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Vienas J»» Eis Peklon.
Ubago Psichologija.
Anie Jau Prašvilpti,

Prašo Daugiau.
Baisi Apgavystė.
Liepia Saugotis Stalino.

Rašo A. BIMBA

* Kalėdos jau praėjo, bet Drau
go ir Darbininko-redaktorių bė
dos dar tik prasideda. Vienam 
iš jų bus blogai.

Visas reikalas eina apie Kalė
dų kilmę ir reikšmę. Chicagos 
Drauge skaitome, kad 
baisieji “bezbožn inkai, 
“neapkenčia Kristaus,’
Kalėdas rišti su saule ir šviesa. 
Tai tik jie, girdi, sako, kad ; 
“žmonės džiaugiasi ir švenčia, j 
kad saulė pradeda šilčiau šildy
ti ir kad dienos darosi švieses
nės ir ilgesnės” (Draugas, gruo
džio 23 d.).

tiktai 
kurie

Bet So. Bostono Darbininkas 
taip pat griežtai
“Jėzaus Kristaus - Emmanuelio 
gimimo sujungimas su saules 
šviesos grįžimo švente turi gi
lią simbolinę prasmę.” Pats 
Kristus pareiškęs: ‘‘Aš esu švie
sa.” (Darb., gr. 23 d.).

Nejaugi Darbininko redakto
rius prelatas Urbonavičius ta
po tuo baisiuoju bezbožninku?

švelniausia ir gražiausia pa
sakius, Draugo redaktorius ši
mutis, atimdamas iš Kristaus 
šviesą ir saulę, pagal Darbinin
ko redaktoriaus mokslą, plačiai 
atsidarė sau peklos vartus.

teigia, kad

Iš sykio, sakoma, ubagauti 
yra labai sunku, žmogus sarma- 
tinasi prašyti almužnos. 'Bet 
paskui pripranta ir jau, jeigu ir 
galėti]! duoną užsidirbti darbu, 
nebedirbs. Tai vadinama ubago 
psichologija.

Panašų procesą bus pergyve
nę pabėgėliai. Jie galėtų sugrįž
ti Lietuvon ir darbu pelnyti 
pragyvenimą, bet sėdi stovyklo
se ir užpildo Amerikos lietuvių 
tūlus laikraščius verkšlenimais 
.ir prašymais almužnos. Duokite 
jiems aukų, o jje ten amžinai 
sėdės ir darbo neieškos!

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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ANGLAI PADARE PREKYBOS SUTARTI 
SU SOVIETAIS; NUMATOMA DAR 
PAPLATINT JŲDVIEJŲ VERSLĄ
Sovietai Pristatys Anglijai 750,000 Toną Grūdą iki 
Rudens; Anglija Siųs Jiems Mašinas ir Darbo įrankius

Maskva. — Sovietų Są- 
| junga ii* Anglija pasirašė 
j prekybos sutartį gruod. 27 
d. Sovietai sutiko pristatyt 
Anglijai 750,000 tonų mie
žių, avižų ir kukuruzų lai
kotarpyje nuo vasario iki 
rugsėjo mėn. 1948 m. Ang
lija mainais už.grūdus duos 
Sovietams mašinų miškams 
kirsti ir medžius apdirbti, 
geležinkelių bėgių (relių), 
elektrinių įrengimų ir kitų 
techniniu įrankiu, v v £

Uruguajiečiy Sveikinimai
Laisviečiams

Uruguajaus lietuvių liau
dies laikraščio Darbo re
daktorius Antanas Vaivus- 
kas prisiuntė Rojaus Miza- 
i*os vardu sekamą telegra
ma:

“Sveikinu su Naujais Me
tais Jus ir ir visus Laisves 
personalo narius, draugus 
ir drauges skaitytojus, va- 
jininkus ir bendr.adar.bius.!,,..

“Antanas Vaiyuskas.” 
Montevideo.

Anglijos valdžia numušė 
iki pusės nuošimčio palūka* 
nas už karines paskolas So
vietams ir žadėjo paleng
vinti gabenimą į Sovietų 
Sąjungą tokių produktų, 
kaip vilnos, guma, aliumi- 
nas, kava ir kt.

Anglijos ir Sovietų at
stovai sueis ne vėliau kaip 
1948 m. gegužės 31 d. į 
naujas derybas dėl preky
bos paplatinimo tarp tų
dviejų šalių. % \

Bendrasis Sovietų ir An- 
Iglijos pareiškimas sako:

“Abidvi pusės mano, jog 
dabartinė sutartis patar
naus anglų-Sovietų preky
bą išvystyti vienos ir ant
ros šalies naudai ir padės 
greičiausiai atsteįgti tarp
tautinius ūkinius ryšius,? 
kurie buvo suardyti per 
kara.”

Mirė Buvęs Italijos 
Karalius Viktoras Em.Tuojau po karo jų šelpimas 

buvo pateisinamas tuomi, kad 
jie ten atsidūrė laike suirutės 
metų ir nieko susigriebti nega
lėjo. Bet jau treti metai po ka
ro. Viso sugriautojo pasaulio 
žmonės sunkiai dirba prie atsta
tymo darbų. Tuo tarpu' pabėgė
liai nė piršto nepajudina, kad . . .
prie tų darbų prisidėti. Kas į 1davė pueglaudą Egipto 
nors juos maitina! Kas nors j karalius Faroukas. Vikto- 
jiems duoną uždirba! ' ras Emmanuelis buvo Mu-

Nesugedęs, ubago psichologi-Į ssolinio pastumdėlis, d pas- 
jos vergu netapęs žmogus, ro- į kui ii* Hitlerio karinis įna- 
dos, sarmatytųsi šitaip gyventi,, gis. 
ieškotų darbo, ieškotų

Aleksandrija, Egiptas.— 
Mirė buvęs Italijos karalius 
Viktoras Emmanuelis III, 
78 metų amžiaus. Jis buvo 
priverstas apleisti sostą 
1946 m. gegužės 9 d. Vikto-

išeities, j Viktoro sosto įpėdinis
i Hųmbertas yra pabėgęs į 

aiy. a | fašistinę Portugaliją. Veja- 
"• |mas nuo sosto, Viktoras 

dar buvo paskyręs kara-

ARGENTINOS VYRIAUSIAS 
TEISMAS SUGRĄŽINO 
KOMUNISTUI PILIETYBĘ

Buenos Aires. — Žemes
nis teismas buvo atėmęs 
Argentinos pilietybę vie
nam ateiviui todėl, kad jis 
komunistiškai kalbėjo. Bet 
aukščiausias šalies teismas 
sugrąžino tam žmogui pilie
tybę. Vyriausias teismas 
nurodė, jog Argentinos val
džia yra- pripažinus Komu
nistų Partiją kaipo teisėtą 
organizaciją' ir leidus jai 
viešai veikti; taigi būtų ne
logiška atimt pilietybę tos 
partijos nariams.

Tuo tarpu kitas žemesnis 
teismas atmetė skundą 
prieš policiją, kuri andai 
užpuolė ir išardė komunistų 
susirinkimą pačiame 
partijos centre. ■

jų

Lietuviui Kultūrinio 
Centro Reikalai

Pradėkime Naujuosius Metus su Dideliu 
Pasiryžimu Užbaigti Pasekmingai 
Kultūrinio Centro Finansinį Vaju

Buvome ląbai norėję pasibrėžtąją sumą sukelti iki 
Naujųjų Metų. Buvo dėta nemažai pastangų tikslą pa
siekti paskirtu laiku, tačiau nepavyko. Tuo būdu dar
bas turi eiti pirmyn. Sveikindami Kultūrinio Centro 
draugus ir prietelius su Naujaisiais Metais, prašome vi
sus greitai susirūpinti vajaus reikalais. Pradėkime 1948 
metus su tvirtu pasiryžimu greitai ir pasekmingai vajų 
užbaigti. Kaip jau žinote, dar vis trūksta virš dvide
šimt tūkstančių dolerių.

