
Klausysime Wallace’o Kal-
Graikijoje “Ramybė.” [bos.
Skaldo!
Juozo Balčikonio Žodis.

Rašo R. MIZARA

Visa Amerika nekantriai
laukia pirmadienio vakaro —
laukia Henry A. Wallace’o
kalbos, kurią jis sakys per ra
diją.

Jis kalbės is Chicagos. Jis, 
spėjama, pareikš savo nuomo
nę dėl kūrimo trečiosios, liau
dies, partijos ir dėl to. ar jis 
sutiks kandidatuoti šalies pre
zidento vietai.

* Savo svarbią kalbą Wallace 
sakys lygiai 10:30 va L vakaro 
ir ji bus transliuojama per vi
sa kraštu Mutual Broadcast-* *

ing sistema.
New Yorke ir apylinkėje gy

veną atsisukite radijo klausy
tu vą ties WOR.

Progressive Citizens of 
America organizacija energiš
kai ragina Mr. VVallace’ą kan
didatuoti prezidento vietai.

Milijonai žmonių tam, be 
abejo, mielai pritaria.

Girdėsime, ką gi pasakys 
pats Wallace!

★ ★ ★
• Praėjusį antradienį dar de
vyni Graikijos liaudies sūnūs 
tapo nugalabinti!

Tokią “ramybe geros valios 
žmonėms žemėje’’ suteikė fa
šistiniai - ntonarchištinę Athe-
nų valdžia Graikijai!

Nuo 1946 metą birželio mė
nesio ligi šių dienų Graikijos 
monarchistai brutališkai nužu
dė 718 to krašto patrijotų !

šis skaičius neapima tų, ku
rie mirė koncentracijos stovy
klose — mirė nuo bado, šalčio 
arba kankinimų.

Kada bus padarytas tam 
galas ? !. . .

★ ★ ★
Francijos darbo unijų są

junga tapo perskelta: socialis
tai, sakoma, atplėšė nuo są
jungos apie virš vieną milijoną
narių.

Italijoje dešinieji socialistai, 
eidami išvien su fašistais, ruo
šiasi panašiai.

Anglijos Darbo Partijos va
dai grūmoja komunistams: 
Nesakykit nei žodžio prieš 
Marshallo planą, nes mes 
jums!. . .

To paties galima tikėtis ir 
Belgijoje ir Ilollandijoje.

Kam visa tai ? Kas tuo 
džiaugsis?

Tuo džiaugsis ' fabrikantai, 
dvarininkai ir fašistai.

Jiems dar sykį pavyko su
skaldyti darbininkų judėji
mas.

Liaudis dėl to liūdi!
★ ★ ★

Anapus “geležinės uždan
gos“ visur prisimygusiai rei
kalaujama : apvienyti visus 
dirbančiuosius, — apvienyti 
juos didžiuliam žygiui: nau
jam pasauliui kurti.

Šiapus “geležinės uždangos“ 
klojasi šitaip: suskaldyti dar
bo žmonių pajėgas — suskal
dyti jas tam, kad tuo būdu fa
brikantų ir dvarininkų vieš
patavimas būtų prailgintas.

Gilaus įspūdžio manyje pa
darė didžiojo Lietuvos kalbi
ninko Juozo Balčikonio bal
sas pabėgėliams. Tik paskai
tykite, kiek daug jis tiesos 
perlų paberia savo kolegoms:

“Ar nekeista, kad eiliniai 
mūsų tautiečiai, darbininkai, 
žemdirbiai, amatininkai, smul
kūs tarnautojai, studentai bei 
kiti grįžta į Lietuvą, o jūs in
teligentai — mūsų tautos žie
das—profesoriai, mokslo dar
buotojai ir specialistai pustre
čių metų karui pasibaigus dar 
nenusprendėte, kad papras
čiausia, o kartu ir protingiau
sia išeitis yra ne tūnoti sto
vyklų pelkyne; bet grįžti į mu
lų universitetus ir institutus, į 
4avo židinius, į savo bibliote
kas.”

Šiuos žodžius Balčikonis vy
riausiai taiko intelektualams,

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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GRAIKIJOS PARTIZANAI
ĮSTEIGĖ LAISVĄJA

VALDŽIA ŠIAURĖJ
Kaimynai Pripažinsią Naująją Valdžią; Monarchistai 
Šaukiasi Daugiau Karinės Pagalbos iš Amerikos

Athenai. — Graikų par
tizanai trečiadienį paskelbė 
per radiją, kad jie “įsteigė 
pirmąją laikinę laisvosios 
Graikijos valdžią” šiaurinė
je to krašto dalyje. Šios 
valdžios prezidentas ' ir 
premjeras yra generolas 
Markos Vafiates, demokra- 
tinės-partizanų armijos va
das.

Kai tik susidarys tinka
mos sąlygos, bus sušauktas 
steigiamasis seimas pasto
viai demokratinei valdžiai 
įkurti, sakė partizanų ra
dijas.

Sumobilizuoti visas liau
dies jėgas, kad. paliuosuoti 
Graikiją nuo Amerikos-An- 
glijos imperialistų ir Sofu- 
lio - Tsaldario išdavikiškos 
valdžios; perimt svetimša
liu bankus, didžiuosius fa- 
brikus' ir kitus jų turtus į 
graikų valstybės nuosavy
bę; pertvarkyt žemę vals
tiečių naudai; vykdyt tau
tinę vienybę tarp Graikijos 
žmonių, ir tt.

LAISVĖ—LIBERTY
Tho Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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Metai XXXVIL Dienraščio XXIX.

Jugoslavijos žinių agen
tūra Tanjug pranešė, jog 
graikų partizanų valdžia 
nutarė siųsti savo atstovus 
užsienin, diplomatiniams 
ryšiams sumegsti su demo
kratinėmis šalimis. •

Francijos K o m u n istų 
Partijos laikraštis Huma- 

I nite lemia, kad Jugoslavi
ja,’ Bulgarija ir Albanija 
pripažins laisvąją partiza
nų valdžią Graikijoj.

Naujosios Valdžios
Programa

Athenai. — Graikų parti
zanų valdžia paskelbė tokią 
programą:

Milionas Geležkeliečiu Rei
kalauja 40 Valandų Savai

tės su 48 vai. Alga
Washington. — Milionas 

mašinistų, elektrininkų ir 
kitų gelžkelinių darbininkų 
reikalauja sutrumpinti dar
bo laiką iki 40 valandų sa
vaitei, bet mokėt tiek algos, 
kaip dabar už 48 valandų 
darbo savaitę. Tatai reikš
tų 20 nuošimčių valandinį 
algos pakėlimą. Šie darbi
ninkai nėra traukinių kon
duktoriai ar luti važiuotės 
operuoto jai. Jie priklauso 
17-kai amatinių unijų.

Prancūzai Verčiami 
Pirkt Valdžios Bonus

Paryžius. — Premjerui 
Schumanui reikalaujant, 
Francijos geimas 351 balsu 
prieš 189 išleido įstatymą, 
kuris verstinai įsako pirkti 
valdžios paskolų bonus, o 
kas nepirks bonų, • tai tiek 
daugiau imt iš jo taksų, 
kiek jis būtų turėjęs pirkti 
bonų pagal savo algą ar ki
tas pajamas. Prieš tą su
manymą balsavo visi 183 
komunistai seimo nariai ir 
6 kiti. 1

Paskui seimas priėmė 
300 balsų prieš 268 valdžibs 
sumanymą įvairiems varto
jimo dalykams aukščiau ap- 
taksuoti.

PREZIDENTAS APVIENIJO 
MOKSLINIUS TYRIMUS

Washington. — Prezid. 
Trumanas vienon valdybon 
sujungė mokslinius tyrinė
jimus, kuriuos iki šiol pa
skirai vedė atominės jėgos 
komisija, armijos, laivyno 
ir žemdirbystės departmen
tal ir kitos valdinės įstai
gos. t • .

Visiems tokięms moksli
niams tyrinėjimams dabar 
vadovaus Trumano sudary
tas Tarpdępartmenti n i s 
Komitetas. Prezidentas bus 
vyriausias šio komiteto gal
va. Savo padėjėju jis pasi
skyrė Johną R. Steelmaną, 
kuriam pavesta suderinti 
visus minimus mokslinius 
darbus.

Per Kalėdas Žuvę 
273 Žmonės

New York.-— Per važi
nėjimus ir kitus pasilinks
minimus kalėdų šventėje 
£uvo bent 273 žmonės viso
se Jungtinėse Valstijose. 
171 užmušta automobilių 
nelaimėse, o 102 neteko gy
vybės įvairiose kitose nelai
mėse.

Iškraustyti Salos Žmonės 
Dėl Atominių Bandymų

Washington. — Amerikos 
laivyno vyriausybė per- 
kraustė visus 142 vietinius 
Eniwetok atolines salos gy
ventojus į Ujelang salą. 
Nes Eniwetok saloje Ame
rika steigia naują stotį 
atominiams bandym a m s 
daryti.

AUDRA BALTIJOS JŪ
ROJ PRAŽUDĖ 9 AME
RIKOS JŪRININKUS

Helsinki. — Audra Balti-, 
jos Jūroje sudaužė į uolos 
krantą ties Suomijos Įlan
ka amerikinį prekybos lai
vą Park Victory. Su laivu 
žuvo 9 jūrininkai.

PRAGAIŠTINGAS VIE
SULAS FILIPINUOSE

savo kolegoms. Bet jie tinka lieČiais.

kiekvienam pabėgėliui.
Tegu su naujais metais jie 

gerai pagalvoja, — pagalvoję, 
supras, kad jie privalo išsiner
ti iš pabėgėlio apsiausto — jie 
gali ir turi būti. Lietuvos pi-

Manila: — Nepaprastai 
smarkus viesulas-tifūnas 
nuskandino vieną prekinį 
laivą ir aplamdė 5 kitus. 
Žuvo bent 3 žmonės. Viesu
las padarė sunkių nuostolių 
ir Filipinų sostinėj Maniloj.

1
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Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai
VAJUS TURI EITI IKI

PILNO LAIMĖJIMO
Mūsų finansinis vajus stumiasi pirmyn labai iš lė

to. Tiesa, jau esame sukėlę $119,225, bet dar būtinai tu
rime sukelti mažiausia $20,775. Todėl vajus turi tęstis. 
Prašome visus ir visas pasiskubinti su parama. Kiek
vienas Šeras' yra svarbu, kiekviena dvidešimts penkinė 
artina irius prie pilno laimėjimo.

Sekamas laiškutis turėtų paskatinti mus kiekvieną 
prie didesnio pasiryžimo: “Gerbiamieji, prisiunčiu ant
ru kartu $500 paskolą. Tūlas laikas atgal pirkau Šerų 
už $300, du mėnesiai atgal paskolinau $500. Labai bus 
džiugu, kai turėsime Amerikos Lietuvių Kultūrinį Cen
trą. Joe Chuplis, Springdale, Pa.”

Arba štai kitas laiškas: “Šiame laiške rasite $75 
money orderį. Tai bus už tris Lietuvių Namo Bendro
vės Šerus. Vienas seras mano sūnui, kitas marčiai ir 
vienas man pačiai. Tai bus kalėdinė dovana mano vai
kams. Frances Witkousky, Ossining, New York.“

Šių gerų prietelių vardai jau tilpo vakar dienos su
rašė.

Sekami asmenys prisidėjo:
Petras ir Domicėlė Šlekaičiai, Scranton, Pa. $50.00
Zenon Bechis, Dorchester, Mass. 25.00
John ir Beatrice Usevich, Dorchester, Mass. ' 25.00
Alex Sherbin, Pittsburgh, Pa. 25.00
Peter - Alzbieta Kurulis, Norwood, Mass. 25.00
Augustinas Digimas, Waterbury, Conn. 25.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

MONARCHISTAI PER URMINE MEDŽIOKLĘ 
SUĖMĖ DAR 451) DEMOKRATINIŲ GRAIKŲ

Athenai. — Kai tik parti
zanai įkūrė savo valdžią 
kalnuotoje šiaurinėje Grai
kijos srityje, tuojau Sofu- 
lio - Tsaldario monarchistų 
valdžia Athenuose puolėsi 
prie Amerikos atstovų 
Graikijoje maldauti dar di
desnės ir greitesnės kari
nės, pagalbos prieš partiza
nus.

Monarchiniai v a 1 dovai 
kartu pasmarkiho terorą 
prieš nužiūrimus demokra
tinius graikus sostinėje A-

thenuose ir kituose mies
tuose. Jie suruošė urminį 
ablavą naktį iš ketvirtadie
nio į penktadienį ir suėmė 
450 vyrų ir moterų pačiuo
se šių žmonių namuose. -Po 
šios medžiokles monarchis
tai gyrėsi, kad jie, girdi, 
suardę “raudonųjų sąmoks
lą išžudyti žymiuosius 
(monarchistų) valdininkus 
ir politikus”, tokius kaip 
buvęs žandarų komandie- 
rius generolas N. Zervas, 
buvęs premjero pavaduoto
jas St. Gonatas ir kt.

WALLACE PIRMADIENĮ PASKELBS, AR 
JIS KANDIDATUOS Į PREZIDENTUS

New York. — Henry A. 
Wallace, buvęs Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas, 
paskelbs pirmadienį per ra
diją visai šaliai, ar jis bus 
trečiosios partijos kandida
tas į prezidentus 1948 m. 
rinkimuose. Jis kalbės Chi- 
cagoj, pradedant 9:30 vai. 
vakare, pagal vidurinių val
stijų laikrodį, o New Yor
ke bus girdima jo kalba per 
W0R radijo stotį, prade
dant nuo 11:30 vai., pagal

rytinių valstijų laiką.
Pirm jo kalbos, bus Wal- 

lace’ui įteiktas Chicagoje 
prašymas su 100,000 pilie
čių parašų, kad kandida
tuotų į prezidentus. Tuos 
parašus surinko Cook aps
krities Progresistų Partija 
Chicago j.

Jau vienuolikos valstijų 
Progresyviii Amerikos Pi
liečių Komitetai ir visų to
kių komitetų centras ragi
no Wallace’ą kandidatuoti.

AMERIKA PLANUOJA
APREŽT j. tautų 

REPORTERIUS
Washington® Valdžia Pareiškė, Kad Ji Pasilaiko Teisę 
Atmesti Nepatinkamus Jai Jungt. Tautų Korespondentus

Washington. — Amerika 
reikalaus griežtai pakeisti 
taisykles, pagal kurias 
Jungt. Tautos iki šiol pri
imdavo ir įgalindavo sveti
mų kraštų korespondentus,
kaip pareiškė valstybės de- 
partmentas Washingtone.

Amerikos valdžiai nepa
tiko, kad generalis Jungtim 
Tautų sekretorius Trygve 
Lie užprotestavo prieš Wa- 
shingtono pasimojimą de
portuoti graikų korespon-

NEGRAI IŠSKIRIAMI IR 
LIUOSYBES TRAUKINYJE
Chattanooga, Tenn.—Vie

tiniai Memphis ir Birming
ham miestų valdininkai už
draudė negrams kartu su 
baltaisiais lankyti Liuosy- 
bės Traukinį, kuomet jis 
ten atvažiuos. Tame trauki
nyje yra išstatyti* parodon 
svarbieji istoriniai Ameri
kos dokumentai. Praneša
ma, jog Liuosybės Trauki
nys pravažiuos, neapsisto
damas Memphis ir Birmin
gham miestuose todėl, kad 
jų valdybos nutarė išskirti 
negrus nuo baltųjų trauki
nio lankytojų. Teigiama, 
kad kiti stambieji pietinių 
valstijų miestai nedarys to
kio skirtumo.

