradėkim Naujus .Metus

18

ry-

Manchester, ConnRochester, N. Y
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JOS
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231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.LITUANICA SQUARE

Tel. EVergrecn 8-9770

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių y

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE .

BROOKLYN, N. Y. &

Tel. EVergrecn 4-9612

w

SKELBKITfiS LAISVĖJE
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

1 t

,kyti vakarinę mokyklą ir la
bai daug galima pasinaudoti 
mokinantis.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Žiedai
ir motinai 
jaunuolis, 
mokslo ir

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS-

vakarienę 
Į - komisiją 
šios: Stu- 

Baronie-

Iš LAISVĖS CHORO 
SUSIRINKIMO

s?

vakarus.
atdaros 

Pamokos 
k cm erei-

Meno Fcsti- 
Aš parašy- 

tik dvi die- 
būti. Mūsų 
grįžti. į na-

Palestina. — Tarpusavio 
skerdynėse žuvo dar 3 žy
dai ir 4 arabai.

g

surengti 
Metų, 
išrinktos 
Švediene,

S

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

$
$

Steven Augustine & Frank Sknko
SAVININKAI

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArkot 2-5172

V
y

, v

... ir išaiškinkime darbininkams, kad tik aukštos algos 
yra vienatine priežastimi infliacijos.”

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

g Tel. MArkot 2-5172 j

S’

MERGINOS - MOTERYS 
Patyrimas Nereikalingas

Švaru, Sėdantis Darbas Prie Gėlių Darymo. 
Nuolat, Gera Aiara, Viršlaikiai

ZUNINO-MEEHAN
20 West 37th Street, N. Y. C. 

10-tos Laibos 
--------------------

Montello, Mass.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Skalbyklos Darbininkės
JValgis ir Trumpos Valandos
Brooklyn Eye & Ear Hospital

29 Greene Ave., Brooklyn.
Matykite Mr. Lund

Manage?

JOHN A. PAULEY
i Licensed Undertaker

-m/r -u ft
R

1
1
m

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

toriai 13 d;
no veikalą “Teodolindą” Čia, 
kurį jie vaidino festivalyje. 
Tai puiku.

W. ‘ Yurkevičius.

ž

RONKONKOMA
8084

Mūsų progresyvių žmonių 
būtina priedermė padaryti 
peržvalgą, ką nuveikėm pra
eityj, ir iš to daryti išvadas, 
ką gero atlikom ir kur yra 
trūkumas mūsų darbuotėj. 
Kadangi mūsų susirinkimai 
jau bus 1948 metų pradžioje, 
todėl su naujais metais galim 
padaryti tokią peržvalgą, lan
kyti mūsų organizacijų susi
rinkimus.

Kadangi laikas bėga grėit, 
todėl ir mūsų LLD 145 kuo
pos susirinkimas įvyks sausio 
(Jan.) 4 d., 1948 m., Tarptau
tinio Instituto Svetainėj, 435 
S. Boyle Ave., nuo 11 vai/ry
te. Visi nariai privalote da
lyvauti, nes priešmetinis ir 
metinis susirinkimas yra svar
bus tuo, kad bus išduotos vi
sos metinės atskaitos iš finan
sų ir darbų,, tai būtinai na
riai turi ta proga naudotis ir 
pateikti planą, kaip turim ge
riau veikti.

Taipgi su pradžia metų na
riai gali užsimokėti savo meti
nius mokesčius už 1948 me
tus. Todėl visi, draugai ir 
draugės, dalyvaukite susirin
kime.

ros ir kalendorių.
Moterų Atydai

Kaip praėjusiais metais, 
taip ir šiemet Lietuvių Moterų 
Apšvietos Kliubas nutarė lai
kyti savo susirinkimus tuojau 
po LLD 145 kuopos susirinki
mo. Todėl atminkite, kad lai
kas ir vieta moterų susirinki
mam pasilieka, kaip buvo 1947 
m. Kiekvieno mėnėsio pirmą 
sekmadienį, nuo 1 vai.'po pie
tų, Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimai įvyks 435 
S. Boyle Ave. Taipgi visos 
narės gali dalyvauti LLD 145 
kuopos susirinkime 11 vai. 
te.

Labai Įdomus Žurnalas
Amerikos sostinėj Washing

tone yya leidžiamas žurnalas 
kaipo USSR Informacijų Bu- 
letinas. Tą žurnalą leidžia
Sovietų atstovybė du sykius į 
mėnesį, žurnalas su labai
daug paveikslų iš Sovietų Są
jungos. žurnalas labai pui
kiai apdirbtas ir daug įvairių 
informacijų iš Lietuvos.