Pasiliekame laukti greito atsiliepimo iš visur 
nuo visų. . «

LIETUVIŲ NAMO KORPORACIJA 
(Lithuanian Building Corporation) 
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. 

________________________ -________________ i—
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Graikų Partizanai Apgulė 
Monarchistus Konitsoj

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai visomis pusė
mis apgulė Konitsos miestą, 
už kelių mylių nuo Albani
jos rubežiaus. Graikijos 
monarchist^ armija mėgina 
prakirst sau kelią į Konit- 
są, atliuosuot apgultuosius 
saviškius.

Naujosios demokratinės 
graikų valdžios kariuomenė 
atakuoja monarchistus .vi
same 50 ketvirtainių mylių 
trikampyje, tarpe Konitsos, 
Kalibaki ir Borozani.mies
tų. Kartu partizanai puo
la Filiates, 40 mylių į pie
tus nuo Konitsos. Partiza
nu artilerija ir minosvai
džiai nuolat pila ugnį į prie-

šų linijas Konitsos fronte.
Partizanų radijas prane

šė, kad jų kovūnai sudavė 
skaudžių smūgių monarchi
stams ir vidurinėje Graiki
joje — Kalio tarpkalnėje, 
ties Klimatos, Angortes ir 
kitose vietose.

Monarchistai skelbė, kad 
viena jų armijos brigada 
prasiveržus į Konitsą.Fron- 
tan atlėkė pats monarchis- 
tų karo ministras generolas 
Stratos. , .

Specialė Jungt.
seimo paskirta komisija 
siunčia savo stebėtojus į 
mūšių lauką. (Ta komisija 
įsteigta prieš Sovietų ir jų 
draugų valią.)

Tautų

2 Lenkai Nusmerkti Mirt, kaip 
Anglijos ir Amerikos Šnipai

Amerikos Lietuvių 
iškėlė obalsį: “Neleiskime Lie-:

■ tuvai žūti” ir prašo daugiau pi
nigų. Pirmiau ji tam tikslui su- 
rinkus šimtą tūkstančių dole- j hum Humbertą.
rių, bet jie visi jau esą pra-1
švilpti. Roma. — Italų socialistų

★ ★ ★ ; vadas Nenni taipgi smerkė
Marshallo planą.Brazilijoje esanti tokia ste- 

būklinga vieta, kur raišiems ko
jos išsitiesina, akliems akys at
sidaro, hepročiams protas su
grįžta. ’ Toji vieta vadinasi 
“Urucania.” Koks ten sutvėri
mas vardu Guimaraes ten bu
vęs nuvykęs, tuos stebuklus ma
tęs ir pasakojęs “A Noite” re
porteriui. Klausykite:

“Visi keliai, kurie veda į 
Urucanią perpildyti automobi
lių, sunkvežimiu ir žmonių, 
kurie iŠ artimųjų vietų ten ver
žiasi pėsti, praeidami dešimtis, 
o'gal ir šimtus kilometru. Tarp 
ligonių ypatingai daug kvailų, 
glušų ir bukapročių, taip pat 
sergančių nervu ir kitomis Ii* 
gomis.”

Guimaraes pats, matyti, yra 
vienas iš tij glušų, nes jis savo 
tiems stebuklams tiki ir ragi
na kitus jiems tikėti.

South Boston, Mass.
Gruodžio 28 d. mirė Anta

nas Buividas, 63 Woodrow 
Ave., Dorchesteryj, Mass. 
Bus laidojamas gruodžio 31 
d., ši trečiadieni, 2 vai. po
piet, iš Zaletsko šermeni
nės, 564 East Broadway, 
South Boston.

* (Pranešė Helen Bond 
M. Kazlauskas.)

Sniegynai Sugaišino 
Laisvę Dvi Dienas

Nepaprastai gilus snie
gas neleido net į paštą nu
vežti • Laisvės šeštadienio 
numerį. Paštas pranešė, 
kad dėl sniegynų negali pri
imti persiuntimui tą nume
rį ir neduos jam net mai
šų. Apie 26 colių gilumo 
sniegas New Yorke ir ke
liose kaimyniškose valstijo
se taip pat sulaikė pirma
dienio laidą. Taigi šis Lais
vės numeris išleistas kartu 
pirmadieniiii ir antradie
niui.

Varšava. — čionaitinis 
teismas nusmerkė mirt pul
kininką Vaclavą Lipinskį ir 
Vlodz. Mar^zewskj, kaip 
vadus šnipųSairie išdavinė
jo valstybimus Lenkijos se
kretus angliškai ir ameriki
nei ambasadoms Varšavoje.

Maria Marynowska, vy
riausia anglų ambasados 
vertėja, nuteista 12 metų 
kalėti. Jinai veikė“ kaip tar
pininkė, kuri supažindinda
vo lenkus šnipus su Jungti
nių Valstijų ir Anglijos 
ambasadoriais.

Halina Sosnowska, Vine. 
)Kwiecinski ii; Stan. Setziak 
tapo įkalinti iki gyvos gal
vos, kaip šalies išdavikai ir 
teroristinių šaikų vadai 
prieš valdžią. Dešinysis so
cialistas Ad. Obarski gavo

15 metų kalėjimo už pana
šius, bet ne tokius sunkius 
nusikaltimus. ’

Teisme visi, apart pulk. 
Lipinskio, prisipažino kal
tais bent iš dalies. Jie taip 
pat liudijo vieni prieš ki
tus.

Kaltininkai, be kitko, pra
nešinėjo Anglijos ir Ameri
kos ambasadoms, kiek ir 
kur yra lenkiškos ir sovieti
nės kariuomenės, kaip su
organizuota Lenkijos sau
gumo policija, kaip ji vei
kia, kur yra tos policijos 
centrai, ir t.t.

ir

ORAS.—Būsią šilčiau.

Chicagos kunigų draugas ma
no, kad pasaulį ištikty nauja 
didžiausia nelaimė, jeigu prezi
dentas Trumanas vėl susitiktų 
su Stalinu ir pakonferuotų. '

Stalinas apmovęs nabašninką 
Roosėveltą Teherane ir Jaltoje 
ir gražiai apskutęs Trumaną 
Potsdame. Todėl jo dabar rei
kią saugotis, kaip ugnies. Drau
gas šaukia:'“Mes esame įsitiki
nę, kad juo toliau nuo Stalino 
laikysis mūsų prezidentas, juo 

kraštui ir 
» taikai.”

geriau bus mūsų 
naudingiau pasaulio

I (D., gr. 23 d.).
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LIETUVOS PREZIDENTAS PALECKIS 
IR PILIEČIAI SVEIKINA AMERIKOS 
LIETUVIUS NAUJAISIAIS METAIS
Paleckis Primena Tarybų Lietuvos Progresą .Pramonėje, 
Ūkyje, Moksle, Kultūroje ir A'pšvietoje 1947 Metais
Gerbiamieji tautiečiai, 

Amerikos Lietuviai!
Linkiu Jums, laimingų 

naujųjų metų!
1947 m. mums buvo pui

kūs metai. Visa Tarybų 
Sąjunga, o ypač Tarybinė 
Lietuva, padarė didžių 
žingsnių pirmyn — nugalė
jo daugelį karo paliktų blo- 
gumų ir žymia dalim per
organizavo gyvenimą tai
kos parindais.