Komunistaijsigali 
Ir Riet. Chinijoj

dentą Nikolą Kyriazidisą ir- 
Indijos komunistų spaudos 
korespondentą Syedą Ha
san ą. Lie protestavo, kad 
Amerika, areštuodama juos 
deportavimui, sulaužė savo

ITALAS NUDŪRĖ ITA
LIJOS ATSTOVĄ

Stockholm, Švedija. —Ita
las Giuseppe Capocci, pa
leistas šventėm iš protligių 
įstaigos, nudūrė žirklėmis 
Albertą B. Ricci, Italijos at
stovą Švedijai. Jis nužudė 
Ricci per kalėdinį bankie- 
tą, suruoštą Italijos atsto
vybes rūme.

Istanbul, Turkija.— Tur
kų spauda kritikuoja Ame
riką už, girdi, “per lėtą” 
karinės paramos davimą.

’V 1 čiiMiiiiAlffit*-'1!

SUNKĖJA TAUTININKŲ 
BŪKLĖ CHINIJOJ

Nanking. — New York o 
Herald Tribune korespon
dentas praneša, jog cĮiinų 
komunistai neatlaidžiai at
akuoja apsupamus Čiang 
Kai-šeko tautininkus Muk
deno apylinkėje. Sunkėja ir 
ūkinis Čiango valdžios kri- 
zis. Valdžia spausdina vis 
daugiau popierinių pinigų, 
kurie jau ir be to yra be
veik beverčiai.

Paryžius. — Žada strei
kuoti daktarai ir advokatai 
prieš naujus taksus.

Nanking. — Chinų komu
nistai yra užvaldę pietinės 
Chinijos pussalį Luichow ir 
Hainan salą. Jie turi eilę 
karinių bazių į pietus nuo 
Yangtze upės, nekalbant a- 
pie užimtus plotus šiaurinėj 
ir vidurinėje Chinijoj.

Partizanai Smarkiai Puola 
Graikijos Monarchists

Athenai, gruod. 26. — 
Graikijos monarchistų val
džia pranešė, jog partiza
nai pradėjo ypač smarkiai 
atakuot monarchinę armi
ją. Siaučią atkaklūs mūšiai. 
Partizanai norį paplatinti 
savo paskelbtą demokratinę 
valstpbę. »

■ ....  — "■■■ ■<■■■ ■
ARABAI ŽUDYSIĄ JUNG. 
TAUTŲ PASIUNTINIUS

Jeruzalė. — Palestinos a- 
rabų vadai grūmojo išžudyt 
visus Jungtinių Tautų ko
misijos narius, jei ta komi
sija atvyks dalinti Palesti
ną į atskiras žydų ir arabų 
valstybes. •

DAR 35 UŽMUŠTI 
PALESTINOJE

Jeruzalė. — Susikirti
muose tarp arabų ir žydų 
Palestinoje Kalėdose buvo 
užmušta apie 20 asmenų, jų 
tarpe du anglų policininkai, 

jo ant rytojaus tarpsavinėse 
skerdynėse žuvo dar 15 žy
dų ir arabų.

sutartį su Jungtinių Tautų K 
centru dėl laisvės įgalin
tiems užsieniniams kores
pondentams.

Po to protesto, jau visai • 
paliuosuotas Hasan, Indijos 
komunist. dienraščio “Swa- 
dhinata” ir “Liaudies Ga
dynės” korespondentas. Sa
koma, Jungtinių Tautų cen
tras prašė leisti jam pa
čiam laisvai grįžti Indijon. 
Hasan buvo iš anksto nusi
pirkęs laivakortę namo 
plaukti.

Kyriazidis, koresponden
tas graikų laikraščio “De- 
mokratis”, leidžiamo Cyp
rus saloje, buvo pirmiau 
sąlyginiai • paleistas; bet 
jam buvo įsakyta dar ateit 
į kvotimus gruod. 26 d.

(Graikijos monarchistų 
valdžios atstovai šioje ša- . 
lyje karštai sveikino Ame
riką už Kyriazidiso suėmi
mą deportavimui.)

Amerikos Pareiškimas
Valstybės departmentas 

savo išleistame pareiškime 
pabrėžia, jog Amerika pa
silaiko sau vyriausią teisę 
atmesti Jungtinių Tautų 
užginamus užsieninius ko
respondentus, atsiunčiamus 
pranešinėti apie Jungtinių 
Tautų veiklą.

Amerik. vyriausybė tvir
tina, jog sutartis su Jungti
nėmis Tautomis dėl kores
pondentų joms reikalauja 
pasitarti ♦ su valstybės de
partment pirma, . negu 
Jungtinės Tautos užgirs to
kius korespondentus. Esą, • 
jei šios šalies valdžia būtų 
žinojus, kad Kyriazidis ir 
Hasan yra komunistai, tai 
jie tuojau būtų buvę atmes-

Trumanas Paliuosuoja 
1,523 “Siiakerius“

Washington. — Prezid. 
Trumanas suteikė kalėdinę 
dovaną 1,523 vyrams, kurie 
buvo pasiųsti kalėjiman už * 
atsisakymą stoti į ginkluo
tas jėgas karo metu arba 
už neužsiregistravimą , ka
rinei tarnybai. Prezidentas 
dabar palftiosavo daugiau
siai tų, kurie dėl sąžinės ar
ba religinių sumetimų atsi
sakė kariauti. Kiti gavusie
ji Trumano amnestiją yra 
Nisei — Amerikoje gimu
sieji japonai, kurie iš pra
džios išsisukinėjo nuo draf- 
to, bet buvo rekrutuoti ir 
gerai tarnavo. Prezidentas 
taipgi panaikino liekamąją 
dalį bausmės tiem, kurie 
per nežinojimą vengė rek- 
rutavimo.

ORAS.—Būsią giedra.
* * • *N '
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Amerikos Žmėnėms Verta Susirūpinti
Juo rimčiau galvoji apie Panamos seimo nutarimą 

neužgirti valdžios pasirašytos sutarties su Jungtinėmis 
Valstijomis, tuo tas visas klausimas darosi rimtesnis ir 
svarbesnis. Kaip gi galėjo atsitikti, kad seimas vienbal
siai išdrįso paspriešinti sutarčiai su tokia galinga, mil
žiniška šalimi ir Panamos “globėja”, kaip Jungtinės Val
stijos? Kaip galėjo atsitikti, kad beveik visi žmonės, iš
girdę seimo nutarimą, išėjo į gatves, demonstravo savo 
pritarimą ir kėlė šūkius prieš Amerikos imperializmą?

Pagaliau, kaip galėjo būti,, kad Panamos prezidento 
demagogiškas argumentas, < jog tuojau ateisiąs karas 
tarpe kapitalistin. demokratijų ir komunizmo ir Panama 
papulsianti į komunistų rankas, jeigu joje Amerika ne
turės skaitlingų militarinių bazių, nieko nereiškė? Tai 
juk negirdėtas atsitikimas visoje diplomatijos istorijoje.

SKUNDIKAS!
Kanadiškiame Liaudies 

Balse skaitome tokią Z. J. 
pastabą:

Montrealietis koresponden
tas D. A. savo koresponden
cijoj praneša, kad kunigas 
Bobinas^ norėdamas iš Vy
tauto kliubo gauti aukų dėl 
bažnyčios, atėjęs į kliubiečių 
susirinkimą baugino juos, 
kad valdžia galinti uždaryti 
kliubą dėl vedamos “komu
nistines propagandos.” 
jis ir visi montrealiečiai 
riausiai žino, kad tenai 
kios propagandos nėra.

Atrodo, kad kunigas, 
vedamas savo siekių atsiekti, 
biskį nukrypo į “black mail
ing”. . .

Pagal to paties korespon
dento išsireiškimą, kunigas 
Bobinas tame susirinkime iš
siplepėjęs, jog jis skundžias 
kliubą. . .

Garbė bažnyčiai! Garbe' 
dievui tėvui!

Montreališkių Vytauto

nors 
ge- 
to-

no-

Parodoje, rašo Stough to
no laikraštis, išstojo su kal
ba Povilas Jatulis; jis 'kal
bėjo apie “Katekizmo Pra
sti Žodžiai” — pirmąją lie
tuvių kalboje spausdintą 
knygą, apie pirmutinį A- 
merikoje lietuvišką laikraš
tį “Gazieta Lietuviška”; 
priminė apie pirmą lietuvi
šką laikraštuką, ėjusį per 
tūlą laiką pačiame Stough
tone, — “Želmenija”, —ku
rį leido ir redagavo P. Ja
tulis. žodžiu, P. Jatulis kal
bėjo apie mūsų spausdinto 
žodžio praeitį, dabartį ir 
ateitį.

D r. Pilka kalbėjo apie 
medicininę lietuvių litera
tūrą.

Buvo išstatyta ir rank
darbių, paruoštų vietos lie
tuvių moterų; sekamos jų, 
kaip paduoda laikraštis, 
dalyvavo parodoje su savo 
darbais: Mrs. Anna Tukis, 
Miss Lilijan Stockus, Mrs.

Mary Stulgaitis, Miss Ma
ry Shimansky, Mrs. Varo- 
nika Doda, Miss Dorothy 
Lysko, Mrs. Varonika Tu- 
mavicius, Mrs. Julia Chen- 
cius. Mrs. Mary Jątul, Mrs. 
Julia Zulis ir Mrs. Helen 
Lucas.

Parodą suruošė: Povilas 
Jatulis, Mrs. Anna Cencius, 
Mrs. Mary Stulgaitis ir 
Mrs. Helen Lucas.

Pirmame laikraščio pus- 
lapyj, pirmutinėje vietoje, 
išspausdintas parodos ren
gimo komiteto narių pa
veikslas.

Kitais žodžiais, Stoughto- 
no lietuviai pasižymėjo la
bai gražiai. Ir tai parodo, 
ką net ir nedidelė lietuvių 
kolonija, kur yra noro ir 
ryžtumo, gali atlikti.

Savo žygiu stoughtonie- 
čiai ne tik pagyvino pačius 
lietuvius, bet drauge jie 
gražiai pagarsino lietuvių 
vardą kitataučių akyse. Šlo
vė jiems!

Štai ką turime atlikti iki Naujų Metų:
$20,000 sukelti prenumeratomis;
$10,000 parengimais ir aukomis;
$1,500 Laisves Bendrovės Šerais.
Stokime į dąrbą 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:
Punktai

K. & R. Žukauskas, Newark, N. J............ • •........... 5926
Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J........................ • • 5612
Brooklyno Vajiuinkai .... .........................  4792
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa............ . .......................  4524
J. Bakšys, Worcester, Mass................. • •................. 4084
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.............. .......... • • 3622
Hartfordo Vdjinįnkai ................................................ 3613
L. L.D. 2 kp. So. Boston, Mass. ....................  2728
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass........................ •.. 2120
♦Lawrence Vajininkai ........................... •............... • • 1400

Tai yra parodymas Panamos žmonių sukilimo prieš visą ' Klubas yra grynai neparti- 
šių dienų mūsų vyriausybės užsieninę politiką. Taip pat nė organizacija, bet, 
yra parodamas, kaip Panamos Kanalo administracijos štai, žiūrėkit: kunigas grą- 
elgimasis su panamiečiais yra įkyrėjęs Panamos žmo- sina jam!... Koks begėdis 
nėms. Vietoje įgauti vietos žmonių meilę ir pasitikėjimą, i tas Bobinas!
susilaukta jų visuotino sukilimo ir pasipiktinimo! J ------- :--------

Dar vienas dalykas tik dabar Amerikos žmonėms STOUGHTONO LIETU- 
paaiški, būtent, kad mūsų šalies militarinės jėgos buvo j VIAI GRAŽIAI 
Panamoje laikomos ištisus keturiolika mėnesių po to, i PASIRODĖ 
kaip sutartis dėl.militarinių bazių buvo pasibaigus. Su- į Stoughtonas _  nedidelis
tartis pasibaigė 1946 metais, o mūsų militarinė^ jėgos ten ! miestelis stovįs arti Brock- 
išbųvo iki šių dienų. į Sluu luuuv

Ar Washingtonas padarys atitinkamas išvadas iš delė lietuvių kolonija- 
šios situacijos? i.

Vienas dalykas aiškus: niekas negali kaltinti komu- pf^as. Iš p7ofes?onalų su-

tono. Stoughtone yra nedi- 
. - yra lietuviška salė ir lietuviškas

Kas Yra Albanija?

nistus už šį Panamos žmonių sukilimą. Už viską jie šien- 
dien yra ’kaltinami, bet dar nesimatė komercinėje spau
doje jiems primetimo įvykių Panamoje.

Kapitalistiniai Karo Kriminalistai
Senieji žmonės sako, “kas tepa, tai ir važiuoja.” Tas 

posakis labai atitinka tarptautiniam teismui, kuris tei
sia Vokietijos stambiuosius kapitalistus, kaipo didžiuo
sius karo kriminalistus. . Visas svietas buvo nustebęs ir 
pasipiktino, kai anądien teismas išteisino didįjį Vokieti
jos finansierių ir Hitlerio finansinį globėją Schachtą. 
Dabar vėl sužinome, kad teismas tik septynių metų ka
lėjimu nubaudė Friedrich flick, stambų kapitalistą, na
cių partijos finansuotoją.

Jeigu ne Schachtai ir Flickai su savo milijonais do
lerių, tai nebūtų buvę Hitlerio ir hitlerizmo, nebūtų buvę 
didžiojo karo. Tai puikiai buvo suprasta karo metu ir 
todėl buvo didžiųjų kraštų susitarta kapitalistinius Hit
lerio režimo palaikytojus įtraukti į didžiųjų karo krimi
nalistų sąrašą ir bausti kaipo tpkius.

Tarptautinis teismas, matyt, yra pasidavęs abelnoms 
šių dienų politinėms nuotaikoms. Amerikos, Anglijos ir 
Francūzijos teismo nariai atstovąuja nusistatymą tų ša
lių vyriausybių. Jie žino, kad Vokietija bandoma iš nau
jo atstatyti kaipo tvirtovė prieš Tarybų Sąjungą ir nau
jąsias Europos demokratijas. Visas atsinešimas linkui 
Vokietijos yra pakeistas. Gali ateiti laikai, kada Schach
tai ir Flickai bus‘paskelbti didvyriais.

minėtinas vaistininkas Po
vilas Jatulis, uolus lietuviš
ko spausdinto žodžio kolek
torius.

Ir štai, kaip praneša “The 
Stoughton News-Sentinel” 
(vietos laikraštis), š. m. 
gruodžio 14 d. Stoughtone 
buvo iškilmingai atžymėta 
400 metų lietuviškos kny
gos sukaktis. Apie 200 lie
tuviškų knygų buvo išsta
tyta parodoje, kuria susi
rinkusieji 
žavėjosi.

Drauge 
tapybinio 
jais rūpinosi Charles Ver- 
moski (turbūt Vermaus-

pasididžiuodami

buvo išstatyta ir 
meno kūrinių;

' Mukdeno Apsupimas
Paskutinės žinios sako, kad Chinijos liaudies armija 

turi apsupus didmiestį Mukdeną iš visų keturių pusių. 
Chiang Kai-šekas esąs labai susirūpinęs, nes jis nemanęs, 
kad tokiuose nesvietiškuose šalčiuose liaudies armija 
išdrįs pradėti veiksmus. Mes puikiai atsimename, kaip 
Himleris sakydavo, kad jis nesitikėjo, jog Raudonoji Ar
mija galėtų nugalėti tokius baisius šalčius ir pravesti 
ofensyvus.