Mūsų Ateities
Kiekvienam tėvui 

yra malonu turėti 
kuris linkęs prie
stengiasi atsiekti kokią profe
siją.

Aš čion noriu kelis žodžius 
parašyti apie mūsų porą jaunų i 
draugų, kurie labai linkę prie 
m'okslo ir greitu laiku tikisi 
pasiekti aukštą profesiją.

Man gerai pažįstamas yra 
jaunas Algirdas Geraltauskas- 
Geralt. • Jis iš jaunų dienų ga
biai mokinosi (vargingai mo
tinos augintas sūnus) Detro
ite. Baigęs gimnaziją pradėjo 
studijuoti pradinius mokslus 
medikalio mokslo. ' Tuo lai
kotarpiu užėjo antras karas ir 
Verstinai turėjo eiti į karei vi
ją. Praleidęs sunkų karą Al
girdas vėl griebėsi prie moks
lo.

Los Angeles Vakarinės 
Mokyklos

• Teko susipažinti trumpai 
apie Los Angeles miesto va
karines mokyklas ir manau, 
kad randasi žmonių, kurie no- 

■ ri panašių dalykų žinoti apie
Kuopos Narių Atydai

Valdyba 1948 metams yra: 
pirmininkė M. Levišauskienė, | amatu dalykus^ 
finansų sekretorius J. Alvinas, 
užrašų sekretorius J. D. Da
vis, iždininkas Leo Peters. 
Esant reikalui, nariai gali 
kreiptis prie bile vieno valdy
bos nario. Visi turi telefonus j 
stiiboj ir galima šaukti.

Kadangi, jo supratimu buvo 
nukreiptos mintys, kad gal gy
venimo sąlygos bus prielan
kesnės dėl jo ir jo šeimynai, 
tai jis pasipirko trailerį ir at
vyko į Kaliforniją. Nors jis 
buvęs kareivis ir turėdamas 
tik vietą traileryje ilgai vargo 
koliai gavo vietą apsistoti. Bu
vo apsigyvenęs Inglewoode 
trailerių • kaimely, Los Angeles 
priemiestyj. Ten gyvendamas 
pradėjo lankyti medicinos ko
legiją, net 12 mylių į vieną 
pusę kasdien reikėdavo va
žiuoti į kolegiją. Ten gyven- 

(jis

Los Angeles mieste, atviros 
25 vakarinės mokyklos dėl ko- 

f I

mercijos ir amatų. Mokykla darni traileryj keturiese 
duoda visokias klases veltui, j su ’moteria ir- du vaikučiai) 
tik reikalinga knygų ir ten | jieškojo išeities, kad pasprukti 
tik palieki užstatą, kiek knyga | iš tos vergijos, nes kambarių 
kainuoja, o pasibaigus sezonui niekur negalėjo gauti. Per 

Apie Vilnies D. Kalendorius i jeigu atgrąžini knygas gauni visą vasarą 1947 m. surado na- 
..... ...... 'pinigus atgal. Tai labai pagir- mų budavotoją ir pasistatė sa

tinas dalykas tokia tvarka va- \ vo stubukę rytinėj Los Ange- 
karinių mokyklų. j les daly, 1935 Boca St. Pa-

Mes, lietuviai, esam taip pri
pratę prie gerų informacijų ir j 
kalendorių, kad be jų apseiti 
negalim. 1948 metais mes vėl 
turėsim didelį skaičių Vilnies 
Darbininkų Kalendorių plati
nimui. Kiekvienas lietuvis ar 

f \

lietuvaitė būtinai' turi įsigyti 
tokią didelę ir svarbią infor
macijų knygą ir tik už 50 cen
tų! Todėl, prie pirmos pro
gos klauskite pas LLD 145 
kuopos pirmininkę M. Lewis, 
ar Geo. Bernotą, pas juos vi
sados gausite geros literatu-

Mokykalos atviros nuo 7 iki galiau, pasiliuosavo iš tiaileiio 
10 vai. vakarais per ištisą sa
vaitę, t. y., penkis 
Kaip kurios klasės 
nuo 5 :30 vakare, 
galima gauti ne tik 
jos ir amatų, bet duoda net 
pradiniam muzikos ir piano 
skambinimo. Vyriausia ama
tų mokykla’randasi 1645 Sq. 
Olive St., Wigging Trade 
School. Tai puiki proga lan-

sunkaus gyveninio.
Dabar jam tik apie pora 

myliu iki kolegijos ir gyvena 
savo namelyje. Algirdas tvir
tai nusistatęs pasiekti laipsnį 
medicinos mokslo— profesijos 
ir už metų tikisi atsiekti savo 
pasiryžimą. Jis antri metai 
lanko Osteopathic College.