Tarybų Lietuvoje mėnuo 
po mėnesio atkuriama vis 
daugiau fabrikų. Naujai 
pastatyti fabrikai taip pat 
pradeda dirbti.

Marijampolės c u k r aus 
fabrikas pakilo iš griuvė
sių. Dedama mašinerija at- 
steigtame “Drobės” fabri
ke. Mūsų ūkininkai aprūpi
nami aukščiausios rūšies 
fosfatų trąšomis iš Klaipė
dos “Artojo” fabriko. Lie-

mo-

MONARCHISTAJ SMARKINĄ 
MEDŽIOKLĘ PRIEŠ 
GRAIKŲ DEMOKRATUS

Athenai.— Graikijos
narchistų valdžia per dvie
jų dienų ablavą areštavo 
daugiau kaip 600 demokra
tinių žmonių.

Vidaus “tvarkos” minis
tras Rentis išleido įsakyftią, 
kad viešai turi prisiekti iš
tikimybę monarchistams vi
si valdžios tarnautojai ir 
privačių įstaigų darbinin
kai, kurie bet kada pritarė 
komunistams ar partiza
nams.

Pradėdami m e d ž i oklę 
prieš demokratinius grai
kus, monarchistai paskleidė 
gandus, būk komunistai 
rengęsi išžudyt monarchis- 
tų vadus.

New York. — Skaičiuoja
ma, kad del gilių sniegynų 
keliose rytinėse valstijose 
žuvo daugiau kaip 60 žino- tinei 
nių.
—f—

Bulgarai Remia Graikų 
Partizanę Valdžią

Sofija, Bulgarija. — Įsi
steigė bulgarų Visašališkas 
Komitetas dėl paramos 
graikų partizanams. Komi
teto pirmininkas yra dr. 
Račo Angelov, seimo prezi
diumo narys; tarp komite
to narių yra prof. Todoras 
Pavlovas, Bulgarijos Moks
lų Akademijos pirmininkas,, 
ir daug kitų žymių žmonių. 
Bulgarų spauda pritaria 
partizanų įkurtai demokra- 

valdžiai šiaurinėje 
Graikijoje.

CHINŲ KOMUNISTAI GRĘSIA ATKIRST RYTINĘ 
CHINIJA SU NANKINGU IR ŠANCHAJUM

I

Nanking, Chinija.— Chi- 
nų komunistų artilerija 
bombardavo Čiang Kai-še
ko tautininkų pozicijas 
priemiesčiuose Peipi n g o, 
senosios sostinės. Komunis
tai perkirto tris tautininkų 
geležinkelio linijas, einan-' 
čias iš Peipingo į Mandžu- 
riją, į Tientsin uostamiestį

ir į viduririę Chiniją.
Vidurinėje Chinijoje ko

munistai užėmė Yunčeng 
miestą; Kiti komunistų pul
kai žygiuoja iš pietiniai-ry- 
tinės Chinijos, nuo Hanko- 
wo, link susijungimo su sa
vo armija Yunčengo-Kai- 
fengo srityje. Jei pavyktų 
jiems susijungti, tai galėtų

būti atkirsta rytinė Chini-" 
ja su Šanghajum ir Nan- 
kingu, Čiang Kai-šeko val
džios sostine.

Sykiu komunistai vis 
siaurina apsupimo lanką 
aplink Mukdeną, miliono 
gyventojų miestą, Mandžu- 
rijoj. Tautininkai praneša, 
kad jie atrėmę komunistus

ties Čangu ir Sinlitunu, a- 
pie 60 mylių į šiaurvakarius 
nuo Mukdeno. Bet komuni
stų kariuomenės junginiai 
jr partizanai įsiveržė jau 

. Mukdeno priemiesčius. 
Pačiame mieste prasidėjo 
alkis. Trūksta kuro apsišil- 
dymui. Išsivysto sumišimai.

tuvos valstiečiai .šiemet ga
vo gausingą derlių.

Traktoriai ūkininkams .
Tarybinė vyriausybė yrd 

įrengus eilę mašinų-trakto- 
rių stočių. Tie traktoriai 
šiemet padėjo Lietuvos 
valstiečiams išarti daug 
tūkstančių akrų laukų. Vis • 
daugiau ūkininkų įstoja į 
kooperatyvus, kurie padeda 
valstiečiams gauti naujovi- 
nių mašinų, pagerinti gyvu
lių veisle, nusausinti balas 
bei pelkes ir paversti jas 
naudingais laukais. Per ko
operatyvus ūkininkai taip 
pat gali pristatyt savo pro
duktus tiesiog į miestus ir 
išvengt biznierių -. tarpinin
kų, kurie pelnėsi iš valstie
čiu darbo. c

Kultūriniai Laimėjimai
Tai buvo didelių laimėji

mų metai ir kultūros fron
te. 1947 m. Lietuvos žmo
nės dar pirmą kartą sveiki
no lietuvius Stalino laurea
tus, aukštai pagerbtus už 
pasižymėjimus literatūroje, 
teatriniame mene ir dailė
je.

1947 m. mokinių skaičius 
Lietuvos mokyklose pakilo 
44 tūkstančiais. Gimnazijas 
Tarybinėje Lietuvoje dabar 
lanko 81 tūkstantis berniu
kų ir mergaičių, o pradinės 
mokyklos turi 290 tūkstan
čių mokinių.

Pirmosios lietuvių kny
gos minėjimas buvo tikra 
tautos iškilmė. Lietuviškos 
knygos festivaliu susidomė
jo ir visos Tarybų Sąjungos 
tautos. Vyriausi Tarybų 
Sąjung. laikraščiai —Prav
da, Izviestija, Krasnaja 
Zvezda, Literaturnaja Ga- 
zieta ir kiti — išspausdino 
specialius straipsnius apie 
lietuvių knygos 400 metų 
jubiliejų.

1947 m. Lietuvos Mokslų 
Akademijos vadovybėje da
bar veikia 10 institutų, da
rančių tyrimus įvairiose 
mokslo šakose.

Gyvenimo Gerėjimas
1947 m. pabaigoje senieji 

pinigai tapo pakeisti nau
jais, panaikintos racionavi- 
mo kortelės, numuštos kai
nos maistui ir kitiem var
tojimo daiktam, o darbinin
kų *ir tarnautojų algos pa
liktos tos pačios. Tatai reiš
kia žymų gyvenimo pageri
nimą darbo žmonėms.

Lietuvos žmonės žengia Į 
1948 metus su skaisčiomis 
viltimis. Šiandien jie ge
riau gyvena, ‘negu vakar, ir 
yra įsitikinę, kad rytoj dar 
geriau gyvens.

Lietuvos žmonės siunčia 
nuoširdžiausius >, sveik i n i- 
mus savo tautiečiams ana
pus vandenyno ir linki jiem 
laimingiausių naujųjų me
tų!