Kas daugiausia Chiang Kai-šeką nervuoja, tai karo 
strategų tvirtinimas, kad neteikus Mukdeno, reikės atsi
žadėti visos Mandžurijos.

Dar per anksti, žinoma, sakyti, ar komunistų vado
vaujamai liaudies armijai pavyks Mukdeną paimti.

Jungtinių Tautų Korespondentai -
Tarpe Jungtinių Tautų ir Jungtinių Valstijų 

padaryta sutartis dėl korespondentų. Mūsų šalis 
pripažinus Jungtinių Tautų organizacijai teisę tvarkyti 
savo korespondentų reikalus. Mūsų vyriausybė neturi 
teisės pasakyti, kas tie korespondentai turi būti ir ką jie 
turi atstovauti. Ji yra sutikus be jokio varžymo" įsileisti 
uisus .Jungtinių Tautų akredituotus korespondentus, ne
atsižvelgiant į jų politines afiliacijas.

Kitaip nė būti negali. Jeigu Jungtines Tautos netu
rėtų tos teisės, tai jos priklausytų nuo Amerikos ir nieko 
negalėtų veikti. >

Bet jau antru kartu iškyla dėl to ginčai tarpe Ame
rikos ir Jungtinių Tautų. Prieš keletą savaičių mūsų vy
riausybė atsisakė išduoti vienam Prancūzijos laikraščio 
korespondentui vizą, pasiremdama tuomi, kad jis yra 
komunistas. Dabar suareštavo ir nori išdeportuoti grai
ką ir indusą, taip pat komunistinių laikraščių akrėdituo- 
tus korespondentus. Prieš tai griežtai užprotestavo 
Jungtinių Tautų generalinis sekretorius. Jis nurodo, kad

yra 
yra

Gari J. Gray, Jr., gelžkelių 
firmų viršininkas, taip pat tu
rįs ryšių ir su bankų intere
sais, laike karo buvęs majoru 
generolu, paskirtas Veteranų 
Administracijos direktorium 
vietoje buvusio gen. Omar A. 
Bradley. — Ar jo asmeniška 
pozicija visuomenėje leis jam 
suprasti milionų benamių, be 
darbių ir pabrangusio pragy
venimo kainuojamų veteranų 
problemas?—klausia susirūpi

nę * veteranai.

Albanija, arba, kaip tos ša
lies gyventojai vadina, Škipe
ri j a yra mažiausia liaudies 
demokratinė respublika. Tai 
Balkanų valstybėlė, kuri uži
ma tik 10,630 ketvirtainių 
mylių plotą ir turi apie 1,200,- 
000 gyventojų.

Albanų tauta sena, I 
kartą į istoriją neisime? 
banija yra prie Adriatiko Jū
ros. Iš šiaurių ir rytų ji ru- 
bežiuojasi su Jugoslavija, iš 
ryt-pietų su Graikija. Grai
kijos fašistai ątjiko daug pro
vokacijų, kad užgrobti pietinę 
Albanijos dalį—Epirus. Bet 
albanai ištesėjo apginti savo 
šalį. '

Iš Turkijos vergijos Albani
ja išsilaisvino po 1911-12 me
tų Balkanų valstybių- karo 
prieš Turkiją. Bet jos “ne
priklausomybė” kabojo, kaip 
ant plauko. Veržėsi ten vo
kiečiai, italai, anglai ir fran- 
cūzai imperialistai. Karalius 
Zog daugiau rūpinosi tuo, kas 
brangiau jam mokėjo. Mat, 
šalis nedidelė, neturėjo nei 
vienos mylios gelžkelių. Gam
tiniai, kad ir turtinga, bet in
dustrija neišvystyta, o karalius 
Zog norėjo karališkai gyven
ti.

Verbų dienoje, balandžio 7 
d., 1939 metais, Mussolinio 
gaujo iš oro ir jūros užpuolė 
Albaniją. Albanai gynėsi.. 
Bet ką jie galėjo padaryti 
prieš tūkstančius karo lėktu
vų ir stiprų Mussolinio karo 
laivyną ?

Karalius Zog pabėgo pas 
savo globotojus Anglijon. Bet 
liaudis pabėgti negalėjo. Mus
solinio razbaininkai puolė ją. 
išnaudoti ir plėšti. Albanai 
organizavo partizanų karą. 
Šalis kalnuota — partizanų 
karui tinkama.

Per Albaniją, 1940 metais, 
Mussolinis pradėjo karą prieš 
Graikiją. Bet jam tas karas 
nesisekė. Tik Hitlerio armija 
1941 metų pavasarį padėjo 
pavergti Graikiją. Albanai 
nenusigando nė Hitlerio. Par
tizanai vedė karą. Albanijos 
partizanai sudarė 70,000 vyrų 
ir mot.erų. Ir nors jie neteko 
28,000 savo kovūnų, bet tūks
tančius Mussolinio ir Hitlerio 
banditų padėjo. 1944 metais, 
kada Sovietų Armija atžygia
vo į Jugoslaviją ir maršavo 
linkui Albanijos, tai albanai 
partizanai vien į nelaisvę su
ėmė 55,000 hitlerininkų. Taip

.jie padėjo Jungtinėms Tau
toms.

bet šį
■ Al-

Lapkričio 29 d., 1944 me
tai, galutinai Albanija buvo 
išlaisvinta iš po hitlerininkų 
jungo bendromis pastangomis 
jos partizanų ir Jugoslavijos 
armijos.

Tuojau orgamsavosi liaudies 
valdžios organai, nes partiza
nai nuolatos turėjo savo val
džią. Nauja valdžia susidūrė 
su baisiai sunkia padėtimi.

Pirma, Hitleris ir Mussolinis 
baisiai nualino šalį... Jie su
griovė 93 miestus ir mieste
lius, 1,285 sodžius, susprogdi
no tiltus, sugriovė ir sudegmo 
fabrikus ir dirbtuves, išvogė 
auksą, žibalą,jmąistą ir kitus 
dalykus. Išsivarė 
galvijų, šalis karo 
reikia daug darbo.

Antra, pačios 
dvarponiai ir
darbo žmones žiūrėjo, kaip į 
galvijus. Ponija gerai sugy
veno su Mussolinio ir Hitlerio 
valdonais. Ponija tuojau kvie
tė užsienio imperialistus gel
bėti “nuo komunistų.” Angli
jos ir Wall stryto imperialis
tai su ukvata atėjo pagalbon. 
Kelis kartus anglų karo laivai 
priplaukė arti krašto ir 
šaudė sodžius. Pagaliau 
kariniai laivai užplaukė 
minų ir prasilaužė nosis.

P. Anderson, Rochester- ........  1250
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ...................... 1226
S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1180
P. J. Martin, Pittsburgh ...... 1092
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Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:

70 nuoš. 
nuteriota,

Albanijos 
kapitalistai į

Philadelphia, Pa. $287.00 
Hartford, Conn. 263.50 
Brobklynas, 251.00
Rochester, N. Y. 151.00 
Binghamton, N. Y. 143.00 
Detroit, Mich. 117.05 
LoS Angeles, Cal. 100.00 
Worcester, Mass. 74.00 
Chicago, Ill. 65.00
Waterbury, Conn. .. 59.00 
Easton, Pa. 58.00
New Britain, Conn. 50.00 
San Francisco, Cal. 42.00 
Pittsburgh, Pa. 38.00 
Great Neck, N. Y. ' 36.00 
Newark, N. J. 32.49 
Brockton, Mass. 27.00 
St. Petersburg, Fla. 25.00 
Cleveland, Ohio 24.85 
Washington, Pa. 23.50 
So. Boston, Mass. 23.00 
Elizabeth, N. J. 21.00 
Lowell, Mass. ’ 20.00

Youngstown, Ohio 20.00
Stamford, Conn. 18.00
New Kensington, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. 15.00
Seattle, Wash. 11.00
Bayonne, N. J. 9.50
Paterson, N. J. 8.86
Girardville, Pa. 8.00
WįĮkes-Bąrre, Pa. . 8.00
Scotia, N. Y. 6.00
Hudson, Mass. 5.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Minersville, Pa.' 4.00
Bridge water, Mass. 3.Q0
Norwood, Mass. 3.00
Bridgeport, Conn. 3.00
Haverhill,^ Mass. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00
Grand Rapids, 50c

Bayonne, ’čioj. Sekanti brooklyniečiąi 
atnaujini-1 pasidarbavo šį sykį, pri-

šitoks mūsų vyriausybės žygis sulaužo pasirašytą sutar
tį.

Reikia; kad visas šis reikalas būtų sykį ant visados 
užbaigtas. Jeigu šiandien Amerikon negali įvažiuoti arba 
įvažiavę negali pasilikti tam tikrų politinių laikraščių 
akredituoti Jungtinių Tautų korespondentai iš Graiki
jos arba Indijos, rytoj to paties susilauks koresponden
tai iš Lenkijos, Čechoslovakijos, Tarybų Sąjungos ir ki
tų kraštų..Į ką tada pąvirs Jungtinės Tautos?

ap- 
du
ant 
An

glija iškėlė pasaulyje apkal
tinimą prieš Albaniją, sudarė 
sąlygas nepriimti jos į Jung
tines Tautas ir į*Taikos Kon
ferenciją. Sausio mėnesį, 

i 1945 metais, britai suorgani
zavo Albanijoje “revoliuciją,” 
kuri betgi susmuko.

Albanijos liaudies vyriausy- 
’ bė, priešakyje su savo vadu 
generolu Enver Hoxha, ener
gingai stojo darban. Pirmiau
siai nacionalizavo girias, di
džiuosius išlikusius fabrikus, 
kasyklas, paštą, bankus, krau
tuves ir tt. žemė buvo paim
ta nuo dvarponių ir jos su
teikė dėl 29,400 mažažemių 
ir 18,219 bežemių šeimų.

Ir tartum stebuklai atsitiko. 
Jau 1947 metais Albanija tu
ri užtektinai savosios duonos, 
kurios ten nuolatos stokavo. 
Mokyklų tinklas didesnis, n^- 
gu buvo prieš karą. Pradėjo 
tiesti pirmą šalyje gelžkejį 
nuo prieplaukos Duraco linkui 
miesto Labineto ir Jugoslavi
jos. Fabrikai jau pagamino 
daugiau produkcijos, negu jie 
pagamindavo pirma karo, ndrs 
dar fabrikų yra mažiau. Ko
operatyvai jau aptarnauja 75 
nuošimčius miestų gyventojų. 
Tūkstančiai albanų mokosi 
Sovietų Sąjungos, Bulgarijos, 
Jugoslavijos ir kitų šalių aukš
tose mokyklose.

štąi ko atsiekė Albanija, 
kuri negauna pagalbos nei iš 
Marshall o Plano, nei iš ^itų 
panašių planų. Kodėl gi Al-

P. Janiūnas, Jš
N. J., prisiuntė „ . .. . - *
mų. Jis bendradarbiauja i duodami atnaujinimų: J. 
kartu su newarkieciais Žu-! Weiss, P. Vaznys ir A. Mu- 
kauskais, tad ir Newarko reika. 
punktai pakilo.

Paskutinėje vajaus lente- punktais
lėje buvo pažymėta, kad 
Broęklynas antroj vietoj; 
tai buvo techinikinė klaida. 
Stripeika antroj vietoj, o 
Brooklynas pasilieka tre-

Šie vajininkai • pakilo 
; prisiųsdami at

naujinimų: M. Svinkūnienė, 
Waterbury, Conn., Geo. 
Shimaitis, Brockton, Mass., 
P. J. Anderson, Rochester, 
N. Y., LLD 20 kp., Moterų 
Skyr., (per J. Navalinsjkie- 

i nę) Binghamton, N. Y., V.banija galėjo į du ir pusę me
tų tiek atsiekti? Todėl, kad , Ramanauskas, Minersville, 
ten darbo liaudis Jaučiasi^sa- Valinčius, Pittstįęn,

Pa. ir J. Balsys, Baltimore, 
Md. v .

Aukų gavome:
Ona Rašeikienė, Alliance, 

Ohio, $5.
J. Vaičekauskas, Bingh

amton, N. Y., $5. (per J.

vo šalįes šeimininkė, kad dar
bas tik ir gali šalį atstatyti. |

Dabar Albanijos padėtis jau 
yrą ne vien ekonominiai, bet 
ir politiniai geresnė. Ji pati 
daugiau visko pasigamina. Ji 
sudarė prekybos sutartis ne 
vien su kaimynais — Bulga
rija, Jugoslavija, bet Lenkija 
ir Sovietų Sąjunga. Ji sudArė 
su Jugoslavija ir Bulgarija po-1

nersville, Pa., $1. (per V,
Jurgis Kupčinskas, Mi

litines sutartis bendram apsi
gynimui, jeigu kas Vėl kėsin
tųsi ant jos laisvės.

Valstiečio Sūnus
--------------- ---------- —

^Ukmerge, šiais mokslo 
metais į Ukmergės suaugu
sių gimnaziją įs,tojo dau
giau kaip 100 naujų moki
nių iš darbininkų ir tar
nautojų tarpo. Taip pat 
pradėjo mokslą 62 ntetų 
kalvis Lunys Jonas. Jią yra 
seniausias gimnazijos mo
kinys. .

Per M. Svinkūnienę, Wa
terbury, Conn.: Katherine 
Yenkelun, $3 ir Agnes Kų- 
čiauskienė, $1.

Per P. Janiūną, Bayonne, 
N. J.: A. Baneljs, $5 ir J. 
Survilas, $1.50.

Tai tiek šį sykį, širdingai 
dėkuojame vajininkąms už 
jų nenuilstantį triūsą ir au
kuoto jams už finansinę pa
ramą.

Laisvės Adm-dją.
2 pusi.—Laisvė (Liberty,ytį. D^ly)--§ęąt., G^uqxJ. 27, 1947



Knygos Mano 
į Lentynoje
' SIMONOVO “RUSŲ ŽMONES”

Jaunas, bet jau spėjęs išgarsėti rusų 
rašytojas Konstantinas Simonovas karo 
metu parašė 3-jų veiksnių, 9 paveikslų 

. pjesę “Rusų Žmonės.” Tai kūrinys, vaiz
duojąs rusų liaudį ir jos ryžtą anuo ne
paprastuoju metu — 1941 metų rudeni, 
priešui nugalėti.

Lietuvių kalbon veikalą vertė Vytau
tas Sirijos Gira, o išleido Valstybinė 

1 Grožinės Literatūros Leidykla Kaune.
Kas atsimena 1941 m. rudenį, tam ne

tenka aiškinti jo svarbą rusų ir visų ta
rybinių tautų liaudžiai. “Nenugalimieji” 
vokiečiai, įsiveržę į tarybinę šalį, vanda
liškai ją griovė, degino ir jos žmones žu
dė. Pasaulyj buvo priimtas toks supra- 

. timas: vokiečiai — nenugalimi ir jie pa
darys Tarybų Sąjungai “amen.” Tačiau 
pati tarybinė liaudis, patys žmonės — 
tiek kariai tiek civiliniai — tuo netikėjo. 
Jie buvo užgrūdinti stalįniškuoju moky
mu, kad vokiečiai yra sumušami i?' bus 
sumušti. Bet kad juos sumušti, reikia 
parodyti griežta valia, pasiryžimas, di
dis pasiaukojimas ir nepaprastas apdai
rumas, taipgi budėjimas.