M

Ž
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į Už $12.00 i
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STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės bas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

Jaunuolė Rupiūtė-Pupis
Los Angeles lietuviams yra 

gerai žinoma jauna energinga 
P. Rupiūtė arba Pupis. Tai 
yra dukrelė Povilo ir Julios 
P’upių. ši jauna mokinė turi 
didelį gabumą dėl mokslo ir 
ji mokinasi amatlnę šaką (oc
cupational) medicinos moks
le. Trumpoj ateityj turėsime 
gabių lietuvių profesijonalų.

Alvinas.

Iš montelliškių dar niekas 
neparašė savo įspūdžių iš at
sibuvusio Lietuvių 
valio Brooklyne. 
siu trumpai, nes 
nas man teko ten 
dalyviai skubino
mus, kad pasilsėti, nes darbas 
laukė.

Bet ir tai, kas teko maty
ti festivalyje, ilgai pasiliks at
mintyje. Kiek ten buvo ga
bių meniškų jėgų! Visi ste
bėjosi, visi gėrėjosi iš taip ge
ro susilavinimo, kaip daininin
kų, taip ir vaidintojų. Gra
žiai pasirodė chorai, solistai, 
duetistai ir teatraliai vaidinto
jai. 1

Ir iš tiek daugelio miestų 
dalyvavo' progresyvių Ameri
kos lietuvių meniškos jėgos. 
Turėtume ir ateityje ' organi
zuoti tokius festivalius. Tai 
ką reiškia Lietuvių Meno Są
junga ir Ąmerikos paža'ngių 
lietuvių veikla! Ką mūsų me
niškos jėgos galėjo parodyti, 
tai visų 'kitų srovių į daiktą 
sudėtos t(\ negalėtų padaryti.

Grįžę iš rook lyno mūsų ak-
Tuod'žm su vai d i-

Gruzdžio 5-tą įvyko Gedi
mino Draugystės priėšmetinis 
susirinkimas. Iš raportų pa
aiškėjo, kd Gedemino Drau
gystė paaukvo $100 Lietuvių 
Kultūrinio Centro namui.

Pasirodo, kad dar pirmutinė 
pašalpos draugystė su tokia 
didele auka. Tai yra pažan
gi, dalykus suprantanti ir vi
sur pirmutinė draugija. Vil
niaus Vėžio Ligos Institutui 
aukavo,$500. Dabar vėl davė 
pavyzdį. Turėtų ir kitų mies
tų progresyvės draugijos tą 
padaryti . Kultūros namo nu
pirkimas yra pažiba Amerikos 
lietuviams. Parodo, kad vie
ningai dirbant galima daug 
darbų atlikti.

Mes, rochesteriečiai, džiau
giamės turėdami Gedemino 
Draugystę, kuri, kaip motina, 
duoda prieglaudą visiems. Vi
soms pažangioms organizaci
joms svetainę duoda veltui 
susirinkimams ' ir parengi
mams. }

Gedemino Draugystė ge
riausia stovi už visas kitas pa
našias draugijas dėl to, kad 
.valdyba yra visi geri, teisin
gi draugai ir draugės.

Šiame susirinkime buvo ren
kama valdyba 1948 metams. 
Išrinkti veik visi tie patys se
ni veikėjai: pirmininku G. 
švedas, vice-pirmininku F. 
Manelis, iždininku P. žirgu
lis, užrašų raštininku J. 
Evans, finansų raštininku Ch. 
Šimaitis į vietą G. Daukas. 
Direktoriai P. žirguliene, J. 
Gužauskas; trustisai G. Vai
tas ir Manelis, kasos globėja 
Ona Vilimaitienė, 
Feliksas Manelis, 
dentė L. Bekešienė.

Nutarta 
po Naujų 
ir virėjas 
gevičienė,
nė, Zlatkiene, Ralaišienė, žir- 
gulienė, Bekešienė. - Visos šio^ 
draugės geros virėjos. Ne
abejotina, kad vakarienė bus 
skani. Gedemino Draugystė 
visada duoda geras vakarie
nes.

Naujų Metų Balius
Gedemino Draugystė rengia 

Naujų Metų pasitikimo balių 
gruodžio 31-mą, trečiadienio 
vakare. šis parengimas yra 
metinis. Visi nariai prašomi 
dalyvauti, nes vistiek reikės 
mokėti 50 centų, būsite ar ne. 
Yra kviečiami visi Rochcsterio 
lietuviai. Ne nariams įžanga 
dykai.