JUSTAS PALECKIS,
Tarybinės Lietuvos Auk

ščiausios Tarybos Prezidiu
mo Prezidentas.
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Laisvoji Graikija
Šiaurinėje Graikijoje susiorganizavo Laikinoji De

mokratinė Laisvosios Graikijos Vyriausybė. Ji gimė kai
po pasėka ilgos ir sunkios partizaninės kovos prieš mo- 
narchistinį-fašistinį režimą, kurį įsteigė ir palaiko anglų 
ir amerikiečių ginkluotos jėgos. Manoma, kad tūlos Bal
kanų šaly^ šią vyriausybę pripažins ir tą valdžią, kūri 
randasi Athenuose, paskelbs sukilėlių padaru. Taip skel
bia Francūzijos komunistinė spauda. Trumpoje ateityje 
paaiškės, koks bus Graikijos kaimyniškų kraštų atsine- 
šimas.

Tuo tarpu Graikijoj gyvuoja dvi vyriausybės. Ta^ yra 
didžiul. istorinis faktas, su kuriuo tenka visiem skaitytis. 

“ Kai prieš keletą savaičių pradėjo eiti gandai, kad Grai
kijos partizaninis judėjimas ruošiasi paskelbti naują 
Graikijos vyriausybę, atrodė, jog ypač Amerikos spauda 
tą faktą ignoruos. Tačiau dabar mat,ome ką kitą. Šioji 
spauda pilna pranešimų ir komentarų apie šį įvykį.

Apie tikrąją padėtį pačioje Graikijoje šiandien žinių 
yra labai mažai. Kad monarchistų-fąšistų vyriausybė tu
ri daug bėdų su savo žmonėmis, tai visiems aišku. Kai 
atėjo pranešimas, kad Graikijos šiaurėje susikūrė laisva 
demokratinė vyriausybė, ant rytojaus Athenuose įvyko 
masinės ablavos ant miesto žmonių ir tapo suareštūota 
keturi šimtai “kairiasparnių.” Tarpe suareštuotųjų esan
ti grupė žmonių, kurie buvę sudarę suokalbį nudėti po 
vieną vadą iš “liberalų” partijos, socialdemokratų parti
jos ir fašist. partijos. Kas keisčiausia, tai kad šitie “nužu
dymui pasmerktieji vadai dabar nėra valdžioje. Kodėl jie 
yra “nuskirti nužudymui,” o ne tų pačių partijų žmonės, 
kurie dabar įeina valdžion? čia jau labai atvirai kvepia 
provokacija,'kad pateisinti fašistin. valdžios mąsinį'tero- 
rą prieš Athenų žmones.

Tie masiniai areštai, tie kasdieniniai nuteisimai mir- 
tin ir šaudymai Athenuose ir kitose monarchistinės fa
šistinės valdžios kontroliuojamose teritorijose tiktai pa
rodo dabartinių valdonų desperaciją ir Graikijos žmonių 
nepasitenkinimą tais valdonais. *

Manoma, kad dabar Graikijos klausimas vėl iškils - 
Jungtinėse Tautose. Dabar tas klausimas pasirodys nau
joje šviesoje. Jau reikės skaitytis su dviem vyriausybė
mis. Vėl reikės rimtai diskusuoti, ką Graikijoje veikia 
užsienio jėgos, kurios, globoja Athenų valdžią? Iš kitos 
pusės, žinoma, bus užmetama, kad laikinoji laisvoji de- > 
unokratinė vyriausybė yra Graikijos kaimyninių kraštų ■ 
— Albanijos, Jugoslavijos, Bulgarijos — padaras. Ame-1 
rikos spauda jau sako, kad tai esąs padaras pačios Ta
rybų Sąjungos.

Diskusijos, tuo būdu, vėl bus aštrios. Reikės rimtai 
paieškoti pagrindo susitarimui ir išlyginimui tos situa
cijos.

Didžiausias prasižengimas prieš pasaulio taiką ir ra
mybę buvo papildytas tuojau po karo, kai anglų ginklai' 
sutriuškino Graikijos demokratines spėkas ir ant Graiki
jos žmonių užkorė teroristinį monarchistų-fašistų re
žimą. Po anglų protekcija tos vyriausybės pravesti rinki
mai buvo apgavystė, pasityčiojimas iš Graikijos žmonių 
teisės į laisvę ir savarankiškumą.

Antra klaida buvo padaryta, kai mūsų prezidentas 
ir Kongresas nutarė' Graikijos monarchistų-fašistų re
žimo palaikymą ir apgynimą perimti iš anglų rankų. Jei
gu būtų buvę palikta Graikijos žmonėms patiems išspręs
ti savo reikalus ir susidaryti tokią valdžią, kokia jiems 
patinka ir kokia atstovautų jų interesus, dabartinės si
tuacijos Graikijoje nebūtų, kaip nėra kitose Balkanų ša
lyse. Įsikišimas iš lauko pusės padarė daug žalos pasau
linei taikai.

Dabar išeitis, atrodo, tėra viena: užsieninės ginkluo
tos jėgos ir visokios misijos turi pasitraukti iš Graiki
jos ir leisti jos žmonėms susitvarkyti savo reikąlus. Bet 
ar bus pasitraukta, ar bus toji teisė sugrąžinta Graikijos 
žmonėms? Labai abejotina. Abejotina todėl, kad dabar 
jau visiems aišku, jog fašistinė valdžia negalėtų pasilai
kyti nė vienos dienos, jeigu būtų ištraukti svetimieji 
ginklai, kuriais jinai pasilaiko.

Oportunistinės'Klaidos Darbo Unijose
New Yorko mieste “fėro” kėlimo klausimas virsta 

pagrindu labai aštrių ginčų darbo unijose. Viena iš kai
riausių unijų yra transporto darbininkų unija. Jos va
dovybė Susideda iš žmonių, kurie tos unijos istorijoje 
yra parodę didelęs drąsos ir nepalaužiamos valios. Bet 
gali taip atsitikti, kad kaip tik ši unija bus primutinė 
užkibti ant oportunistinės meškerės. Miesto majoras ir 
miesto transportacijos taryba deda visas pastangas gau
ti šios unijos užgynimų savo planui pakelti važinėjimo 
fėrą nuo penkių centų iki aštuonių. Gandai eina, kad uni
jos vadovybėje yra žmonių, kurie nusistatę fėro pakeli

Ką gi šie unijistai tikisi laimėti? Jie tikisi laimėti 
algų pakėlimų. Miesto valdžia jiems sako, kad nėra pi
nigų iš ko jiems algas pakelti. Bet jeigu bus pakeltas te
ras, girdi, bus galima kalbėti apie algų pakėlimų. Daleis- 
kime, kad taip ir būtų. Vis gi tiek tai būtų tyriausio van
dens oportunizmas.'Saujelei transporto darbininkų ne
svarbu, kas atsitiktų su šimtais tūkstančių kitų pramo-

■ KAS KA RAŠO IR SAKO Į
“DARBAS” APIE PA
ŽANGIOSIOS LIETUVIŲ 
VISUOMENĖS 
PAREIGAS

Uruguajaus lietuvių laik
raštis Darbas (š. m. lapkr. 
15 d.) rašo:

Pasaulio imperializmo re
akcinėms jėgoms imantis vi
sokiausių priemonių sukelti 
nepalankią nuotaiką prieš 
darbo žmonių organizacijas 
ir prieš Tarybų Sąjungą bei 
kitas Europos demokratines 
šalis, pastaruoju laiku šie 
reakciniai insinuacijos atgar
siai pasiųeiškia ir lietuvių iš
eivijoje. Smetoninės Lietu
vos likučiai bando pralysti j 
mūsų tautiečių tarpą su savo 
juodašimtiška - propaganda. 
Panaudodami čili ir Brazili
jos ryšių nutraukimą su Ta
rybų Sąjunga, lietuviškieji 
fašistiniai gaivalai siekia 
įbauginti demokratiniai sam
protaujančius lietuvius, kad 
tie, kurie neina jų pėdomis, 
bus be pasigailėjimo perse
kiojami, kalinami, tremiami 
ir tt.