Veiksmas vyksta pietiniame fronte, 
kur nors Ukrainoje, prie vandens, pa- 
liai limaną — seklią jūros įlankėlę. Mies
tas tampa vokiečių apsuptas; jame — 
nedidelės raudonarmiečių jėgos, vado
vaujamos kapitono Jono Nikitičiaus Sa- 
fonovo, autobazės vado. Čia jie pasiryžu- 

V., < šiai yra pasirengę žūt ar būt, bet kovo
ti ligi galo. Su sausžemiu, skersai li-

♦ mano, susisiekti Safonovas siunčia žval
gus, tarp jų 19 metų amžiaus merginą 
Valią Anoščenko, kuri per įlankėlę, ži
noma, plaukte plaukia naktimis.

•

Tarp drąsiųjų ir didvyrių, vis tik at
siranda ir silpnavalių — buvusių buo
žių ir kitokių, tpereinančių vokiečių tar
nybon, — vienas tokių — Kozlovskis, — 
kuriam pavyksta įgauti pasitikėjimo ap
suptuosiuose ir atlikti išdavystę, kurioje 
pakliūva vokiečiams Valia.

Įdomi’ intriga užsimezga ( pirmąjame 
r*. akte ir ji čia pat suįdomina stebėtoją 

(žinoma, ir skaitytoją), palaikydama jį 
nervų įtampoje.

Pagaliau, gauta žinių, jog “mūsiškiai” 
) pradės vokiečius pulti. Vadovybė įsako 

F- Safonovui apsaugoti skersai limaną be- 
sitiesiantį tiltą, kurį Apsuptieji buvo nu
sitarę sunaikinti! Kad jį apsaugoti, rei
kia paaukoti nemažai gyvybių mūšiuo
se, o be to — siunčiamas pas vokiečius 
felčeris Globa su įsakymu apsimesti vo
kiečių šnipu, kad sumaišius jiems, vo
kiečiams planus. Globa vykdo įsakymus, 
gerai žinodamas, kad jam neteks ilgai 
gyventi, bet jis pildo, kadangi, Safonovo 
lūpomis, “nuo tavęs priklauso didelis li- 

, J kimas, daugelio žmonių.”
“O mirštant dainą dainuoti galima?” 

klausia Globa.
“Galima, brangusis, galima,” atsako 

jam jo siuntėjas.
Prasideda raudonarmiečių kontr-ata- 

Ica. Tai naujas tuo metu reiškinys ryti
niame fronte! Raudonarmiečiai laimi; 
priešas išmuštas, miestas išlaisvintas,

• apsuptieji susijungia su armijos vado
vybe. Tačiau visur kūnai partizanų, ci
vilinių, karių,’paaukojusių gyvybes tam, 
kad laisvė klestėtų. Skaitomi vokiečių 
nukankintųjų vardai, kurių tarpe skam
ba ir senutės, Safonovo motinos ...

Pjesė gražiai parašyta; kalba lengva, 
skambi.

Šis veikalas turėjo didelio pasisekimo 
Maskvoj; jis buvo vaidintas ir Vilniuje ir 
New Yorke. Deja, šitų žodžių rašytojui 
jis beteko matyti scenoje. Džiaugiuosi jį 
perskaitęs ir galįs pasidalinti apie jį žo- 

• , ; džiu su skaitytoju.
. m Amerikos lietuvių scenoje šią pjesę 

statyti, atrodo, būtų nelengva.
Rojus Mizara.

Jau Puola Cliapliną
New Yorko valstijos Katalikų Karo 

Veteranų vadovas Paul L. Murphy aną 
dieną telegrama reikalavo teisėtumo mi
nistro Tom Clark’o išdeportuoti- iš Ame
rikos žymųjį filmų aktorių Charles Chap- 
ling.

Už ką?
Atsako: už tai, kad jis “kairiai dar

buojasi.”
Kaip žinia, Charles Chapliųas yra gi

męs Anglijoje ir jis niekad nebuvo pa
reiškęs noro patapti Amerikos piliečiu. 
Keletu atvejų Chaplinas pasakęs, jog jis 
esąs viso pasaulio pilietis, jis priklausąs 
visiems, kurie gerbia meno vertybes.

Niekas negali* nieko konkretaus Chap- 
linui primesti, būk jis kur ką nors ne- 
amerikinio veikęs. Bet šiandien reakci
ninkai nei nepaiso surasti prieš asmenį 
ko nors konkretaus, kas galėtų jį pa
daryti mūsų kraštui “nepageidaujamu.” 
Užtenka, jei vienam kuriam siaurapro
čiui įstrigo mintis pulti tą ar kitą as
menį, tai jis jau ir puola.

Prieš tūlą laiką Ne-amerikinis komi
tetas pasimojo išdeportuoti kitą žymų 
meno darbuotoją — .kompozitorių Hans 
Eislerį.

Tas pats Ne-amerikinis komitetas ati
davė teismui dešimt žymiųjų Holly woo- 
do rašytojų.

Visa tai smūgiai ne tiek puolamie
siems, kiek Amerikos kultūrai!

Ruduo
Medžių lapai byra, krinta 
Lyg kad karčios ašarėlės, 
Kad ir saulė kiek nušvinta, 
O vis viena miršta gėlės.
Gėlės miršta, palytėtos
Ne tik šalnų, bet ir gruodo; 
Vysta, blanksta apgalėtos 
Mirties žygio šiurpaus, juodo.
Mano spėkos taip pat senka,— 
Rudens buitis jas naikina, 
Ir liūdėt, gailėtis tenka, 
Kad jas laikas vienaip skina.
Rodos, rytas dar vaidenas, 
Vasarėlė, rodos, eina, 
Bet keliaudams laikas senas 
Taip greit pro mumis praeina.
Čia pražydę gėlės vysta,
Žali lapai ima gelsti, 
Šalti vėjai jau išdrįsta 
Užsipuolę pasibelsti.
Pasidžiaugti dar nespėjom 
Malonumais vasarėlės 
Po darbų nepasilsėjom— 
Žiema rūsti rimtai kėlės.

:K :ĮI

Bet kai vienų spėkos džiūsta, 
Už tai kitų subujoja.
O kai vieni dėl to liūsta, 
Tai kiti į darbą stoja.
Ir taip keliasi gyvybės, 
Naujos širdys, naujos galės, 
Reikšmingų darbų didybės, 
Naujų troškimų begalės.
Vai, širdie, nustok vaitoti: 
Te nudžiūsta ašarėlės— 
Šaltai žiemai nepastoti' 
Atėjimą vasarėlės ...

A. Dagilis. .

Mėnuo Žvitrus
Muz. Ivanoviči.

Mėnuo žvitrus glosto sodo šakas,— 
Trūkčioja ranka po gitaros stygas. 
Gitara skardi siaudžia-gaudžia itin: 
Aistringi garsai lekia jos kambarin ...

Kelkis, meiluže,—miegot bus gana: 
Brėkšta, jau brėkšta dienelė jauna ...
Tai eikim ir dirbkim, kovokim kartu,-

Kur tik; aš, tenai ir tų!*
Ai, kaip gražu! Kokia puiki naktis! 
O mūsų keliai juk ir kliūčių matys... 
Bet mudu žygiuosim ir veiksim bendrai,- 
Audrų mes ir kovų juk esam arai!

Kelkis, meiluže,—miegot bus gana: 
Brėkšta, jau brėkšta dienelė jauna ...
Tai eikim ir dirbkim, kovokim kartu,- 
Kur tik aš, tenai ir tu!

Jonas Kašlcaitis.

L. M. S. Veikla
I

izabeth, N. J.
Rašo L. Jonikas

Turėsime ir Operečių
Praeityje mūsų chorai yra pastatę ne

mažai labai populiarių operečių, muzi
kalių veikalų. Laikas nuo laiko gauna
me paklausimų ar nebūtų galima LMS 
Centre nusipirkti komplektas tokios ir 
tokios operetės, kurią tokis ir tokis cho
ras, girdėjome, statė keleri metai atgal.

Gaila, kad lig šiol tas dalykas nebuvo 
tinkamai sutvarkytas. Pats LMS Centras 
operečių tėra išleidęs labai mažai, ir tų 
jau nebeturime savo knygyne — bent 
populiariškesniųjų. Daugiausiai, patys 
chorai pasigamindavo sau vieną kom
plektą, pastatydavo sykį ar du, ir kny
gelės taip ir “išnykdavo.”

Dabar Centro Komitetas nusitarė su
rasti bent kelias tų seniau statytų popu- 
liariškesnių operečių ir pasigaminus 
bent po kelis komplektus išnuomuoti 
chorams ant pareikalavimo. Pirmiausia 
numatoma griebtis “Kornevilio Varpai” 
ir “Sylvia.” Vėliau gal ir daugiau įsigy
sime.

Nauji Chorai
Kiek laiko atgal Rockfordo Moterų 

Kliubas sutvėrė chorą. Girdėjome, kad 
puikiai gyvuoja ir jau spėjo viešai pasi
rodyti Rockfordo publikai. Rockfordas, 
taip sakant, LMS Centro pašonėje. Bet 
kažin kodėl naujasis rockfordiečių cho
ras dar neprisidėjo prie LMS? Gal čia ir 
mūsų apsileidimas, kad lig šiol oficialiai 
rockfordiečių choro nepakvietėme patapti 
LMS nariu.

Praeitą sekmadienį Centro iždininkė 
Judzentavičienė buvo nuvykusi su būriu 
chicagiečių į Milwaukee, Wis., kur davė 
koncertinę programą. Sugrįžusi prane
šė linksmą žinią: Milwaukee’je numato
ma, galimybės suorganizuoti choras!

BIEDNAS
Motušė ir Siena

A. Churginas
Išvadavimas

— Pastovėk čia prie sienos, sūneli —
— Nesijudink... aš greit ateisiu.
— Neik ant gatvės!... Užmušti dar gali...
— Be tavęs, ką aš vargšė veiksiu? ...

Tai mėsos, tai daržovių ir duonos, 
Pilną krepšį pripirko mama, — 
O jis stovi, nabagas prie sienos ... 
Bet vaikystė, juk jo žavima.

Vėjas popierių sūkurį kėlė
Ir pabudino žaislo mėgėjo jausmus:
Automobiliai bėgo per gatvę, tarytum 

[pašėlę!
Ar jie. jautė vaikelio geismus? ...

Kai atėjo motušė prie sienos, 
Rado būrį žmonių stebinčių ...
Ir pažino motušę kiekvienas,
Iš jos ašarų veide karčių!...

Tiktai siena - nabagė tylėjo,
Kad perdaug tasai nuotikis buvo klaikus;
Pasakyt ji motušėm ne kaip negalėjo:
“Nepalikit pas jąją Jūs savo vaikus.”

Lai sterblėn įsikimba mažulis;
Nepaleisk nė žingsnio jį vieną!
Štai pępierą spaudžia jis čia

[“atsigulęs,”
O verkia už jį ir motušė ir siena!.. .

Buenos Aires, Spalis, 1947 m.

Paskiausioji Rožė
. (Iš operos “Morta.”)

Pagal T. Morą Muz. F. V. Plotojo
Tai paskiausioji rožė, 

Nuliūdus’, viena:
Pumpurėlį atvožė,—

Žydėt jau gana ...

Jos draugių neb’liko—
Gražuolių anų—

‘Ant kamieno to pliko 
Nuo spalio dienų ...

Aš neduosiu tau vienai
Ant stagaro džiūt:

Tavo sesers jau miega 
Ant lysvių skurdžių ...

Tai skleidžiu meilingai
Tavus lapelius*

Kur seselės sustingo
Nuo miego gilaus...

Jonas KaiŠkaitis.

Kalbėjusi su keliais veikėjais, kurie ja- 
reiškė nemaža entuziazmo. Medžiagos 
choro sudarymui netrūks. Muzikoje pra
sisiekusių jaunuolių yra. Diriguoti ga
lėtų Gertrude Pečiulytė, kuri jau gana 
toli pažengusi muzikos moksle. Viskas, 
ko reikiamai susišaukti daiktan visus lie
tuvių liaudies dainos ir meno mėgėjus 
ir pradėti darbą.

Tą milwaukieciai žadėjo padaryti 
trumpoje ateityje. Geriausio pasisekimo 
Jums, draugai! Centras visais būdais pa
dės “atsistoti ant kojų.”

Duokles, Duoklės!
Nežiūrint pakartotinų raginimų laiš

kais ir per šią skiltį, keliolika LMS vie
netų ir pavienių narių vis dar nepasimo- 
kėjo duoklių už šiuos metus. O Centre 
užsibrėžtas darbų planai nebus galima 
įvykinti be “skambučių.”

Kada tūli nariai vilkina su pasimo- 
kėjimu duoklių už bėgamus metus, tai 
kiti jau pasimokėjo už 1948. Bangos 
Choras Toronto, Aido Choras Detroite, 
LLD 10 kp. Philadelphijoje ir keli pavie
niai nariai jau prisiuntė duokles už 1948 
metus. Geras pavyzdys visiems LMS na
riams.

Sugestija Pavieniams Nariams:
Kada siųsite savo duokles LMS Cent

rui už 1948 metus, pakalbinkite vieną - 
kitą savo draugą, pažįstamą. Tegul ir jie 
patampa nariais-rėmėjais. Patikrinki
te ar jūsų kultūrinė - apšvietos organi
zacija, kurios esat nariu, priklauso prie 
LMS. Jei ne, pakelkite tą klausimą se
kamame susirinkime, žodžiu sakant, vi
si ir kiekvienas patapkime organizato
riais ir budavotojais vienatinės lietuvių 
liaudies meno organizacijos Jungtinėse 
Valstijose.

Degė plytos, mūrlii ir asfaltas, 
Gatvėj buvo karšta ir tvanku. 
O per Kauną, mūšyje sumaltos, 
Traukė gaujos Hitlerio vilkų.

* /

Slinko jie, sukaitę ir uždusę, • 
Ir kažką murmėjo apmaudžiai... 
Žmonės sake: “Pergalė bus mūsų., 
Vilnius — laisvas. Dvesia žmogžudžiai.”

• t

Mūsų broliai naktį iš lėktuvų.
Jų bėgimą laistė liepsnomis, — 
ir sunku, sunku atskirti buvo, 
Kas ten — bombos, ar žaibų ugnis.

Taip klaikios vergystės dienos ritos, 
Lyg nuo kalno akmenys ... Bet štai 
Griausdamas atėjo laisvės rytas, 
Sulingavo Nemuno krantai.

O paskui mieste nurimo viskas, 
Tik po apdulkėjusias gatves 
Dūmai draikėsi, — ir saulės diskas 
Tyliai kopė į melsvas erdves..

»
Kaunas vėl atgijo ir alsavo 
Ir, pakėlęs galvą iš rūkų, 
Klausėsi, kaip traukia dainą savo 
Pirmos gretos broliškų pulkų.

Vilnius, 1947 m. spalio mėn.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas William Green « 

1 paskelbia, kad 105 unijų vir
šininkai-nutarė sukelti 8 mi- 
lionus dolerių i naujai įkurtos 
Labor Educational & Political 
League iždą. Iždas būsiąs 
vartojamas iššluoti iš kongre
so darbininkų priešus, kurie 
balsavo už priešdarbininkišką

Taft-Hartley įstatymą.

Pasekmingas Progresyvių
Piliečių Susirinkimas

/ ■ ' r

Kaip ir buvo tikėtasi, norai 
fašistinių elementų nedaleisti 
Frank Kingdonui kalbėti gruo
džio 16 d. neišsipildė.

Miesto švietimo boardas pil
nai užgyrė savo originalį iš
duotą kontraktą Jefferson 
High mokyklos svetainę duoti 
New Jersey Independent Citi
zens League (PCA).