Balius bus savoje svetainė
je,. 757 Joseph Ave. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Muzi
kantai irgi bus pirmos rūšies.

Korespondente.

New York. — Miesto lab
darybės skyriaus galva ap
skaičiavo, jog per du pas
kutinius menesius/ maistas 
čia žmogui pabrango $3 per 
savaitę

čia buvo surengtas koncer
tas per SLA 207 kuopą. Pro
gramą pildė Vyturėlio styginis 
orkestras iš Brooklyn, N. Y., 
vadovystėje Ed. Sidney, daly
vavo Ignas Kubiliūnas iš So. 
Boston. Jis dainavo juokin
gas dainas, kurios publikai pa
tiko.

Lillian Bastytu, buvusi man- 
chesterietė, labai gražiai dai
navo. Tai pirmas 
mus pasirodymas.
gražų balsą ir gražiai išsila
vinusi. Brooklynietė Suzana 
Kazokytė gražiai dainavo. B. 
Johnson, jauna mergaitė 
Hartfordo, deklamavo.

Reikia garbę atiduoti jau- 
nuoliui^TCd. Sidney, Vyturėlio 
mokytojui, kad jis taip gra
žiai sumokinęs styginį orkes
trą. Mes dėkingi už atsilan
kymą ir palinksminimą. ■ Dė
kingi Hartfordo menininkams, 
kad jie atsilankė.

O. Lemezienė.

Choro susirinkimas įvyko 
d. gruodžio. Jauna choro pir
mininkė išdavė raportą iš vei
klos. Ji nusiskundė, kad jau
ni choro nariai neįtraukiami į 
platesnį veikimą. Platokai 
diskusuota. Nurodyta, kad 
veikimui dirva plati, kad jau
nuoliai gali veikti sporte, 
taipgi organizuojiBt solistų, 
duetistų ir grupių veiklą. '

Iš 'komisijų raportų pasiro
dė, kad nuveikta daug. Iš
duotas platus raportas iš fes
tivalio. Diskusuota apie lavi
nimą mokytojų, kurie ir kurios 
galėtų lavihti chorus, bei dai
nininkų grupes.

Raportuota, kad Namo B- 
vė rengia Naujų Metų pasiti
kimo vakarą, savajame name, 
155 Hungerford St., 31 dieną 
gruodžio, 8 vai. vakare. Bus 
vakarienė. Įžangos tikieto 
kaina $2.5(1. ,

Išrinkta 1948 metų valdyba. 
Pirmininke išrinkta . J. Vil- 
činskienė, užrašų raštininku 
J. Tamošaitis, finansų rašti
ninku — J. Kazlauskas, iždi
ninke—O,( Giraitienė. Gaidų 
komisijon — J. Tamošaitis ir 
O. Visockienė. Svetainės pri
žiūrėjimo komisijon — tie pa
tys, išskiriant M. Johnson. 
Korespondente, anglų kalboje 
—Wilma Hollis, lietuvių — 
Balis Muleranka.

Nutarta, kad moterų grupė 
turėtų mokintis atskirai dai
nuoti. Jų mokytoja bus Gai- 
lun. Choras nutarė kalėdines 
dovanas suteikti svetainės pri
žiūrėtojui abiems mokytojoms 
ir gaspadinei, kuri patarnauja 
nariams laike pamokų. '

Pranešėjas.

Maskva. — Lietuvos pre
zidentas Justas Paleckis ra
portavo prezidiumui Sovie
tų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos apie pilietybes 
klausim^ žmonėms tose vie
tose, kurios prijungtos Ta
rybinei Lietuvos Respubli
kai. Prezidiumas' išleido 
įsakymą dėl tų žmonių įsi* 
pilietinimo Lietuvoje.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Laisvės Choras nutarė susimokin- 
ti trijų veiksmų komediją — Ponas 
Amerikonas, parašyta Rojaus Miza- 
ros, neseniai išleido Lietuvių Meno 
Sąjunga. Todėl pranešame Conn, 
valst, didmiesčiams, kurie norėsite, 
kad Pupas Amerikonas jūsų koloni
joj pasirofef^ų, tai užprašykite iš 
kalno, nes komedijoj yra daug juo
kų. — F. J. Repšys. (298-299)

|BAR & GRILL’
I LIETUVIŠKA ALUDE
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Kanados 
Black Horse Ale 

l JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
5? 5? M 2? S? S? V
!)/' S’ 5? S’ S? s? g?