Į,‘tokią atžagareivių pro
pagandą privalome atsakyti 
didesniu organizaciniu dar
bu, nukaukojant tų šlykščių 

.šmeižtų autorius, kurie sten
giasi išprovokuoti demokra
tinių išeivių veiklą, kaip 
“priešvalstybinę,” “bolševi
kiški” ir panašiai, kad iš
šaukus represinių priemonių 
iš vietos autoritetų pusės. 
Lietuviškiesiems Smeetonos 
pakalikams neteks atsiekti 
savo bjauraus tikslo čia, Uru
gvajuje. Mes dirbame lietu
višką kultūrinį darbą-šios ša
lies įstatymų ribose, nieko 
neslėpdami nuo visuomenės 
ir valdžios pareigūnų akių. 
Ne abejingumą, bet pasidi
džiavimą 'jaučiame būdami 
Tarybų Lietuvos patriotais,' o 
tokiais yra didžioji dalis visų 
i m i gr a n tų Pietų A m e w k o j e.

Veltui smetonininkų pa
stangos juodinti Urugvajaus 
demokratinės kolonijos vei
klą, kuri ryškiai remiasi ant 
tautiniai kultūrinių’ pagrindų, 
didžiai naudingų ne tik mūsų

Pareiškusi, kad nebuvimo ko
munistu liūdymu reikalavimai, 
kaip juos nusako Taft-Hart- 
ley Įstatymas, yra nekonstitu- 
cingi, CIO / National Mari
time Unija užveda bylą. Teis
mo keliu nori uždrausti Na- 
cionalei Darbo Santykiu Ta
rybai tą nuostatą vykinti. Uni
jos advokatai David Rein (sė
dintysis) ir Joseph Forer per
žiūri dokumentus pirm Įteiki

mo teismui.

tautai, o ir šios valstybės 
liaudžiai. Tiktai fašistinėse 
santvarkose, bet ne Urugva
juje, gali Uuti persekiojamas 
pažangiųjų žmonių judėji
mas. Todėl niekas neprivalo 
patikėti tiems gaivalams, 
jog būti organizuotais pa
žangioje organizacijoje, ku
rioje ugdoma vienybės ir su
sipratimo idėja, kurioje pa
laikoma lietuviškumo dvasia 
bei kultūra, reikės vieną die
ną tapti 4 aukomis represinių 
metodų. ,Priešingai, Urugva
jaus lietuviai turime laikyti 
sau už pareigą plačiau ir 
nuosekliau išnaudoti šias de
mokratines laisves, būti tvir
tai vieningais, labiau išvysty
ti kultūrinę ir demokratinę 
veiklą. Tiktai per organi

tau- 
pro- 
Lai- 
būti

progre-

Parodo Tikruosius
Demokratijos Priešus

Kada komercinė spauda 
ir tūli radijo komentatoriai 
šaukia prieš “komunistus”, 
“raudonuosius”, “bolševi
kus” tai tuo pat kartu mū
sų šalyje atvirai veikia fa
šistinės grupės ir dūksta 
reakcija. Iš reakcijos pusės 
yra . tikrasis demokratijai 
pavojus, ta daug kartų nu
rodė H. Wallace ir kiti de
mokratijos gynėjai.

Henry Hoke yra parašęs 
dvi knygas, kuriose jis iš
kelia ir numaskūoja tikruo
sius demokratijos priešus. 
“Black Mail” (Juodasis Pa
štas) išėjo 1944 met., ją iš
leido Readers Book Ser
vice, New Yorke.

Kita jo knyga yra “It’s a 
Secret” (Tai Slaptybė), ku
ri iš spaudos išėjo 1946 me
tais, tik baigus karų.

Henry Hoke yra gimęs 
Baltimorėje, 1894 metais. 
Augo Chambersburg, Pa. 
Mokėsi Washington & Jef
ferson College ir garbingai 
baigė su Bachelor of Sci
ence. ekonomijos mokslų 
Pennsylvania Universitete.

Henry Hoke yra rašyto
jas, prakalbininkas, bet 
daugiausia jis dirbo gar
sinimų srityje ir buvo vy
riausiu vedėju (manager) 
Direct Mail Advertising 
Association.

Garsinimų biznio reika
lais jis plačiai važinėjo po 
šalį ir susipažino su dau
gybe žmonių, pradedant se
natoriais, kongresmanais ir 
aukštais biznieriais ir bai
giant redaktoriais ir kores
pondentais.

Ir jis nustebo iki gilumos 
širdies, kada pamatė, kaip 
mūsų dalyje veikė viešai, 
arba veik viešai įvairios hit
leriškos organizacijos ir 
grupės. Kaip platus tas tin
klas reakcijos prieš demo
kratijų. Tas jį paakstino su
rinkti daugybę faktų ir 
juos paskelbti knygų for
moje šaukiant Amerikos 
demokratinę liaudį apginti 
demokratiją. #

Nereikia nei kalbėti, kad 
reakcija nebuvo neutrali. 
Reakc. puolė jį apšaukiant 
“žydu,”' “komunistu”, “rau- 

nių bei įmonių darbininkų. Fėro pakėlimas trimis cen
tais reikštų numušimą. visiems kitiems darbininkams me
tinių įplaukų po apie penkiasdešimt dolerių!

Tačiau, žinoma, transporto darbininkai save apsi- 
gaudinėja, jeigu jie mano, kad jie laimės kų nors kitų 
darbininkų kaštais, arba kad pakėlimas fėro reikštų au
tomatiškų jiems algų pakėlimų. Yra kita išeitis — daug 
protingesnė ir visiems naudingesnė. Tie, kurie priešjngi 1 • j • i. __________ : iv -PI._ . h_  
tvarkymui. Jie nurodo, kad valstijos valdžia iš New Yor- 
ko miesto gyventojų išlupa kasmet šimtus milijonų dole
rių ir dedasi į iždų. Dabar valstijos ižde yra šeši šimtai 
milijonų dolerių, kai tuo tarpu miesto iždinė tuščia. Te
gul gub. Dewey ir valstijos legislatūra sugrąžina miestui 
nors dalį tos milžiniškos sumos ir miesto budžeto proble
ma bus išspręsta. '

laikraščių, biuletinų prieš 
“raudonuosius”, o tikrumo
je prieš Amerikos liaudies 
teises.

Padavęs daugybę faktų 
apie ^fašistų ir reakcijos 
veikimų, autoHus “Black

zaciją galime atsiekti at
mušti smetonininkų likučių 
puolimus, tiktai organizuotai 
mes pajėgsime išlaikyti, savo 
spaudą, — šiandien vieninte
lę, kuri teikia žinių iš tary
binės Tėvynės, — savo radi
ją, savo menines grupes, jau
nimo sekcijas, knygynus, pa
talpas ir tt. Už tai nebūsi
me baudžiami niekeno, o 
įvęrtinami kaip N kultūringi 
žmonės.

Tad, tvirtinkime mūsų 
Urugvajaus Lietuvių Centrą!

, Nepasiduokime lietuvių 
tos priešų skaldymo ir 
vokacijų propagandai! 
kykime sau už garbę 
nariu mūsų gražiai
suojančios organizacijos.