Kadangi vietinėj ir Newar- 
ko spaudoj buvo daug rašyta 
apie sąmokslą fašistinių ele
mentų dėl suardymo šio ma
sinio mitingo, tai tas tik pa-, 
dėjo išgarsinti mitingą ir pu
blikos susirinko virš tūkstan
tis.

Ačiū mano geram draugui, 
tai ir jūsų korespondentui te
ko tame mitinge dalyvauti. 
Kas mane nustebino, tai susi
rinkusios publikos sąstatas, 
būtent, daugiau kaip pusė su
sirinkusių buvo jauno am
žiaus žmonės. Ir visą tvarką 
vedė, apart pirmininko, jauni 
vyrai ir merginos ir gana pa
vyzdingai.

žinoma, svarbiausiu kalbė
toju buvo F. Kingdon, kuris 
pirmiausiai pabrėžė, kad jisai 
•esąs Franklino D. Roosevelto 
tipo demokratas. Toliau sa
vo kalboje aiškino, kad ypač 
šiuo įtemptu laiku amęrikie- 
čiams reikalinga ne mažiau, o 
daugiau civilių laisvių, nes 
tuo būdu galima bus išrišti vi
sas namines ir pasaulines pro
blemas.

Pasmerkė dabartinę Ameri
kos užsienio politiką, kurią 
faktinai veda J. Foster Dulles, 
pabrėždamas, kad tasai repu- 
blikonas seniai yra susirišęs su 
Vokietijos monopolistiniais 
karteliais. Pasmerkė ir Tru- 
mano doktriną Graikijoj .

Aštriai kritikavo dabartinį 
N. J. senatorių republikoną 
Albert W. Hawk, kuris na
minėj politikoj visada palaiko 
didžiųjų korporacijų intere
sus.

Nors Frank Kingdon nėra 
toks pažangus savo nusistaty
me, kaip Henry Wallace, bet 
jo kandidatūrą į senatą pilnai 
reikia remti visiems pilie
čiams.

O New Jersey valstijoj 
verkiant reikia pažangių at
stovų kaip kongrese, taip ir 
senate. Kokius mes turime 
šiuo laiku ypatoje Hartley, 
Hawk, na, ir Parnell Tho- 
maso, tai sarmata ne tik New 
Jersey piliečiams, bet ir visam 
kraštui.

Laike prakalbų, kurie tik iš 
kalbėtojų minėjo F. D. Roo
sevelto bei IL Wallace’o var
dą, tai iššaukė publikoj dide
lių ovacijų.

Dalyvavo šiame mitinge ge
ras skaičius ir pažangių lie
tuvių. Bravo už tai!

Bet, mano nuomone, to dar 
neužtenka; vietiniai ir apylin
kės lietuviai būtinai turi pa
galvoti, kaip reikia kovoti su 
kylančia reakcija. ' t

Reikia būtinai prisidėti prie 
New Jersey Independent Ci
tizens League, kuri yra susi
rišusi su Progressive Citizens 
of America, ir suorganizuoti 
savo skyrių.

Pirmininkavo tame susirin
kime Daniel Wagner, vietinis 
advokatas, o kiti kalbėtojai 
buvo James Imbrie, Edward 
Yeomans ir kunigas W. Ellis 
Davies. Buvo gana gera dai
nų programa dalyvaujant 
Gloria Claxton.

Aukų surinkta virš $1,500. 
Pats mitingas buvo gana tai
kus, be jokių incidentų ir ge
roj atmosferoj.

Elizabethietis. r _
Sovietuose išrasta mašina 

apavalyt bovelnos augalus 
nuo lapų.

Maskva. — Mirė Sergius 
Tolstojus, 84 metų, sūnus 
garsiojo rusų rašytojo Le- / 
vo Tolstojaus. >

3 pus!.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily)
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PASKUTINIS CARAS
(Tąsa)

Savą, išvadas dėl įvykių darė ir eserų 
kovos organizacija su jos vadu Azefu, 
įgijusiu visišką ir revoliucionierių ir po
licijos pasitikėjimą. Atsakyti į šaudy
mus Petrapily organizacija nutarė 
dviem atentatais. Jais norėta atkeršyti 
už pralietą darbininkų kraują ir pagrei
tinti artėjančios visuotinos revoliucijos 

• šuolius. Viena atentato auka buvo pa
rinktas Maskvos valdovas didysis kuni
gaikštis Sergi ėjus, antra—gvardijos vy
riausias viršininkas ir Petrapilio įvykių 

' kaltininkas didysis kunigaikštis Vladi
miras. Abu caro dėdės ir įtakingi jo 
patarėjai.

• Vėl Savinkovas su keliais teroristais 
slaptai atvyko į Rusiją iš Šveicarijos ir 
pradėjo sekti did. kunigaikštį Sergiejų. 
Jau netrukus teroristai puikiai žinojo, 
kada ir kur važinėja didžiojo kunigaikš
čio šaunioji karieta su žibančiom aceti
leno lempom. Nervingasis, išblyškęs po
etas Kaliajevas įsiprašė mesti bombą. Su 
bombų rišuliu Kaliajevas vieną vakarą 
stovėjo, laukdamas Sergiejaus karietos. 
Jau iš tolo pamatė jis ryškią jos lempų 
šviesą. Karieta pamažu artėjo. Kalia
jevas pribėgo prie pat karietos ir jau 
kėlė'bombą pasiruošęs mesti . . . Bet ne
metė. Jis pamatė priešais Sergiejų ir 
jo žmoną sėdinčius du mažus vaikus. 
Teroristo ranka nepakilo prieš caro gi
minaičių vaikus. Teko atentatą atidėti, 
iš naujo užtaisyti bombas.

Vasario 4 (17) d. teroristai vėl siautė 
aplink didįjį kunigaikštį Sergiejų Ąlek- 
sandrovičių. Kaliajevas su Savinkovu 
atvažiavo vežiku iki Raudonosios aikš
tės. Jie žinojo, kad 3 valandą Sergie
jus važiuos iš Kremlio. Kaliajevas at
sisveikino su Savinkovu ir nuėjo į Krem
lių. Ties didžiojo kunigaikščio rūąiaig 
jau stovėjo važiuoti paruošta karieta. 
Trečią valandą jon įsėdo didysis kuni
gaikštis Sergiejus ir karieta nuriedėjo 
Nikolsko vartų .link. Čia jau laukęs Ka
liajevas pakėlė savo mirties rišulį ir 
metė, pats sušukęs: “Tegyvuoja lais
vė.”

Už akimirkos iš Maskvos valdovo, 
“Chodinkos caro” didžiojo kunigaikščio 
Sergiejaus Aleksandrovičiaus liko tik į 
daleles sudraskyto kūno krūvelė ir su
kruvinti munduriaus skarmalai. Spro
gimą išgirdusi išbėgo Sergiejaus žmo
na carienės sesuo Elizabeta Feodorovna. 
Verkdama ir klykdama ji rinko savo vy
ro kūno gabalėlius. Vieną žuvusiojo ca
ro dėdės ranką tik trečią dieną rado ant 
rūmų stogo sprogimo išmestą.

Sužeistą Kaliajevą žandarai surišo ir 
nuvežė į kalėjimą. Jis nieko nekalbėjo 
ir tik šypsojosi. Taip pat ramus ir be
sišypsąs jis rašė paskutinį laišką moti
nai, o gegužės 10 (23.) atsistojo po kar
tuvėm.

“Tenka pripažinti; kad paslaptingieji 
teisėjai neklysdami' daro savo sprendi
mus tiranijai. Kas išdrįstų ginti Plėvę? 
Kas galėtų liūdėti dėl Sergiejaus likimo? 
Didieji kunigaikščiai atsiribojo nuo bet 
kokio žmoniškumo. Jie elgiasi lyg plėš
rių žvėrių gauja avinų būry. Persisoti
nimas verčia juos bet kokia kaina ten
kinti savo aistras. Ir visų tų nusikaltė
lių tarpe blogiausias buvo Sergiejus”— 
rašė po šio atentato prancūzų laikraštis 
“L’Humanite.”

“Negalima nebaudžiamai nuvesti 
tautą iki įsiutimo arba paneigti jos ele- 
mentares laisvų piliečių teises, nesuda
rant tuo priežasties tironams žudyti. 
Sergiejus buvo tironas senovine žodžio 
prasme, kokius istorija ir tragedijos 
vaizduoja niūriausiom spalvom. Ir šian
dien dar visiškai tinka palaimintojo Au
gustino posakis: — kai teisingumas at
mestas į šalį, aukščiausioji valdžia pri
lygsta plėšikui,” — rašė anglų “Daily 
Telegraph.”

“Sergiejaus nužudymas nesukėlė nei 
nusistebėjimo, nei pasibaisėjimo. Tai 
numatė, laukė ir kai įvyko — susidarė 
įspūdis, kad kitaip ir negalėjo būti. Jei 
Rusijoj nebūtų^ sąmokslų, kiltų klausi-, 
mas:—kokiu būdu nėra pasėkų, kai prie
žastys visai aiškios? Kas istorijoj vaidi
na tokį kruviną vaidmenį kaip Sergie
jus, visada turi būti pasiruošęs kruvi
nam galui. Carizmas neturi stebėtis, 
kad, jo katastrofos niekam nesukelia už-

(Istorinė Apysaka)
■■■ Parašė Justas Paleckis ■■■ 

uojautos”—rašė vokiečių “Die Zeit.”
“Tamsią ir beginklę minią, kuri ant 

kelių atsiklaupusi » norėjo prašyti skur
džios būklės palengvinimo, savo gimi
nių pabarimų klausydamas, caras pavai
šino švino lietum. Tuo savo žygiu ca
ras pastatė save už įstatymų ribų. Jis 
tokia pat pabaisa, kaip ir jo patarėjai. 
Į caro kulkas liaudis atsako dinamitu...” 

• —rašė šveicarų laikraštis “Peuple de 
Geneve.”

Atidavęs vieną caro dėdę į revoliucio
nierių rankas, antrąjį caro dėdę Azefas 
nutarė išgelbėti . šeši teroristai sekiojo 
didįjį kunigaikštį Vladimirą, tačiau 
jiem nuolat trukdė. Vos pradės sekimą, 
tuoj pamato, kad jie pastebėti. Vienas 
vos vos pabėgo. Netrukus teroristus 
Markovą ir Basovą suėmė . O vieną die
ną “Bristolio” viešbuty, netoli Žiemos 
rūmų staiga įvyko didelis sprogimas. 
Tai sprogo teroristo Šveicero laboratori
ja, kurią jis buvo savo numery įrengęs 
ir užtaisinėjo bombas. Sudraskytas į 
gabalėlius žuvo pats Šveiceris. Tos bom
bos buvo ruoštos didžiajam kunigaikš
čiui Vladimirui. Jis išliko gyvas.

Už sėkmingą atentatą prieš Sergiejų 
Azefas įgijo dar tvirtesnį pasitikėjimą 
savo draugų teroristų tarpe. Už Vladi
miro išgelbėjimą ir daugelio teroristų 
išdavimą Azefas gavo puikų atlyginimą 
iš policijos departmento.

—67—„

Caras Nikalojus vasario pradžioj vėl 
neturėjo ramumo. Ministerial ir kiti pa
tarėjai .įtikinėjo carą, kad visuomenės 
atstovų sušaukimo vis dėlto negalės iš
vengti, nes nerimstančios visuomenės 
reikalavimai ir jos jėgos vis didėja, o 
vyriausybės būklė sunkėja. Gruodžio 
mėnesio “ukazu” pažadėtosios reformos 
jau buvo pasenusios, o ir tų pačių vyk
dyti nesuspėta. Teko galvoti kaip čia jį 
praplėsti "ir vis dėlto paskelbti svarbiau
siąjį pažadą, kurį caras, savo dėdės Ser- 
giejaus spiriamas ir Vittės jėzuitiškai 
sukto patarimo išklausęs, buvo išbrau
kęs. Būtent apie vietos savivaldybių 
rinktųjų atstovų dalyvavimą įstatymų 
projektų svarstyme, prieš įteikiant juos 
valstybės tarybai. Net iki 11 valandos 
vakaro tuo klausiniu posėdžiavo pas ca
rą ministerių kabinetas. Vidaus veika-, 
lų ministerio pareigas ėjo Trepovo pa
siūlytasis Buliginas, buvęs didžiojo ku
nigaikščio Sergiejaus pagelbininkas 
Maskvos general gubernatoriaus parei
gose . Tai buvo daugiau ramumą mėgęs 
žmogus ir mielu noru visus neramius 
ir painius klausimus palikęs spręsti T re
po vu i.

O kitą dieną po šio posėdžio iš Mask
vos atėjo šiurpioji Nikalojui ir jo žmonai 
Aleksandrai žinia apie dėdės ir svainio 
didžiojo kunigaikščio Sergiejaus žuvimą.

Išgąsčio sulaikyti negalėdamas, caras 
• ’ ėjo pas Aleksandrą pranešti tą baisią 

žinią . Abu susiglaudę jiedu ilgą laiką 
tylėjo, negalėdami žodžio ištarti. Taip 
arti mirties dvelkimo jie niekada nebu
vo pajautę. Plėvė, Sipiaginas ir dauge
lis kitų tokiu pat baisiu būdu žuvusių, 
buvo artimi ir pažįstami žmonės. Bet čia 
caro giminės narys, caro dvigubas gimi
naitis, carienės mylimos sesers E Įlos vy
ras, su kuriuo tiek daug atsiminimų su- 

* siję tiek pas carą, tiek pas carienę.
—Koks baisus laikas! Kokia- baisi ta

vo tauta, Niki! Vargšė Ella, kaip ji 
kankinasi !•—prabilo pagaliau Aleksan
dra.

—Viešpatie, laimink ir globok ją!— 
atsiduso Nikalojus, pamaldžiai nusisu
kęs į 'ikoną ir persižegnodamas.

—Vargšė Ella!—kartojo Aleksandra. 
—Kaip liūdnas ir sunkus jai lieka gyve
nimas. Ji man, lyg nujausdama, sakyda
vo, kad tokiu atveju, jei su Serioža kas 
nors atsitiktų, ji eisianti į vienuolyną.

—Gal tikrai ji ten atras ramumą savo 
sielai,—tarė Nikalojus.

Kitą dieną rūmuos buvo atlaikytos 
pamaldos už Sergiejų. Uoliai meldėsi ir 
ašarojo visa caro šeima .’ Plaukė užuo
jautos telegramos, caras rašė atsakymus 
į telegramas’ iš užsienių. Caro dėdė Po
vilas, kuris dėl savo nelygių vedybų su 
paprasta piliete, savo adjutanto žmona 
fon Pistolkors, buvo išsiųstas užsienin, 
dabar prašėsi atvažiuoti į brolio laido
tuves.

(Bus daugiau) •

..... u,

R. Mizara.

Besiruošiant Didie
sienas Darbams

(Iš kalbos, sakytos š. m. lapkr. 23 d. Detroite)
(Tąsa)

Kaipgi apibūdinti Tafto- 
Hartley įstatymą? Sunku 
keliais žodžiais apibūdinti. 
Angliakasių unijos organas 
“United Mine Workers 
Journal” šitaip tą įstatymą 
aptaria:

“Niekas, netgi patsai kon
gresas, kuris jį priėmė, iš 
tikrųjų nežino, ką tas įstaty
mas reiškia. Jo 30 puslapių 
smulkaus ir suglausto rašto, 
padalinto į &03 skyrius, yra 
pavyzdys biurokratinio dvi
prasmiškumo arba dviveidiš
kumo. Tie, kuriems tenka po 
šiuo vergijos įstatymu dirbti, 
niekad negali būti užtikrinti, 
ar jie nesulaužė kurio nors 

nes abejinga, 
daugelio įsta- 
kalba palieka 
išeitį aiškinti

jo skyriaus, 
dviprasmiška 
tymo skyrių 
biurokratams’
įstatymą taip, kaip jie kuriuo 
nors atveju norės aiškint- 
ti. . (UMWJ 1947 m. spal.