S’ s> 
Sf
s? s?
s?
s/ S »

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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t Egzaminuojant 4feis,j 
j Rašome Receptus J 
f Darome ir Pritaikome Akinius j

i Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 BroadWay
Brooklyn, N.

Tel. ST. 2-8342

» 
V 
V 
5? 
S? 
S’

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 ' .

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS 
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 <

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

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

'Asmeniški aptarnavimai'suteikiama šeimom sulyg parei
kalavimo. Mhsų telefonas niekad nemiega.

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 24 1947
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, New71 nkw
Renkami Parašai už 
Gers.onui Atidavimą 
Vietos Taryboje

Brooklyne yra susidaręs pi
liečiu komitetas ir išleidęs pe
ticijas, kurios reikalauja, kad 
New -Yorko Miesto Tarybos 
didžiuma tuojau užleistų Si
mon W. Gersonui jam priklau
sančią vietą taryboje.

Komitetas savo atsišaukime 
nurodo, kad tokia tarybos di
džiumos elgsena yra laužymu 
pamatinių mūsų įstatymų, nei
gimu piliečių teisių. Prašo or
ganizacijas ir atskirus asmenis 
pasidarbuoti parašų rinkime, 
prašo pasirašyti.

Daugelis organizacijų dar
buojasi tarp savo narių ir feu- 
siedijose. Kai kur mieste ant 
šaligatvių pasistatyti stalai ir 
prie jų renka parašus, taipgi 
dalina literatūrą, aiškinančią 
padėtį.

Iš nežinomos vietos pradė
jo sunktis gasolina į IRT 86th 
St. stotį, New Yorke. Pastaty
ta būrys sargų su mapomis, 
smėliu ir vandeniu, kad sto
tį nuolat išsausinti ir, atsiti
kime gaisro, gesinti.

Buvusiojo majoro LaGuardi- 
jos pagarbai atidengiama kė
dė Princeton Universiteto 
tarptautinių klausimų dėsty
mo skyriuje.

PARDAVIMAI
Woodhaven-Richmond Hill. — Pen

ki, vienai šeimynai tušti namai. Vie
nuolika, dviem šeimynom tušti na
mai. Dvidešimts du namai, po vieną 
fliorą tušti. Visi namai su vėliausiais 
įtaisymais. Garu šildomi. Yra ir ga- 
radžiai. Tuojaus galima įeiti gyven
ti. Prieinamos prekės. Kreipkitės 
pas: ZINIS, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. EVergreen 4-3487. 
REpublic 9-1506. - (299-301)
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Lincoln Brigada Protestavo 
Prieš Terorą Ispanijoje

Abraham Lincoln’o Briga
dos veteranai, T kariavusieji 
prieš fašizmą Ispanijoje, atsi
šaukė į visus amerikiečius 
priešfašistos protestuoti prieš 
žudymą partizanų Ispanijoje.

Amerikiečiai to karo vetera
nai sako, kad tuojau, dabar 
gręsia mirtis penkiems Ispani
jos kovotojams prieš fašizmą. 
Kad juos gali išgelbėti tik ga
lingi masiniai protestai, sku
būs protestai. Franco milita- 
riškas teismas juos nuteisė pa
staruoju laiku Ocana mieste.

Tarpe nuteistųjų yra Augus
tin Zoroa, grupės vadas, buvęs 
tremtinis, bet pastaraisiais lai
kais buvęs sugrįžęs veikti Is
panijoje. Jį pagavo praėjusį

lapkritį, Toledoje. Jis organi
zavo streikus ir demonstraci
jas gelbėjimui nuo mirties ki
tų respubl ik iečių, kaip sako 
pranešimas. Tas darbas jam 
buvo taip savas, kaip savoji 
gyvybė, kuri jau du kartu pii'- 
miau yra buvusi išgelbėta dė
ka tarptautiniams masių pro
testams.

Lincolno Brigados veteranai, 
taipgi Coordinating Commit

tee for Republican Spain (23 
W. 26th St., New Yorke), te
legramomis kreipėsi į mūsų 
valstybės sekretorių George 
Marshall su prašymu įsikišti 
išgelbėjimui antifašistų gy
vasties. Sykiu prašo, kad ir 
kitos organizacijos pasiųstų 
Marsh alini telegramas.

Brooklyn© Veteranu 
Komitetas Ragino 
Priimti Gersoną

“Pagrobimas”-- 
Tiktai Pasaka

Praėjusį sekmadienį buvo 
iškilusi New Yorke dar viena 
“pagrobimo, išprievartavimo 
ir apvogimo” pasaka.