• Laisvės Vajus 
Prailgintas

donuoju.” Tai seni reakci
jos, Hitlerio ir Mussolinio 
išbandyti būdai.

Nemanau plačiai perduo
ti knygų turinį, bet tik ke
lis faktus. Kaip vienoje, 
taip kitoje knygoje auto
rius įvardino šimtus fašis
tinių ir .reakcinių organiza
cijų ir jų vadų, kurie pra
džioje karo viską darė, kad 
išlaikyti Jungtines Valsti
jas neutrališkas, kad leisti 
Hitleriui pravesti užkaria
vimo planą, o kada mūsų 
šalis buvo užpulta, tai jie 
viską darė kenkti karo lai
mėjimui ir kurstyti prieš 
Tarybų Sąjungą, kad skal
dyti Jungtines Tautas.

Black Mail yra žurnalinio 
formato nkyga, kaina $1. 
It’s a Secret yra 310 pusi, 
knyga, kaina $2.50. .Abi 
knygos talpina paveikslų ir 
daug fotostatų nuo įvairių 
dokumentų.

Black Mail trečiame sky
riuje autorius paduoda da
tas, laivų vardus ir po kiek 
svarų 1940 metais į Ameri
ką buvo atvežta Japonijos 
laivais vokiečių nacių pro
pagandos. Jis rašo, kad kas 
mėnesis naciai atveždavo 
po 20,000 svatų, bent 200,- 
000 atskirų leidinių savo 
propagandos, kuri buvo iš
platinama dažnai po reak
cinių kongresmanų prie
danga. Jis sako, kad tū
liems kongresmanams ir se
natoriams kalbas pagamin
davo nacių viršininkai, ir 
17 puslapyje rašo:

“I have claimed since 
May, 1940, that: Members 
of Congress are aiding the 
nazi plan by allowing - the 
use of their franking pri
vilege for the dissemination 
of disruptive propaganda.”

Autorius nurodo, kad hit
lerininkai ir reakcininkai 
“prisidengdami vėliava ko
vos prieš pasaulinį komu
nizmą tikrumoje siekia at
imti Jungtinių Valstijų 
darbo žmonėms elementari
nes teises.”

Autorius faktais nurodo, 
kad buvęs kongresmanas 
Hamilton Fish ir jo sekre- 
tbrius George Hill yra už
sakę ir išsiuntinėję 1,600,- 
000 kopijų rašto, kuris bu
vo nukreiptas prieš liaudies 
demokratijos teises. Jis į- 
talpina iš nacių dienraščio 
“Voelkischer Beobachter” 
nuotratiką, kur buvo H. 
Fish paveikslas ir jo antra
šu pagyrimai. Jis įtalpina i • "1 1 J • • • i •

Dienraščio Laisvės vajus i 
gavimui skaitytojų prail
gintas iki pabaigos sausio 
mėnesio. Už vajaus prailgi
nimų balsavo šie vajininkai, 
esantieji dovanų ruožte:

Antanas Stripeika, Eliza
beth, N. J.

P. Pilėnas, Philadelphia, I 
Pa.

P. Vaznys ir G. Kuraitis, 
B’klyn, N. Y.
' L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn.

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass.

Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass..

A. Valinčius, Pittston, i 
Pa. (ne dovanų ruožte.)

Kad užbaigti/ kaip origi
naliai buvo paskirta, su pir
ma diena sausio, balsavo:

K. ir R. Žukauskai, Ne
wark, N. J.

J. Bakšys, Worcester, 
Mass. (Bakšys abejotinai 
pasisakė).

Taigi daugumai stojant' 
už vajaus prailginimų, va
jus yra prailgintas iki sau-, 
šio 31 dienos, 1948.

Laisvės Administracija

i skaitosi ir su nuomone tų 
vajininkų, kurie norėjo už
baigti vajų, kaip originaliai 
buvo paskelbta. Apgailes
taujame, kad negalėjome to 
pažado išpildyti. Daugelis 
vajininkų nusiskundė, kad 
jų kolonijos labai nukentė
jų, jei vajų baigtume rsu 
sausio 1 d. Ir kadangi dau- 
guma stojo už prailginimų j 
vajaus, tai, natūralu, turėjo L
vajus būt prailgintas.' . 1

Prašome visų vajininkų 
energingai pasidarbuot dar 

i per sausio mėnesį, prašome ’į
dėti kuodaugiausia pastan
gų, kad guvus naujų skai
tytojų. Būkime demokratiš
ki, skaitykimės su daugu

muos nuomone. Kurie norė
jote užbaigti vajų, pasi
duokite daugumai ir dar
buokimės visi bendrai savo 
dienraščio labui. i

Prašome organika c i j ų g
ruošti pramogas dienraščio 
biudžeto sukėlimui ir pra
šome visų, kurie išgalite 
paaukoti į biudžeto fondų. ' • Į 

'Taipgi, kurie dar negavote I 
nė po vienų naujų skaity- s 
tojų savo dienraščiui šiuom • j 
vajum, pasistenkite gauti.

Laisves Administracija

Žengiant i Naujuc sius Metus |
R

Laikas bėga, %diena po 
dienos, mėnesis po mėnesio, 
senus metus paliekame, su
tinkame naujus.

Praeitį, nepasisekimus, 
vargus ir kančias užmiršta
me, laukiame naujų metų, 
su yilčia, su nauju pasiryži
mu ir kupini energijos, ti
kėdamiesi sutikti šviesesnį 
rytojų. Bet nevisuomet su
tinki šviesesnį rytojų ’. 
Daug metų pergyvenome; 
atsimename, kaip, žengiant 
per slenkstį, į naujuosius 
metus, su šypsena veide, su 
vilčia širdyje tariame sau 
—Rytoj bus geriau, bus

the report 
continue the 

Black Mail.”
“It’s a

mažiau vargų ir šviesesne 
ateitis. Bet ne; tie patys 
valgai, nežinomas rytojus, 
kova dėl didesnio duonos 
kąsnelio.

Atsimename, kiek vilties 
turėjome ateičiai/ paliekant # 
1946 metus ir sutinkant 47- 
tuosius, nors trumpai per- * 
bėkime mintimis, ką tik 
vakar pergyvenome.

Tie patys vargai ir rūpes
čiai, paskandinti išnaudoji
me, paniekinime ir smurte. 
Tikėkimės, jog rytoj bus 
geriau; turėkime vilties, 
dirbkime vieningai, petys į 
petį, grįskime sau kelių 
vis arčiau prie šviesesnės 
ateities. Viltis, Darbas, Vie
ningumas neapvils.

Žengiant į 1948 metus, į 
taip svarbius darbininkui 
metus, nusvarstykime iš 
anksto, ką veiksime, kaip 
ginsime savo darbininkiš
kus reikalus ir kaip sukur- J 
ti geresnį rytojų.

Šiais, būsimais istorijoje 
metais, dideliame politikos 
sūkuryje, turim dar dau
giau dirbti, kad nebūtume 

į suklaidinami, kad apsaugo
jus savo darbininkiškus rei- 

\ kalus ir teises, kad nepra-

Mail” knygų baigia sekamu 
pareiškimu:
“Let’s stop 

here... but... 
fight against

Jo antra knyga
Secret” jau išėjo po karo, 
tai yra turtingesnė naujais 
faktais. Visi pamename il
gą bylų prieš vokiečius fa
šistus, kuri,buvo rišama su 
Gerald L. K. Smith, bet ta 
byla išmesta, nes kaip au
torius rašo, “too big (or too 
hot) to handle.”