Angliakasių unijos laik
raštis, kaipo matome, Taf- 
to - Hartley įstatymą vadi
na vergijos įstatymu. Pana
šiai jį apibūdina ir CIO ir 
ADF vadai. Jis toks, žino
ma, ir yra!

Šiemet įvykusieji Amerik. 
Darbo Federacijos ir CIO 
suvažiavimai 
nutarė’ kovoti, 
Hartley įstatyme 
šauktas.
žangioji visuomenė, be abe
jojimo, mielai tam pritaria 
ir pritars.

Abiejų didžiųjų unijinių 
organizacijų suvažiavimai 
pasisakė už sukėlimą mili
joninių fondų, kurie padės 
vesti rinkiminę kampaniją 
1948 m.

Organizuoti darbininkai 
veiks, kad nei vienas kong- 
resmanas, kuris balsavo už 
Tafto-Hartley bilių nebū
tų išrinktas į kongresą 
1948 metų lapkričio mėnesį!

Didžiausią klaidą daro 
tie, kurie mano, būk Tafto- 
Hartley įstatymas yra nu
kreiptas tik prieš komunis
tus. Ne, jis nukreiptas 
prieš visą darbininkų judė
jimą, prieš visus darbo 
žmones!

Tafto-Hartley įstatymas 
— įrankis Fabrikantų As- 
sociacijos rankose, kuriuo 
jie sieksis mušti organizuo
tą darbininkų judėjimą 
tam, kad laimėjus juo dau
giau bilijonų dolerių sau, 
fabrikantams ir kitokiems 
monopolistinio kapitalo tū
zams.

Kad 1948 metais Ameri
kos žmonėms teks ryžtingai 
kovoti prieš šį įstatymą, 
savaime aišku. 'TačiaTi 
mums neaišku tai, kad toki 
žymūs vyrai, kaip CIO pre
zidentas t Philip Murray, 
kuris taip griežtai pasmer
kė Tafto-Hartley įstatymą, 
tuo pačiu sykiu užgiria 
prezidento Trumano užsie
ninę politiką—užgiria Tru
mano Doktriną ir Marshal
lo planą!

Kiekvienam, rodosi, turė- 
tų^būti aišku, jog Tafto- 
Hartley įstatymas yra ne
atskiriamas nuo mūsų kra
što , užsieninės politikos. 
Skirtumas glūdi tik tame, 
kad Marshallo planas, sa
kysime, skiriamas Europos 
kraštams, o Tafto-Hartley 
įstatymas — Amerikai. 
Kai]) vieną, taip ir kitą pla
ną sugalvojo ir uoliai gina 
^Vall stryto viešpačiai, ku
riems rūpi sutriuškinti dar
bininkų judėjimą Ameriko
je ir visame pasaulyje, kad

vienbalsiai 
iki Tafto

ms bus at- 
Visa Amerikos pa-

vieš-

pavo-

mūsų

lygiai

jie galėtų nevaržomi 
patauti visame kapitalisti
niame pasaulyj.

Daugiau: Wall stryto 
viešpačiams rūpi, — apsi
dirbus su Amerikos darbi
ninku judėjimu, užduoti 
smūgį vakarinių Europos 
kraštų darbo žmonių sąjū
džiui, o po to pradėti karą 
prieš Tarybų Sąjungą vir ją 
sunaikinti!

Va, kur fbina Marshallo 
planas, Trunlano doktrina, 
Tafto-Hartjey įstatymas, ir 
atominė politika! ’

Va, kur glūdi pati 
jaus esmė!...

Pažvelkime į kitas 
gyvenimo puses.

Šiemet sukanka
šimtas metų, kai Marksas 
ir Engelsas parašė nemirš
tamąjį savo veikalą “Ko
munistų Manifestą.”

Pirmieji šio veikalo žo
džiai yra toki: “Po Europą 
slankioja šmėkla — komu
nizmo šmėkla.”

Nors aštri reakcija, siau
tėjusį per paskutinį šimt
metį Europoje, įkarštingai 
siekėsi “komunizmo šmėk
lą” sulikviduoti, sunaikinti, 
jinai, toji šmėkla, priėmusi 
“žemišką kūną”, eilėje kra
štų jau patapo, tikrove, įsi- 
pilietino ir nūnai yra galin
ga pajėga.

šeštadalis pasaulio saus- 
žemio, žinomas Tarybų Są
jungos vardu, ištikimai 
vykdo gyveniman “Komu
nistų Manifeste” išdėstytus 
pagrindinius dėsnius. Šį 
mėnesį, į>eje, Tarybų Są
junga iškilmingai minėjo 30 
metų sukaktį savo gyvavi
mo '

Tolydžio tokie kraštai, 
kaip Lenkija, Bulgarija, 
Jugoslavija ir Albanija, kur 
dar tik prieš kelerius me
tus siautėjo juodžiausia re
akcija - fašizmas, 
atsistojo kelyje į 
mą.

Tą patį galima 
ir apie Čechoslovakiją.

Kituose Europos kraš
tuos; kaip Rumunija, Fran- 
ciją,- Italija, komunistai 
vaidina milžinišką vaidme
nį; Francijoje tvirčiausia 
parlamente partija yra ko
munistų; Italijoje komunis
tų partija turi suvirš du 
milijonu narių. ■ Kitais žo
džiais, visoje Europoje ko

šiandien 
socializ-

pasakyti

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S 
(REPSVS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedčliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skr.

CAMBRIDGE, MASS.

|F. W. Shalin 8
(SUAUNSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

■*

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

a?
m .
s?
g

s?$% M
y$
$ Koplyčias suteikiam nemokamai
w visose dalyse miesto.
S?
g Tel. Virginia 7-4499

W 530 Summer Avenue, 
Š? Newark 4, N. J. <»
I HUmboldt 2-7964
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munizmas šiandien jau ne
be šmėkla, o tikrove ir vil
tis milijonams žmonių, nu
kamuotų fašistinės reakci
jos ir žiauraus karo!

Senojoje Kinijoje šiuo 
metu liepsnoja civilinis ka
ras. Vienoje pusėje stovi 
feodalistihiai - fašistinė kli
ka, ginanti visą, kas yra 
sena ir kenksminga liau
džiai, o kitoje pusėje — ko
munistų partija, vadovau
janti milijonams darbo 
žmonių — darbininkų ir 
vafstiečių — kovojančių už 
laimingesnį gyvenimą, už • 
laisvę, šviesesnį rytojų ir 
krašto nepriklausomybę.

Ilgai buvusioje Hollandų 
vergijoje Indonezijoje vei
kia gerai organizuota ko
munistų partija.

“Komunistų Manifeste” 
iškelti šūkiai šiandien -ži
nomi ir darbo žmonių pri
imami tiek Europoje, tiek

Azijoje, tiek Afrikoje. Visa 
tai senojo pasaulio gynė
jus varo į desperaciją.

Juos varo į desperaciją 
ir tai, kad pasaulio dirban
tieji giliai įsisąmojino 
Markso ir Engelso šūkiu, 
padėtu pačiame “Komunis
tų Manifesto” gale — “Visų 
šalių darbininkai, vienyki
tės!”

Nors Amerikos kontinen
tuose komunizmas dar vis 
tūlų tebeskaitomas tik šmė
kla, bet- toji šmėkla tokia 
jau stambi ir reakcininkam 
baisi, kad ji neleidžia jiems 
ramiai užmigti! Tik prisi
minkime Braziliją!

Jungtinėse Valstijose, kur 
komunistinė partija turi tik 
apie 100,000 narių, monopo
listai ir jų agentai diena iš 
dienos sielojasi ir rėkia dėl 
komunizmo pavojaus.

(Bus daugiau)

^52.50

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trtrh line . . .
17'jewels. 933.75

mūsų Patro-

įvairybė kostu- 
džiulcrių. Suk- 
setai Elgin —

išdirbinio, 
Longinas,

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

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

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nains!

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

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

•17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler"

701 Grand St., arti* Graham Ave* Brooklyn

LfTUVUM
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KE1KSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus —• tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite* 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome Į visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, 
i krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

• PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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 par 
tenkinti.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Šešt., Gruod. 27, 1947
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Milwaukee, Wis
PROTESTUOJA PRIEŠ 
LAISVĖS VARŽYMĄ

vir-Wisconsin universiteto 
šininkams griežtai uždraudus 
rengti prakalbas, kuriose bū
tų kalbėjęs Gerhard Eisler, 
darbo unijų atstovai ir kiti li- 
berališkesni žmonės visoj vals
tijoj pradėjo reikšti protes
tus prieš tokį laisvo žodžio 
varžymą.

Milwaukee CIO Taryba iš- 
' leido peticiją, reikalaujančią 

panaikinti Neamerikinį Komi
tetą.

“Capital Times,
išeinančio Madison, Wis., re 
daktorius

kad jie nedavė American 
Youth for Democracy (stu
dentų organizacijai) rengti 
prakalbas Gerhard Eisleriui.

Evjue, pirmininkas organi
zacijos, vadinamos Americans 
for Democratic Action, yra 
griežtai nusistatęs prieš ko
munistus, bet jis tame žygyje 
įmatė pavojų ne vien komunis
tams, bet visoms grupėms. Jis 
nurodė savo editoriale, kad tai* 
yra žingsnis prie varžymo 
laisves visų Amerikos žmonių.

Protestuoją nekurie ir paties 
universiteto profesoriai. Pro
fesorius William Gorham 
Rice pareiškė piktą protestą.

i Užprotestavo ir studentų orga-
laikraščio, nizaeija Young Progressive 

Citizens of America, taipgi ir 
William T. Evjue j Civilių Teisių Kongreso, Wis- 

savo editoriale aštriai kritika- consino skyriaus pirmininkas 
Wisconsin ir advokatas Arthur W. Ridu 

Universiteto viršininkus už tai, ter.

* Studentų organizacija — 
American Youth for Demo
cracy, kuri norėjo rengti pra
kalbas, rengiasi pravesti pla
čią kampaniją tarp studentų 
minėtu reikalu , Tos organi
zacijos darbuotojai pareiškė, 
kad tai yra paneigimas Stu
dentų Teisių Biliaus, kurį stu
dentai priėmė savo konvenci
joj Madisone. Tai buyo vi
sos šalies studentų konvencija.

Iš tikrų jų malonu matyti, 
kad studentai pradeda kovo
ti už žodžio laisvę. Smagu 
matyti, kad ir profesoriai jau 
išdrįsta pratarti žodį prieš 
laisvę varžančius universitetų 
viršininkus. Milwaukiete.

Montello, Mass.
Progresyvių Amerikos 

Piliečių Veiklos

Silpnumo Žymės HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Great Neck. N. Y
vo ir pasmerkė
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HARTFORD, CONN
| LIETUVIŲ NAMO BENDROVE
į Rengia
| Naujų Metų Sutikimui Vakarienę
| GRUODŽIO 31, DEC.
I SALĖJE—155 HUNGERFORD ST.
į PRADŽIA 8 V. V. IKI 3 VAL. RYTO
t • Gros Gera Orkestrą
t BUS DUODAMA SKANIŲ VALGIŲ
* TIKIETAS $2.50
J Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
I 

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovu

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $l.Q0
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14 Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma-
S lonu. Mandagus patarnavimas. . \
8 Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- 
g Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
y Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių
S Žemos kainos už viską. ‘
5 Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

\ Living Room Cushions I
f O

Refilled With New Springs

145

Gruodžio 7. d. įvyko masi
nis Namų Savininkų ir Taksus 
Mokančių Organizacijos susi
rinkimas. Snusirinkime kalbė
jo F. Feinstein ir Dr. Allen- 
Ališauskas. Abudu kalbėto
jai nurodinėjo reikalą palai
kyt šią organizaciją, nepai
sant, kad sunku kovot prieš 
aukštus' taksus ir tt.

Susirinkime dalyvavo geras 
ir 'nenarių. 

prisirašė 10
skaitlius nariu 
Prie 'draugijos 
naujų narių.

Kik
sus i- 
buvo

Gruodžio 14 d. LAP 
bhs turėjo priešmetinį 
rinkimą. Susirinkimas 
skaitlingas. Rinkta valdyba ir
įvairios komisijos. Bet pasili
ko užgirta ta pati.

Apart kitų gerų tarimų, 
nutarta nupirkti Liet. Kultūri
nio Centro namo vieną Šerą už 
$25. TjAPK gyvuoja gerai.

Kliubas bendrai su kitomis 
organizacijomis rengia Naujus 
Metus pasitikti vakarą-bankie- 
tą. Bankietas — vakarienė ir 
šokiai prie geros orkestros— 
įvyks trečiadienį, gruodžio 31 
d., Kasmočių svetainėj, 91 
Steamboat Rd. Prasidės 7 
vai. vakare ir tęsis iki ryto. 
Įžanga $3 ypatai. Vakarienė 
ruošiama geriausia. Bus duo
dama ir gėrimo iki sočiai. 
Prašomi vietiniai ir iš apy
linkės atsilankyti, nes čia bus! 
smagiausia ir geriausia vieta 
bendrai pasitikti Naujus Me
tus.

MERGINOS - MOTERYS
Patyrimas Nereikalingas

Švaru, Sėdantis Darbas Prie Gėlių Darymo. 
Nuolat, Gera AIrs, Viršlaikįui 

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

10-tos Lubos  (301)

■Čili ir Brazilija — dvi 
valstybės, kuriose Ame
rikos kapitalistai tur stam
bių ekonominių interesų, 
čili metalų kasyklos randa
si Amerikos milijonierių 
rankose; Brazilijos gamtos 
turtai — taipgi tų pačių 
svetimšalių n u o s a v ybė. 
Tiems jų interesams, aiš
ku, organizuoti darbininkai 
gero nežada; su solidaria 
darbo klasė'tenka skaitytis: 
reikia jiems algas pakelti 
ir, bendrai, sušvelninti iš
naudojimo būdus. Užtat, .ir 
tie' reakciniai puolimai, ta 
sistematinga kampanija ne
va prieš komunistus, o iš 
tikrųjų prieš visą darbo 
liaudį.

Trumano “doktrina” ne
slepiamai siekia pavergti 
visą Pietų, Ameriką. Tuo 
tikslu šaukiamos įvairios 
konferencijos, kurių pasė
kos jau ima rodytis. Tačiau, 
klausimas, kaip tas viskas , 
pavyks. Reakcinės, bruta-! 
liškiausios priemonės, net i 
pačius jų autorius jau pa
mokino, kad turi labai pras
tus rezultatus. Reakcijai 
dar niekad ir niekur nepa
vyko amžinai užviešpatauti. 
Reakcijos puolimas yra tik-, $2,049,000,000 FRANCUOS 
tai ženklas desperacijos,; 
silpnučio. Prieš darbo liau
dies atsparą sutrupės visi 
nacifašizmo įpėdinių troški
mai žmoniją nustumti į vi
duramžių gadynę!