Pasirodė, kad “pagrobtoji,” 
gyvanašlė Mrs. Etta Thorn
ton, buvo susivaidijusi su vy
riškiu Thomas Sippel, Pasisu
ko kiti du vyrai jos “gelbėto
jai,” nusivežė ją įsisodinę į 
auto, iš kurio jie Sippel išpra
šė lauk. Už tai Sippel rapor
tavo, kad Thornton pagrobta. 
Gi toji, policijos klausinėjama, 
nenorėdama Sippel melaginti, 
tikrino, jog tai tiesa.

Tik po kelių valandų kvo
timo, kada policija rado jos 
šėpoje tuos drabužius, kurie, 
tikrino jinai, buvę nuo jos nu
plėšti pagrobėjų, ji prisipaži
no, jog' visa tai buvo pasaka.

Linksmiausių Švenčių!
Sveikinu visus kostumerius, draugus ir 

pažįstamus sezono šventėmis!

Linkiu visiems linksmai ir gražiai 
praleisti šventes.

Linkiu linksmų ir perteklingų Naujų Metų! 
Būtų malonu kuo dažniausia pasimatyti.

PETRAS KAPISKAS
Savininkas

Bar & Grill
32 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

LINKĖJIMAI
Nieko gražesnio nėra žmonijos gyvenime, kai 

prisiminimas vieniems kitų nors kartą į metus.

Su didžiu malonumu sveikinu savo draugus 
kostumerius ir visus pažįstamus Kalėdų ir Nau
jų Metų šventėmis!

Linkiu visiems linksmaus ir perteklingo gyve
nimo 1948 metais.

Charles Vigunas
Savininkas

BAR .t GRILL
284 Scholes St. * Brooklyn, N. Y.
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Laikraštininkų Gildijoj 
Laimėjo Dešinieji

Galo praėjusios savaitės 
įvykusiuose Laikraštininkų 
Gildijos Now York o skyriaus 
valdybos perrinkimuose iš
rinkti George R. Holmes, 
John P. Ryan, Jack Deegan, 
Steve Horton, Henry Moscow, 
Victor Leo, visi dešinieji.

Iš 7,500 galinčių balsuoti, 
rinkimuose dalyvavo apie 5,- 
800 narių, laimėtojams gau
nant po apie 300 iki 500 dau
giau balsų.

Taft-Hartley įstatymui plie
kiant vieną uniją po kitai, 
ragangaudystei siaučiant, dau
gelis eilinių žmonių pagalvoja 
nusileidimais palengvinsią ata
ką ant savo gyvenimo lygio, 
už mažiau kovingos vadovy
bės pečių gausią užvėĮją. At
eitis parodys, kaip skaudžiai 
jie klydo. Daleidžiant, kad 
reakcijos nepuolamieji unijų 
viršininkai neblogiau žiūrėtų 
unijos reikalų už prašalintus 
kairesniuosius, patsai daleidi- 
mas pakeisti po reakcijos ata
ka esamą vadovybę rodys re
akcijai, kad unijos galia pri
blokšta ir akstins daugiau 
pulti ir pribaigti,  I

Mus Sveikina 
Švenčiu Proga

Iš Los Angeles, buvusioji 
brooklynietė, rašo:

“Laisvės štabą sveikinu šven
tėmis.

“Su pasiilgimu, 
“U. Bagdonienė."

“Pietinio New Yorko J. V. 
Arm i j on ir J. V. Orlaivynan 
Rekrutavimo Distriktas linki 
jums labai smagių Kalėdų ir. 
linksmų Naujųjų Metų.”

“žieminių švenčių proga, vi
siems Laisvės redaktoriams ir

American Veterans Com
mittee Brooklyno skyrius 
(Gung-Ho) praėjusį sekma
dienį įvykusiame susirinkime 
pasisakė už priėmimą Simon 
W. Gersono, veterano, į New 
Yorko Miesto Tarybą.

Gerson as yra paskirtas į 
velionies Cacchionės vietą jau 
prieš keletą savaičių. Tačiau 
tarybos didžiuma vilkina jo 
priėmimą, knaibinėja, ar ne
atras kokių nors senieniškų 
priemonių jo neįleisti, tą vietą 
pasiglemžti ' savo partiniams 
interesams. O jeigu jau ne/ 
atrastų galimybės pasiimti 
sau, tai* nors taip nuvilkinti, 
kad vistiek darbininkų atsto
vas neįeitų, kad likusis tarny
bos terminas išsibaigtų be jo.

Esamosios tarybos laikas 
baigsis gale 1948 metų.