Visi pamename apie vi- į 
sokius neva tyrinėjimus žūdytumėm to, ką per ii-
kyšių ir neištikimųjų. Mr. gUS meįUS esam iškovoję. 
Henry Hoke rašo: WhoHenry Hoke rašo: 
Investigates the Investiga
tors?” (Kas tyrinėja tyri
nėtojus?). Jis ir patsai ne
išvengė tyrinėjimų.

Plačiai jis aiškina rolę 
K.senatoriaus Burton 

Wheeler, buvusio H. Fisho 
kongresmano, jo sekreto
riaus Geor'ge Hill, George 
Sylvester Viereck, Charles 
E. Coughlin, Prescott Den
nett, Gerald L. K. Smith, 
Elizabeth Dilling ir kitų.

Gerai demokratijai pasi
tarnavo Mr. Henry Hoke’ 
parašydamas 
ret” knygų, 
Hitchcock Co. 
jų. išleidžiant.

“It’s a Sec- 
o Reynal & 
New Yorke, 
Praskleista 

nemaža uždanga, už kurios 
parodoma, kas tie, kurie 
karau šaukia prieš neva A- 
merikos demokratijos prie
šus, o tikrumoje/ patys yra 
didžiausi tos demokratijos 
priešai.

D. M. š.

Skaitykime ir remkime 
savo spaudų, — darbinin
kiškų spaudų, — kuri ne
nuilstamai gvildena mūsų 
reikalus, kuri užtaria kiek
vienų nuskriaustų darbinin
kų net tolimiausiam Ame
rikos kampely ! Sekime aky
lai, imkime patarimus ir 
pamokinimus, kaip politi
koje orientuotis, kad atei-* 
nantį rudenį mūsų darbo 
rezultatai parodytų gerų 
vaisių.

Per spaudų, darbų, vie
ningumų — į geresnę atei-

Ch. Petrates

FrancijosParyžius.
valdžia uždraudė komunis
tų laikraščius įnešti į ka
reivines (kazermes).

KAUNO knygų bazė per pas
kutinius mėnesius išsiuntė 
Kauno vietovių bibliotekoms 
daugiau kaip 100,000 knygų.

2 pusi.—LAISVI—Pirmaęl. ir Antrai., Gruod. 29 ir 30, 1947
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R. Mizara.

Besiruošiant Didie siems Darbams
(Iš kalbos, sakytos š. m.lapkr. 23 d. Detroite)

iy]---------------------------------
žinus komunistu skaičių, v v f

toki

tas taip aštriai kovojo!
Kas gi yra Trumano dok

trina, apie kurią tiek daug 
rašoma ir kalbama?

Tai doktrina, kuria ei
nant siekiamas! kovot prieš 
komunizmą visame pasau
lyj. Kovojant neva komu
nizmą, siekiamas! atidaryti 
vartus į pasaulį Wall stry- 
to imperializmui. Amerik. 
dolerių ir ginklų pagalba 
yra mojamasi visur su
žlugdyti liaudies judėjimus, 
palaužti liaudies valią, — 
užtikrinti išnaudotojų kla
sei viešpatavimą.

Šimtai milijonų dolerių 
paskirta fašistinei Graiki
jos monarchijai ir reakcinei 
Turkijos bejų valdžiai pa
laikyti. Einant Trumano 
doktrina, Amerika yra pa
siryžusi remti kiekvieną 
valdžią, kuri tik kovos prieš 
komunistinį judėjimą, ne
paisant, kokia ji būtų 
bjauri, kiek antiliaudiška 
jos politika.

Matome, kokios rūšies 
demokratiją Graikijai su
teikė Trumano doktrina: 
tik per vieną spalių mėnesį 
Graikijoje buvo nužudyta 
šimtai graikų patrijotų, 
uždaryta komunistinė spau
da, o to krašto koncentra
cijos stovyklose tebėra apie 
50,000 geriausių graikų 
tautos sūnų ir dukrų.

Marshallo planas —Tru
mano doktrinos papildy
mas, suteikimas jai raume
nų. Amerikos doleriai bus 
teikiami toms šalims, ku
rios yra pasiryžusios pa
aukoti savo suverenumą, 
kurios pasiduos Wall stry- 
to kontrolei.

Marshallo planas tarnaus 
tam, kad sulaikius Vakarų 
Europos kraštus nuo naci- 
jonalizavimo bankų, kasyk
lų ir didžiųjų pramonių; 
kad neprileidus išdalinti 
dvarus mažažemiams ir be
žemiam valstiečiam; svar
biausia, kad neprileidus su
daryti koalicines vyriausy
bes, į kurias įeitų komuni
stai.

Ar • tai pavyks?
' Komunistų partijos pir
mininkas Wm. Z. Foster, 
neseniai sugrįžęs iš Euro
pos, sako: ne, nepavyks. Jo 
žodžiais:

A

“Dabartinis Amerikos ka
pitalo siekimasis užkariauti 
pasaulį yra žiaurus ir bepro
tiškas projektas. Europos ir 
viso pasaulio žmonės žygiuo
ja pirmyn ir visas 
pramonė

(Tąsa)
Šūkalodarhi prieš komu

nizmą, reakcininkai* puola, 
persekioja kiekvieną pa
žangesnį žmogų, ir tuo bū
du tiesia kelią fašizmui, 
prieš kurį tik prieš virš 
dvejus metus milijonai mū
sų sūnų vyko į karo fron
tus kariauti!

Stambioji k o m e r cinė 
spauda ir radijas diena iš 
dienos tik ir tebešaukia 
“komunizmas”, “komuniz

mas!”...
Darbo unijose, fraterna- 

lėse draugijose, menininkų 
rateliuose,, p r o f e sionalų 
klubuose, net ir Hollywoo- 
de, tuo baubu besivadovau
dami reakcininkai skaldo 
darbo žmonių pajėgas, jų 
organizuotumą.

Pasakykite man, gerbia
mieji, ar šiandien Amerikai 
iš tikrųjų grūmoja komu
nizmo pavojus?

Žinoma, ne! Komuniz
mas negali grūmoti ten, 
kur vidutinis darbininkas, 
sakysime, dar net nestato 
klausimo dėl pagrindinių 
krašto pramonių (industri
jų) suvalstybinimo, kur jis 
politiškai dar taip toli pasi

likęs nuo sdvo brolio vidu
tinio Europos darbininko. 
Aišku, tam atsilikimui yra 
ir priežastys, — socialės, 
istorinės ir ekonominės 
priežastys.

Raudonbaubiai šūkaloja, 
būk komunistai siekiasi 
smurtu ir ‘jėga nuversti 
Jungt. Valstijų vyriausybę. 
Netiesa; J. V. komunistų 
partijos konstitucijoje yra 
įdėtas specialus skirsnis, 
draudžiąs jos nariams tokią 
teoriją skelbti!

Komunistai nėra
kvaili, kokiais juos piešia 
tūli jų priešai; jie gerai ži
no, jog valstybės galios pa
ėmimas tegalima būtų pa
siekti tik tuomet, kai dau
guma žmonių, dauguma pi
liečių tam pritartų.

Tai kodėl vis tik šiandien 
pas mus reakcininkai taip 
dūksta? Kodėl jie taip siau
tėja? Kodėl jie šaukia “vil
kas, vilkas”, kuomet to vil
ko niekur nesimato?

Todėl, kad jai rūpi pa
kirsti pažangiųjų Amerikos 
žmonių pajėgos, nukreiptos 
už šviesesnį, graže^iį gyve
nimą, laimingesnį rytojų ir 
taiką!