(Iš Urugvajaus “Darbo”)

Pietų Amerikos valstybė
se pradėtą antikomunistine 
kampahija. Čili nutraukė 
diplomatinius ryšius su Ju
goslavija, Čekoslovakija ir 
Tarybų Sąjunga; Brazilijos 
valdžia taipgi atšaukė ry-z 
šių palaikymą su Tarybų 
Sąjunga. Tai Rio de Janei
ro konferencijoje priimtų 
nutarimų vykdymas arba, 
tikriau sakant, Trumano 
plano vykdymas.

Visa buržuazine spauda 
persunkta beribe prasima
nytų provokacijų, sistemin
gai siekia sudaryti sąlygas, 
kad reakcingiausiomis prie
monėmis sudaužius darbi
ninkų ir pažangiosios liau
dies - demokratinius sąjū
džius. Visa propaganda a- 
pie tariamąjį “komunizmo 
pavojų” yra tiktai būdas 
pateisinti reakcijos puolimą 
ir nusižemintai patarnauti 
JAV imperialistams, paė- 
mūsiems į savo rankas Hit
lerio vėliavą ir tuos pačius 
tikslus, t. y. pavergti pa
saulį, sunaikinti mažesnių 
valstybių teisę laisvai ir ne
priklausomai gyvuoti, ir su
ruošti tretįjį karą prieš Ta
rybų Sąjungą bei kitus Eu
ropos demokratinius kraš
tus.

Čili ir Brazilija — dvi 
valstybės, kuriose darbo 
liaudis pasiekė aukštą or
ganizuotumo lygį kovoje 

i prieš išnaudojimą ir prieš 
I imperijalistinių grobikų kė
sinimąsi prieš tų šalių ne- 

Kiekvie- priklausomybę. Todėl minė-

Liet, 
įvyko

Pora savaičių atgal 
Taut. Namo svetainėje 
Montellos lietuvių draugijų ir 
kuopų konferencija. Tos kon
ferencijos tikslas buvo įsteig
ti pastovų Progresyvių Ameri
kos Piliečių skyrių Montello- 
je. Kaip buvo užsibrėžtą, 
taip ir padaryta. Susirinkę at
stovai iš pažangesnių draugijų 
ėmėsi konstruktyvio darbo. 
Laikinai išrinko pildantį komi
tetą ir paskyrė du delegatu j 
Massachusetts Valstijos Pa
žangiųjų Lietuvių šaukiamą 
konferenciją, kuri įvyko gruo
džio 14 d., Bostone.

Gruodžio 20 d. naujai su
organizuotas Progr. Amerikos 
Piliečių vietinis skyrius laikė 
savo pirmą susirinkimą L. T. 
namo mažojoje svetainėje.

Vietinio skyriaus pirminin
kas J. Kukaitis atidarė susi
rinkimą 8 vai. vakaro.

Delegatas Geo. Shimaitis iš
davė platų raportą iš buvusios 
Bostono konferencijos. Paskui 
sekė diskusijos organizaciniu 
klausimu. Daugelis iš dalyvių 
ėmė balsą ir išreiškė gana 
sveikas mintis kaslink sumobi- 
lizavimo didelio skaitliaus na
rių į PCA vietinį skyrių.

Tūli nariai davė gerus su
manymus, kaip ateinančiais 
metais pasekmingiau pravesti 
balsavimo politišku veikimai. 
Buvo plačiai kalbama apie 
trečiąją partiją ir apie Henry 
Wallace’o k a n d i d a t ū r ą į 
Jungtinių' Valstijų 
tus.

Laike susirinkimo 
liolika naujų narių 
cionalę organizaciją 
nas asmuo, i

MERGINOS
Patyrusios dirbti prie artificialių gelių.

BORELLA & BALDINI 
28-32 W. 3rd St., N. Y. C.

(802)

OPĘRATORĖS
Viena adata patyrusios prie korsetų ir 

brassieres

HILBRUN CORSETIERE
14 West 58th Street, N. Y.

ELDORADO 5-8888 
. ' .(302)

REGISTRUOTOS SLAUGĖS
Alga pridedant pilną užjaikymą

> Kreipkitčs
MRS. BOWLER 

Sui>erintendcnt of Hospitals
SOUTH COUNTY HOSPITAL

WAKEFIELD, RHODE ISLAND 
 (302)

APTARNAUTOJOS
Patyrimas Nereikalingas, tačiau pageidauja
ma su ftiek-tiek praktižko slaugės patyrimo. 

GERA AUGA. UŽLAIKYMAS
Kreipkitės j Mrs. Bowler 

Superintendent of Hospitals
SOUTH COUNTY HOSPITAL

WAKEFIELD, RHODE ISLAND
(302)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRĄ!

SUKNELIŲ SIUVĖJAI 
PATYRĘ SIUVĖJAI 

prie moteriškų drabužių. 
Klauskite Mr. Rubin 
FILCOL, INC. 

108 W.. 39th St.. N. Y 
2-ros Lubos

c.
(302)

prezidcn-

įsirašė ke- 
į PCA na-

nas asmuo, likdamas minėtos ' tos valstybės . ir buvo pir- 
organizacijos nariu, stoja ko-įsuoju imperialistų taiki-

ARMIJAI
Paryžius.— Franci jos sei

mas, pagal valdžios reikala
vimą, paskyrė $2,049,000,- 
000 armijai per metus. Už 
tuos pinigus kariupmenei 
balsavo 414 seimo narių, tik 
183 komunistai išstojo prieš 
tokias lėėšas armijai.

Dabar Franci j a laiko po 
ginklais 708,000 vyrų. Ka
reivių skaičius buvo padi
dintas 200,000 rezervistų 
dėl streikų laužymo.

Chicagos astronomai pa
stebėję, kad naujai pasiro
džius kometa pusiau suski
lo.niu, kad su abejingų, reak

cijai pasidavusių vietos val
dovų pagalba, sudaužyti 
darbo žmonių vienybę, kad 
išplėšti iš jų iškovotas tei
ses, kad sumenkyti jų iško-

vos arenon su pažangiąja 
Amerikos visuomene, idant iš
gelbėti šią šalį nuo gręsiančio 
krizio ir užtikrinti pasaulinę 
taiką. To reikalauja kiekvie
nas padorus Amerikos pilietis; 
to reikalauja kiekvienos tau
tos taiką mylinti žmonės.,

PCA vietinis skyrius nusi
tarė laikyti susirinkimus kiek- 

i vieno mėnesio trečia ketvir
tadienį. Tokiu būdu sekan
tis susirinkimas įvyks sausio 
(Jan.) 15 d., 7:30 vai. vakare, 
Liet. Taut. Name. Yra vil
tis, kad ateinantis 
mas bus 
kadangi 
pradeda 
likimu.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

I votus laimėjimus ekonomi- 11 
i jos ir politikos srityse. Štai 

asis anti komunizmo Stikrasis _______
kampanijos siekis!

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

A

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

LITUANICA SQUARE
Tel. EVergreen 8-9770

RESTAURANT

ir

&

ATDARA DIEx\Ą IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9612
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2 d. įvyko Liet. 
Draugoves mene-

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už

v prieinamą atlyginimą.
Tikietas 
vietinius 
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toDEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

g

45 
to

45

459 GRAND STREET x 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Bus gera muzika, 
asmeniui. Kviečiame 
apylinkės dalyvauti.

(301-302)

Manager

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

45

susirinki-
daug skaitlingęsnis, 
Amerikos piliečiai 

susidomėti šios šalies

s?
54
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S4

PUIKIAUSIĄ LIKTUMU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAISv

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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Sofa Apačios Perbudavojimas i
• ' Už $12.00 1

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

45
45i
45
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Pirmyn Choras apgaili sa
vo padėtį, kad( negalėjo daly
vauti Brooklyne festivalyje. 
Tiesa, choras buvo pažadėjęs 
dalyvauti. Rengėsi ir jau bu
vo susimokinęs dainas dainuo
ti. Bet, deja, choro mokyto
ja Violet Čypas atsisakė prieš 
pat festivalį vadovauti ir re
zignavo. Tiesa, pastaruoju 
laiku chorą apleido visos jau
nuolės, sumažėjo moterų bal
sai, trūko ir vyrų balsų. Ta 
aplinka ir pribaigė Pirmyn 
Chorą. Jis, per 17 metų dir
bęs ir skleidęs meną, dabar 
nueina nuo scenos.

F. K-ton.
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RONKONKOMA
8631

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kuiną.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

|BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ :

Kanados
• I ■

Black Horse Ale
JOSEPH ZEIDAT

411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

$ 
I 

45 
45 
45 45 
45 
45

I 
% 
1 I g

Gruodžio 
Taut. Namo 
sinis susirinkimas; kuriame bu
vo renkama valdyba. J val
dybą tapo išrinkti tie patys 
nariai, išskiriant vice-pirmi- 
ninką. 
riai nusitarė 
ką bankietą 
jų metų, 
gruodžio 31 
Tautiškame Name.

I Joseph Garszva 1
| Undertaker & Embalmer

§
1I
45

3A
išskiriant
Taipgi, draugovės na- 

suruošti draugiš- 
pasitikimui nau- 

Bank iotas įvyks
d., 7 vai. vakaro, 

Pilietis.

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Namo Bendrovė rengia 
vakarienę, pasilikimui Naujų Metų, 
įvyks gruodžio 31 d., 155 Hunger
ford St. Pradžia 8 v. v. iki 3 vai. 
ryto.
$2.50 
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August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

ž 
ž

I Fotografus | 
^Traukiu paveikslus familijų, Ves-« 
©tuvių, kitokių grupių ir pavienių.| 

Iš senų padarau® 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajavusC 
sudarau su anie-] 
rikoniškais.' Rei-i 
kalni esant id 

= padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi almaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kumpas Broadway ir Slone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenniore 5-6191

W8*• T -:.

„ GREAT NECK, N. Y.
Liet. A. P. Klubas bendrai ren

gia su kilom organizacijom bankie
tą, pasitikimui naujus metus. Bus 
gėrimai ir šokiai prie Do-Re-Mi 
orkos Iros. įžanga $3 asmeniui. Įvyks 
gruodžio 31 d., Kasmočių salėje, 7 
vai. vak. Kviečiame visus dalyvauti, 
smagiai praleisti laiką. Kom.

(301-302)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darb. Progr. Klubas rengia 

šaunų vakarė) pasilikimui naujų 
1948 metų. Gruodžio 31 d. Pradžia 
8 vai. vak. iki rytojaus. Kviečiame 
būti šiame parengime, smagiai pra
leisti laiką. Bus užkandžių ir įsigė
rimų. Vieta 408 Court Street. — 
Valdyba. (30.1-302)

SO. BOSTON, MASS.
Ąmerikos Lietuvių Piliečių Klubys 

ruošia smagų vakarą pasitikimui 
Naujų Metų! Gruodžio 31 d., 8 v. v. 
318 W. Broadway. Kviečiame visus 
dalyvauti, s,magiai praleisti ’laiką.

(391-302) — Kom.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

f Egzaminuojam Akis,^i 
f Rašome Receptus i 
^Darome ir Pritaikome Akinius i

' I g

! Drs. Stenger & Stenger
£ Optometrists
I 394-398 Broadway 
g Brooklyn, N. Y.
& Td. ST. 2-8342

Paul Gustas Funeral Home
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

5 pusL-.-Laisve (Liberty, Lith. Daily)--«Šešt, Gruod. 27, 1947
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New Yorto^/WflZlnloi
CIO’ Bušų Vairuotojai 
Reikalauja po 30 Centų 
Daugiau Mokesties

CIO Transport Workers Uni
ja įteikė miestavai Omnibus 
Corp, reikalavimą pakelti mo
kestis po 30 c. per valandą 
darbininkams ant didžiumos 
miestavųjy autobusą linijų.

Greta bendro pakėlimo mo
kesties, reikalauja po 10 cen
tą daugiau naktiniams, pensi
ją plano, kad įstaiga mokėtu 
į darbininkų gerovės fondą, 3 
savaičių atostogų su alga, 1 1 
šventadienių su alga, aukš
čiausio laipsnio algos už šešių 
mėnesių, o ne už 3 metų. 
Taipgi reikalauja persvarstyti 
Algas už 6 mėnesių tikslu pa
kelti pagal pabrangimą pra
gyvenimo.

Reikalavimai paliečia 2,100 
'darbininkų.

Blanketas Padėjo | 
Išgelbėti Kūdikį

Užsidegus 5 aukštų namui, 
344—77th St., Brooklyne, ug
nis iš antro aukšto taip staiga 
plito j viršutiniuš aukštus, jog 
tūlos šeimos nespėjo per duris i 
gelbėtis. Pora moterų su kū
dikiu, stovėdamos 5-to aukš-j 
to lange, spiegė pagalbos.

Išbėgusios iš savo namų i 
kaiminkos Mrs. Frieda Hallal' 
ir jos duktė Edna, pamačiusios ' 
kūdikį, griebė savo blanketą 
nuo virvės ir juomi pagavo 
metamą kūdikį. Kūdikio mo
tina, Mrs. Rodenberger, ban
dė nusileisti drabužių virve, 
bet virvė trūko ir ji nukrito1 
15 pėdų ant gretimai namo ' 
stovinčios pašiūrės. Josios mo- ' 
tiną, Mrs. Miller, 66 m., gel
bėtojai šiaip taip išvedė laip- į 
tais. Pasveiksiančius.

Peticija Prašo Alsteigti 
Balsuotojams Atstovybę

Visa demokratiškoji visuo
menė pasipiktinusi visokiais 
suokai įdavimais ir šmugeliavi- 
mais, kokie dabar vedami at
ėmimui 75,000 Brook lyno pi
liečių atstovybę N e w Yorko 
Miesto Taryboje atsisakymu 
atiduoti Simon W. Gerson’ui 
jam priklausomą vietą.

Kovai prieš tą neteisėtumą, 
už pasodinimą Gersono, susi
darė platus piliečių komitetas 
—Citizens Committee to De
fend Representative Govern
ment. Jo laikinuoju pirminin
ku yra valstijos senatorius 
Kenneth Sherbell, sekretore 
Maxine Green. Komiteto ras-

Kaltina Veiksmuose 
Suskaldyti Uniją

Du viršininkai CIO United 
Electrical, Radio and Machine 
Workers bokalo 1237 pašauk
ti į vyriausį Queens apskrities 
teismą unijos pastangose ap
saugoti nuo jų lokalo iždą ir 
narius.

Kaltinamieji yra James J. 
Conroy, biznio agentas, ii' 
Thomas F. Bell, pild. tarybos 
narys. Conroy, sako unija, pa- 
sielgė skaldytojiškai liudyda
mas Thomas-Rankin komitetui 
prieš savo unijos vadus ir kai
po toks netinka unijos vado
vybei. Joks narys tokiu ne
pasitikės nei iš tokios vado
vybės turės unija naudos. To
kiu būdu jo elgesys gręsia uni
jos gyvybei.

tinė randasi 50 Court Street, 
Brooklyn.

Po peticija renkami parašai. 
Joje pareiškia:

“Mes pasirašiusieji, piliečiai 
įvairių politinių ryšių, Brook
lyno balsuotojai, esame įsiti
kinę,’ kad atstovinga valdžia 
yra pamatu mūsų demokrati
jos.

“Mes likime, kad 75,000 pi
liečių, kurie balsavo už velio
nį Peter V. Cacchione, turi 
aiškią teisę būti atstovautais 
per atitinkamai paskirta jo 
vietininką tuojau. Nepasodi- 
nimas jo vietininko Simon W. > 
Gerson’o bus smūgiu atstovin-1 
gai valdžiai ir tuo patimi bus 
ataka ant amerikiečių teisių.