Veteranai savo pareiškime 
sako, jog ataka ant mažumos 
teisių graso visų amerikiečių 
teisėms ir kaipo tokia nėra to
leruotina. Pažymi, kad tai nė
ra vien atėmimu balso vienam 
Gersonui, kad tuomi atima 
balsą-atstovybę visiems tiems 
75,000 Brooklyno piliečių, ku
rie už komunistą Cacchione 
balsavo.

Komunistai Kritikavo 
Uniją Fėro Klausimu N

Robert Thompson, komunis
tų organizacijos pirmininkas 
šioje valstijoje, kritikavo tuos 
Transportininkų Unijos vadus, 
kurie transportininkams algų 
pakėlimo klausimą riša, su kė7 
limu fėro. Jis sako, kad jie 
priima politikierių, privatiškų 
linijų ir stambiųjų nejudomo 
turto savininkų interesų klai
dingą teoriją, kad būk tiktai 

i pakėlimų fėro galima pakelti 
; darbininkams algas.

Thompson nurodinėja, jog 
toks nusistatymas pamatiniai 
yra -netikslus ir netinkamas. 
Tas, sako jis, neatitinka viso 
miesto dirbančiųjų gyventojų 
interesams. Algos turi būti 

į pakeltos, liaudis to reikalavi
mą visuomet rėmė ir rems, bet 
tam reikia surasti kiti šalti
niai, o ne aptaksavimu po ke
lias dešimtis dolerių metams 
darbininkų šeimas sukėlimui 
toms algoms finansų. Tie fi
nansai galimi gauti aptaksavi
mu didžiųjų turtų, sako 
Thompson as.

Penkių centų fėras ir algų 
pakėlimas CIO Transport 
Workers Unijos nariams, sa
ko jis, nieko bendra neturi 
vienas su kitu.

žiauriai sumušęs 2 mėnesių 
kūdikį, savo dukrytę, John 
Karpinnen, 20 metų, sulaiky
tas po $50,000 kaucijos, kai-
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visam štabui linkime sveikatos 
ir linksmų Naujų Metų!

“V. O. Žilinskai,
“Hillside, N. J.”.

< ★ ★ ★

“Negalėtume praleisti Kalėdas 
netarę: ‘Geriausių linkėjimų 
jums visiems: Velijame links
mybės.’

“Mabel ir 'Matt Sholomskas, 
“Philadelphia, Pa.”

po pavojingas išleisti. Mušęs 
už verkimą.

ŽINOJO BLOGAI PADARĘS

Girtas asmuo išstūmė iš 
traukinio kpnduktorių BMT 
Sheepshead Bay stotyje. Tuo 
tarpu durys užsidarė ir pali
ko konduktorių. Traukinio 
vairuotojas apsižiūrėjo va
žiuojąs be konduktoriaus tik 
sekamoje,stotyje, turėjo lauk-' 
ti sekamo traukinio, kad iš
leistų keleivius. Jame su
laukė ir pasivijusio kon
duktoriaus. Bet girtasis, su
sipratęs , priviręs košės, toje 
stotyje prasišalino nepastebėk 
tas.

y ft
Z DANTŲ GYDYTOJAS | 

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

Tel. EVergreen 7-6868 g 
| Valandos: į j 

$ Penktadieniais uždaryta. $

J
?Adam V. Walmus, D.D.Sj
E DAKTARAS-DENTISTAS w

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M. ■
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y 650—5th Ave., kamp. 19 St.ft 
| BROOKLYN, N. Y. | 
| Tel. SOuth 8-5569 |

[domus Koncertas

SVEIKINU ŠVENTĖMIS!

Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis

John Baležentis

Richmond Hill, N. Y110-04 Liberty Avė.,
CO

Tek: Virginia 3-9700

W.

W.

SVEIKINU ŠVENTĖMIS!

. Kalėdų ir Naujų Metų

y

Jonas Lazauskas
Brooklyn, N. Y.337 St. Nicholas Ave.,

Telephone: EVergreen 2-9141

y
Valandos: ft

TONY’S
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įvairybė koštu- • 
džiulerią. Suk- 
setai Elgin — 

išdirblmo,

y y 
y y 
y
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šeštadienį, 
Brooklyno 
salėje, 30

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

Lydia Lipskerova ir Boris Chirkov rolėse Katriutės 
Kern ir Mykolo Glinkos romantiškoje scenoje iš fil- 
mos “The Great Glinka,” pirmu kartu’Amerikoje pra- .

dėtoje rodyti gruodžio 20-tą, Stanley Teatre, 
7th A.ve. ir 42nd St., New Yorke.