“Mes kreipiamės į majorą 
O’Dwyer ir tarybos vice-pir- 
mininką Joseph T. Sharkey ir 
visus kitus tuomi paliečiamus 
viršininkus atitinkamai veikti 
pasodinimui Gersono.”

Parašai po šia peticija ren
kami susirinkimuose ir gatvė
se po visą Brooklyną.

Kriaučių

Jefferson Studentai 
Pasakė Savo Mintį 
Apie Laisves

New Yorke veikiančios Jef
ferson School Studentų Tary
ba pasiuntė goneraliam pro
kurorui Clark kritiką jo ata
kos ant . studentijos laisvių. 
Studentai savo pareiškime sa
ke :

“Jūsų departmontas pasive- 
lijo sau spręsti:

“Kokias knygas ir laikraš
čius mums valia skaityti.

“Kokias mokyklas valia lan
kyti.

“J kokias organizacijas va
lia stoti.

“Kas valia mintyti'ir ištar
ti.

“šiai tautai kainavo apie 
200,000 gyvybių ir 1,000,.000 
sužeistų sumušti japoniškąją 
minties kontrolę ir vokiškąjį 
knygų deginimą. Mos neto
leruosime to Amerikoje. Mos 
nusileidome diktuojami Hiro
hito ir Hitlerio, ir mos nesi- 
leisime diktuojami J. Edgar 
Hooverio.”

Žinios

Miestas Reikalaus, Kad 
Valstija Palaikytų 
Vaikų Prižiūrėtuves

New Yorko Miesto Labdary
bės Taryba, valdinė įstaiga, 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad valstijos 
valdžia teiktų paramos išlaiky
mui prižiūrėtuvių dirbančiųjų 
motinų vaikams.

Taip vadinamoji State Youth 
Commission nutraukia paramą 
su pradžia ateinančių- metų. 
Bet miestas yra pažadėjęs pri
žiūrėtu ves palaikyti iki gegu
žės, 1948 metų. Kadangi tai j 
yra miestui didelė našta ir ka
dangi vaikų prižiūrėtuves yra 
ne vien tik miesto, bet taip pat 
valstijos ir valstybės pareiga, 
miestas reikalaus, kad valstijos 
seimelis ir administracija pas
kirtų tam tikslui^pinigų iš val
stijos iždo.

Minėtosios tarybos pareigū
nai nurodo, jog tų įstaigų už
laikymas yra būtinas. Virš 50 
nuošimčių tose įstaigose lai
kančių vaikus motinų yra vy
riausiais šeimos duondaviais. 
Kitose '31 nuošimtyje šeimų 
visai nėra tėvo. Tajįįu tos už
darbiaujančiosios motinos pa
čios sumoka 18 nuošimtį tų 
prižiūrėtuvių išlaikymo lėšų. 
Tas įrodo, sako pareigūnai, 
kaip svarbiomis yra prižiūrėtu
vės.

f........BROOKLYN, N. Y.
S
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The Russian Balalaika Musical Society
Ruošia

vadovai! jant
ALEXANDER KUTIN

PROGRAMOJ DALYVAUJA:
DORA BOSHOER

suteiks maloniu rusiškų liaudies dainų.
POLIANKA CHORO ANSAMBLIS

Vera Ivanova, direktorė
RADISCHEV RUSŲ LIAUDIES ŠOKIŲ GRUPĖ 

Alex Kararzun, direktorius
— įvyks —

Brooklyn Academy of Music
30 lafayettp: avenue

šeštadienį, Gruodžio 27 Dec.
PRADŽIA 8:30 P. M.

* Bilietai — $1.20, $1.80, $2.40 (su taksais)
Bilietus galima įsigyti pas: Russian Tea Room, 150 West 57th St., 

CO. 5-0947. Kismet Record Co., 227- East 14th Street, GR. 7-2891. 
Russian Skazka, 227 West 46th St., CI I. 4-9229. Alexander Kutin, 
35 West. 20th St., WA. 9-1343. Taipgi Brooklyn Academy of Music 
ofise.

Kalėdų dieną temperatūra 
New Yorke buvo nukritusi iki 
18 laipsnių. Naktį ir penkta
dienio rytą prisnigo daug 
sniego.

Lietuviškose dirbtuvėse pas 
kriaučius, Brooklyne, darbai 
smarkiai sumažėjo. Didelė 
dalis-kriaučių registruojasi be
darbių šalpos vietose. Nors 
mūs lokalo delegatas praėju
siame kriaučių susirinkime ra
mino bedarbius su Maršalo 
Planu, bet kol tas planas 
“parvažiuos” iš Europos, 
kriaučiams teks pusėtinai ap- 
sivilti ir bedarbių vietose pa
stovėti.

Vis tūli kriaučiai tebemano, 
kad mūs dabartinis delegatas 
pats yra “maršalu.” Jo norai 
turi būti išpildyti ir niekas

Didis Jvykis Judamųjų Paveikslų Istorijoj! Filmą, kuri 
dinamiškai iškelia aikštėn Anti-Semitizmą! Nepraleiskite... 

DARRYL F. ZANUCK’S veikalas
“GENTLEMAN’S AGREEMENT” 

LAUROS Z. UONGSON 
žvaigždžiuoja

GREGORY PECK * DOROTHY McGUIRE * JOHN GARFIELD
Dabar MAYFAIR 7th Avenue ir 47th Street
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neturi teisės tam priešintis. 
Jis sakė, būk kriaučiai visada 
turės pakankamai darbų, bet 
padėtis pakrypo į atbulą pusę. 
Delegatas J. Buivydas suorga
nizavo prieškriaučišką organi
zaciją nepaisant unijos taisy
klių ir narių valios, bet jam 
ir šičia nelabai sekasi. De
mokratiniai kriaučiai sužino jo 
planus, o sužinoję, su laiku, 
išmoks ir pasipriešinti.

Daugiau Ne Pagal Planą
Jo organizacija turėjo kaso

je pinigų apie netoli keturis 
šimtus dolerių. Jo planas bu
vo $200 paaukoti Keleivio re
dakcijai. Tą jis ir padarė. Bet 
jo kasi orius irgi turėjo planą 
—jis pasiėmė visą kasą, ma
garyčioms dar ir knygas ir iš
keliavo iš tos prieškriaučiškos 
organizacijos.

Kitas ne pagal planą daly
kas (šis tik privatiškas) įvy
ko gruodžio 18-tą. Kaip pa
prastai, metų pabaigoje, visi 
lokalo valdininkai gauna pus
metines algas, tai pagal* kriau-

lango ir abiejų ž i ponų.
Reikia dar priminti J. Bui

vydo naujasis planas:
Kriaučių vardu buvo sureng

ta Milui didelė puota-balius 
parapijinėje svetainėje. Tiks
las: jį išgarsinti kriaučiams, 
pasiūlyti į lokalo delegatus at
einančiuose rinkimuose. Koks 
to žmogaus gerumas bus eili
niams nariams, galima maty
ti iš to, kad jis, kaip ir da
bartinis prieškriaučiškas dele
gatas, unijoje unijėles-klikas 
organizuoja. Mos, kriaučiai, 
turime saugotis tokių žmonių, 
kurio mūs organizaciją dras
ko, narius skirsto į grupes.

Demokratiniams kriaučiams 
reikia sykį gerai pagalvoti. 
Mes turime tokius “maršalus” 
ir jų gizelius numaskuoti savo 
lokale. Man rodos, lokalo 
yra gerų unijistų, teisingų, ku
rie nelanko prieškriaučiškų 
mitingų. Nebūtų gaila kriau
čių vardo pagerbti tokių per 
daugelį metų dirbtą d arpą.

Ką manote, kriaučiai? Iš
sirinkite tinkamiausį jums še
ri i ausį unijos darbuotoją ir 
mos visi demokratinių pažval- 
gų kriaučiai ir kriaučkos pa
gerbsime jį. už jo gerus dar
bus. Bet turime saugotis tų 
žmonių, kurie drasko mūs uni
ją ir išduoda mūsų kriaučių 
reikalus bosams.

Šarmukšnis.

Paštas Dėkoja
“Giliai dėkingi” esame 

brooklyniečiams, sako pašto 
viršininkas Edward J. Quig
ley už kooperavimą su paš
tu kalėdinės paskubos laiko
tarpiu. Patsai paštas taipgi 
didžiuojasi savo tarnautojais, 
sėkmingai nudirbusiais viską 
laiku didžiausios darbymetės 
pašto istorijoje.

Mrs. Mildred Dicker, 41-02 
47th St., Long Island City, nu
bausta pasiniokėti $100 už 
Belle Harbor turimųjų vienos 
šeimos namų pavertimą į šešis 
dviejų kambarių apartmentus 
be miestavosios įstaigoj leidi
nį o.

Hurlow Henle, brooklynietis, 
įtartas pebėgime iš auto nelai
mės vietos, sulaikytas po $5,- 
000 kaucija tolimesniam kvoti
mui.

Ester Hafter, 65 m., tapo 
sužeista nosimi atsimušus į 
sunkvežimio šoną.
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MUITAI Sovietų Sąjungai iš Anksto Apmokėti Pundeliam iki 22 svarų 
Pilna A>xlrauda nuo Siuntėjo iki Gavėjo
Panaudoti Drabužiai Cheminiai Išrūkomi ir Suteikiamas Oficialus Liudijimas
Speciales Nuolaidos Organizacijoms
Pilnas Mail Order Skyrius

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

Standardinius Maisto ir Drabužių Pundelius
Reikalaukite MuiVą^-katalogo dovanai; jin parodo ir daug kitų gatavų 

^THuntimui Pundelių ir duoda pilnas žinias.
RAŠTINĖS ATDAROS VISĄ DIENĄ ŠEŠTADIENĮ

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

S
Ž

$

(S
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| DANTŲ GYDYTOJAS I 
|Dr. A. Petrikai
| 221 South 4th Street |
| BROOKLYN, N. Y.
if 
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Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte
1— 8 vakare

y M
V BROOKLYN g
iLABOR LYCEUM i

DARBININKŲ JSTAIGA 
$Salčs dėl Balių, Koncertų, Ban-S 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimuirtt.fi g .... _B
it 
y 
y 
y 
y 
y 
y 
y

GYDYTOJAS g
S. S. Lockett, M. D. |

223 South 4th Street ■
BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom g 
6—8 vakarais «

Puikus steičius su naujausiais įk 
įtaisymais. '

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
Kainos Prieinamos.

.949-959 Willoughby Ave. g
Tel STagg 2-8842- į

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

m I 
v 
if 
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if

Valandos:

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Bob Kelyje j Karaliją... Kelias Išgrįstas’Karališko Dydžio Juokais! L 
Juokingiausia Filmą per Eilę Metų!!!

Paramount Perstato BOB HOPE ir
SIGNE HASSO * WILLIAM BENDIX

“WHERE THERE’S LIFE” I
* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * • g

Stan Kenton ir Jo Orkestras
Ir dar: June Christy * The Martin Brothers * Stum and Stumpy § 

Extra: Vic Damone, Sensacinga Dainų žvaigždė!
PARAMOUNT Times Square ir 43rd St.

Dviejų Rūšių Vyrai... Dviejų Rūšių. H 
Meilė Jos Gyvenime... iO kai Ji y 
Pasirinks, ta’ Turi Būti Amžinai! R

Joan Crawford * Dana Andrews *
Henry Fonda • •

“DAISY KENYON” |
su Ruth Warrick R

• •
Ir šaunūs Šventadieniškas • • 

Vaidinimas Scenoje. R• •
Lanny Wiere * Ross Brothers ** *1 •

Beatrice Kraft ir Company **
Holiace Shaw V• •

EXTRA: Senor Wences. O* •
ir 50TH STREET

Čių “maršalo” planą sutarta vi
siem suėjus pabaliavot. Tas ii* 
įvyko Piliečių Kliubo patalpo
je. Bet delegatas turėjo pa
siėmęs iš vienos dirbtuvės į 
kitą nuvežti užbaigti žiponą 

'dirbti. Tą ir savąjį palikęs 
kare, nuėjo su savo vienmin
čiais užsitraukti. Kada užbai
gė puotą, reikia važiuoti na
mo, ogi nėra automobiliaus

j - Didinga Amerikinių Žygių Filmą, 
j <; Istorija nedaugelio tų drąsuolių, 
i ; I kurie kovojo, kad išlaikyt 
i < Ameriką nenugalimą!

į; Gary Cooper * Paulette Goddard

|! Cecil B. De'Mille’s

į “UNCONQUERED”
I; Techni-Spalvomis
l;Ir dar:

Parinktiniai trumpi dalykai.

BROOKLYN
: PARAMOUNT
I; Flatbush ir De Kalb A ves.

“Švietėjas” įsipainiojo 
Į Mergiščių Sijonus

--------- #
Tarsi nebūtų pasaulyje rim

tesnių dalykų, aną dieną,, Cam
den, N. J., mokyklos viršinin
kas Donald IT, Barker sukėlė 
svietui iš savęs juoką, kada jis 
14 metų mergaitei, garbes stu
dentei Jeanette Delahunt, įsakė 
eiti' namo, dėl to, kad ji atėjo 
apsivilkusi kelnaitėmis.

Kada nors kas nors parašys 
komediją, kaip didis vyras išsi
gando ir įsipainiojo į kelnes. O 
jis tikrai įsipainiojo, nes kas 
kartas vis daugiau mergaičių 
ateinančios taip apsirengusios.

Rimtai žiūrint, kelnaitės yra 
patogesnės bile kada, bile vie
toje ir tikrai daug praktiškiau, 
šilčiau ir sveikiau dėvėti žiemos 
metu. Senienas mėgstančioji 
galvosena pralaimės ir šią ba
taliją, kaip pralaimėjo daug ki
tų.

PARDAVIMAI
Woodhaven-Richmond Hill. — Pen

ki, vienai šeimynai tušti namai. Vie
nuolika, dviem šeimynom 1 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. Tol. EVergreen 4-3487. 
REpublic 9-1506. (299-301)

S $
lt Adam V. Walmus, D. D. S J
S? 7 «
w DAKTARAS-DENT1STAS s
if K
a «_ « e.

VALANDOS: $
Jtv tfu| 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M.
S? Išskiriant trečiadienį

ir sekmadienį..
į? ---------------- _
^650—5th Avė., kamp. 19 St.|
U BROOKLYN, N. Y. §
w -| Tel. SOuth 8-5569 |
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Veteranams bonų blankos 
jau išsiuntinėjamos į, stotis, 
tačiau jų neišduos veteranams 
pirm ateinančio trečiadienio, 
nes nėra legalu išpildyti pirm 
1-mos sausio, 1948 m.

Frank Domikaitis
Savininkas

I

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir

IGERI PIETŪS!!
Kada norite gerų pietų, /j 

1 • 1 • • kreipkitės j . g 

Lorimer Coffe Shop i
ž 
fa

fi 
|Kvepiančiai keptos ir virtos| 
| mėsos valgiai. Taipgi dar- 
| žovių ir pieninių valgių | 
g gražus pasirinkimas. |

Nauja Graži Vieta
PASILINKSMINIMUI

Naujai’atidarė gražiai įrengtą vietą 
pasilinksminimui

Juozas Meškauskas
su

Stephanie Tubiene
49 TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

PILNI GĖRIMŲ LAISNIAI 
Geriausios degtines, vynai ir alus.

Taipg palaikys tikrai gerą restaurantą. Gau
site gerus pietus kada tik jūs pareikalausite.

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Šešt., Gruod.

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 4-8174
įj Peter Kapiskas

Susirinkimuirtt.fi