į UP-TO.DATE

BARBERSHOP
tf ANTANAS LEIMONAS
& Savininkas

| 306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI

$ Telefonas EVergreen 4-0208 įs
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Itun

Šeštadienį, gruodžio 27 die
ną, Brooklyno Academy of 
Music salėje, bus labai įdomus 
koncertas. Įdomus tuomi, kad 
ten skambės kiekvienai) lietu
viui labai prie širdies artimos 
melodijos, išduotos stygų ir 
kanklių virpėjimo, kaip ir so
lisčių ir choro balsų.

Koncertą rengia Rusų Ba
lalaikų Muzikalė Draugija, 
vadovybėje Aleksandrė Ku- 
tin’o. Koncerte taipgi daly
vauja solistė Dora Bbshoer, 
kuri dainuos rusų .-liaudies 
.dainas, lydima balalaikų. Dai
nuos Poliauka Choral Ensem
ble, vadovybėje Vera Ivano
va. Ir rusų liaudies tautiškus 
šokius šoks Radischev’o Rusų 
Liaudies šokių šokikų Grupė, 
vadovybėj Alex K^raczun. 
Apie tą šokikų grupę tenka 
paminėti, kad dienraščio Lais
vės koncertus lankanti publi
ka juos yra jau kelis kartus 
mačius ir jais žavėjusis Lais
vės koncertuose.

Koncertas įvyks 
gruodžio 27 d., 
Academy of Music
Lafayette Ave. (Privažiuoja
ma: BMT linija, DeKalb Ave. 
stotis; 8th Ave. GG traukiniu, 
Lafayette Ave. stotis. Taipgi 
IRT ir Fulton linijomis.)

Bilietų kaina yra: $1.20, $1.- 
80 ir $2.40., taksai įskaityti. 
Bilietus galima gauti:

Russian Tea Room, 150 W. 
57th St., New York, tel. 
5-0947;

Kismet Record Co., 227 E. 
14th St., New York, tel. GR. 
7-2891;

Russian Skazka, 227 
46th St., tel. CH 4-9229;

Alexander Kutin, 35
20th St., New York, tel. WA 
9-1343.

Dėl geresnių - patogesnių 
sėdynių patartina koncertai) 
įžangos bilietas įsigyti iš anks
to virš minėtose vietose. Dėl 
patogumo, galima užsisakyti 
ir telefonu.

Balalaikų Orkestrą, kuri šį 
koncertą rengia, yra mums, 
lietuviams, artima tuomi, kad 
jos vadovas Alexander Kutin 
visokiais būdais daug gelbsti 
mūsų Brooklyno Stygų An
sambliui Vyturėliui. Dėl to ti
kimasi, kad1 daug lietuviškos 
publikos dalyvaus koncerte.

Koresp.

Prie viešbučių, pasistatyti 
mašinas pavojinga — proku
roras pradėjęs pašaukinėti sa
vininkus autų, laiks nuo laiko 
stovinčių prie Bedford Hotel, 
Brooklyne. Įtaria ten esant 
perimamosios “meilės.”

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D. I
7 <5

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208
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JGERI PIETŪS!^ 
y Kada norite gerų pietų, ft 

kreipkitės į «

| Lorimer Coffe Shop | 
; Frank Domikaitis 
! ■ Savininkas' I 
; 417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos| 
' mėsos valgiai. Taipgi dar-1 

& žovių ir pieninių valgių £ 
gražus pasirinkimas. J?

Širdingai sveikinu visus savo draugus ir 
kostumerius
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Paršome įsitėmyti, kad John Baležentis perkėlė 
savo Bar & Grill biznį į naują vietą:
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Sveikinu visus savo kostumerius, draugus ir 
prietelius proga didžiųjų švenčių

Linkiu linksmai praleisti šventes ir linkiu 
puikiausio pasisekimo jūsų gyvenime 1948 m.
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$52.50

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

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17>iewch. *33.75

S? Graži
W mišką

nelėm
American
Laikrodžiai langines,

w Bulovą, Gruen, Hatnil- 
ton, Benrus, etc. Vė- 
liausią madą Moterą 

W ir Vyrų Daimontinial 
žiedai.

3^ Atlikite savo pasirin- 
kimų dabar. Rankpi- 
nigiai jums palaikys 

gYį by kurį daiktą iki 
W Kalėdą.

gYL Linksmą Kalėdų Ir 
Laimingų Naujų Metų 

W visiems mūsų Patro- 
nanfs! / 1

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

6 pust.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Gruod. 24, 1947