Jei šiandien prezidentas 
Rooseveltas gyventų, to ne
būtų. Rooseveltas, mat, sto
jo už Amerikos monopoli
stinio kapitalo suvaldymą; 
Rooseveltas stojo už drau
gišką sugyvenimą su Tary
bų Sąjunga; Rooseveltas 
stojo už aprėžimą kapitalis- 

, tams pelnų ir žmoniškesnio 
gyvenimo užtikrinimą dar
bo žmonėms. -

Mirus Rooseveltui, visa 
tai atpuolė. Prezidentas 
Trumanas, nors ir pažadė
jęs ginti Roosevelto princi
pus, juos paneigė. Iš savo 
kabineto jis pašalino visus 
ištikimuosius Roosevelto

• draugus ir jo principų gy
nėjus, įskaitant Henry A. 
Wallace’ą.

Henry A. Wallace, beje, 
andai rašė, kad jis, nese
niai lankydamasis New 
Hampshire valstijoje, ten 
girdėjo vieną smulkų biz
nierių šitaip kalbant:

— Amerikoje yra nema
žai gerų republikonų; Ame
rikoje yra daug gerų de
mokratų, bet Washingtone 
nebeliko nei vieno gero de
mokrato!...

Trumano politika šian
dien yra Wall stryto politi- r------ -
ka, kurią velionis Roose vėl-prieš jį ir namie, kad nebe-

auksas, 
ir ginklai, kuriuos 

Wall <. strytas valdo, negalės 
jy sulaikyti.”
Wall strytas ruošiasi ka

rui. Atominės bombos dir
bamos be atolaidžio. Viso
kį rėksniai nuolat šūkaloja: 
pradėkime “preventyvį” ka
rą prieš Tarybų Sąjungą,— 
meskime keletą atominių 
bombų ant Kremliaus ir 
bus baigta!... Taip atvirai 
per spaudą agituoja Bullit- 
tai, Earlai ir kitoki neatsa
kingi gaivalai. Jiems prita
ria Hearsto spauda. Už tai 
stoja ir visokį lietuviškieji 
smetonininkai ir kitaip be
sivadiną “patrijotai.”

Kokįos baisios nelaimės, 
kokios katastrofos visoki 
išsigimėliai žmonijai trokš
ta!...

Šitos rūšies rėksniai be 
atvangos tebekartoja: su
naikinti komunizmą Ame
rikoje!

Jeigu, einant Trumano 
doktrina, turime kovoti 
prieš komunizmą visame 
pasaulyje, , tai kovokime

to toto to

liktų jokios organizuotos 
karo provokatoriams opo
zicijos.

Prez. Trumanas išleido 
dekretą, įsakantį apvalyti 
vyriausybinių įstaigų apa
ratą nuo “nepageidaujamų 
elementų”. “Valymas” jau 
progresuoja. Nepaisą n t, 
kaip ilgai žmogus yra išti
kimai tarnavęs savo kraš
tui ir vyriausybei, jei ’tik 
jis bent kada kur nors yra 
reiškęs abejojimo kapitalis
tinės sistėhios naudingumu 
darbo žmonėms, — me
tamas be jokios teismo, be 
jokios jam teikiamos pro
gos atmušti “teisėjų” pada
rytus apkaltinimus!

Andai Wallace rašė, jog 
vienas karo veteranas tapo 
išmestas iš valdiško darbo 
tik dėl to, kad ant jo des- 
kos buvo rastas liberalų 
savaitraštis New Republic, 
paties Wallace’o redaguo
jamas.

Vienas asmuo, ištarnavęs 
valdžios įstaigoje per ilgus 
metus, buvo staigiai atleis
tas iš darbo. Kai jis pareiš
kė savo “teisėjams” pasi
priešinimo ir pasakė, jog 
“aš niekur negyniau nei 
komunizmo neigi Tarybų 
Sąjungos”, tai jam buvo at
sakyta: tiesa, tamsta negy- 
nei Tarybų Sąjungos, bet 
mes niekur nesuradome jo
kių davinių, kad jūs būtu
mėt ją kritikavę!..

Tik tuo dalykas nesibai
gia: iš Washingtono prane
šama, jog valdžia reikalaus, 
kad būtų šalinami iš darbų 
“neištikimi” darbininkai, 
dirbą net ir privatiniuose 
fabrikuose, turinčiuose val
džios užsakymų...

Dėl to isterijos, dėl . tų 
persekiojimų nekaltų darbo 
žmonių Wallace teisingai 
pareiškia:

“Žmogaus teisės Jungtinė
se Valstijose šiandien yra di
desniame pavojuje, negu jos 
kada nors yra buvusios nuo 
Civilinio Karo laiku...”

Buvęs vice - prezidentas 
nurodo,’ jog baimė ir nea
pykanta Tarybų Sąjungai 
užnuodijo mūsų tautą ir 
grūmoja 1 jos šventosioms 
laisvėms; Wallace’o 
džiais:

“. . .milionai žmonių 
dien nedrįsta pareikšti
nuomonės net asmeniniuose 
pokalbiuose... Visa atmos
fera pavojingai panaši į tą, 
kokia buvo Vokietijoje 1932 
metais.”

Pavojus grūmoja iš 
pusių, norodo Wallace:

“Jungtinės Valstijos 
labiau ir labiau pereina
džion stambiųjų korporaci
ją...” ' Ą

Pažvelkime į darbus Ne- 
Amerikinės Veiklos Tyrinė
jimo Komiteto, kuriam va
dovauja buvęs Wall stryto 
mekleris (brokeris) Parnell 
J. Thomas. Ką matome?

Turbūt niekas ligi šiol 
taip nepažemino demokra
tijos vardo pasaulio akyse, 
kaip šis Ne-amerikinis Ko
mitetas !

Tik žiūrėkit, kaip jis ap- 
žiskandalijo “betyrinėda
mas” Hollywoodo artistus, 
rašytojus 1 bei prodūserius- 
—filmų gamintojus! Net 
tokie laikraščiai, kaip New 
Yorko “Times”, Komiteto 
“žygius” smerkia,—smer
kia vyriausiai ne dėl to, 
kad šis laikraštis mėgtų 
“raudonuosius”, bet dėl to, 
kad redaktoriai žino, jog 
Ne - Amerikinio Komiteto 
“tyrinėjimai”, užuot suma

zo-

šian- 
savo

visų

vis

I

kia dėl to, kad per visą pa
saulį negarbingai nuskam
bėjo žinios, žeminančios A- 
merika! v

Kekvienam galvojančiam 
ii* plačiau reginčiam žmo
gui yra aišku, jog didelės 
daugumos mūsų filmų turi
nys yra tuščiavertis, bet 
šis Komitetas ryžtasi trau
kti filmų lygį dar žemiau! 
Reakcininkai, siekiasi to, 
kad Hollywoodo kino veika
lai būtų griežtai anti-komu- 
nistiniai, stačiokiškai rodą 
komunistus baubais, ne
žmoniškais tipais.

Ne-Amerikinis * Komitetas 
nori, kad Hollywoodas ga
mintų filmus apie Tarybų 
Sąjungą tokius, kurie tary
binius žmones vaizduotų 
laukiniais, badaujančiais, 
nesugabiais, bailiais, apsi
leidusiais, vergais, niekad 
šypsenos veide nerodan
čiais. Gi tarybinė vyriausy
bė, Ne-Amerikinio Komite
to troškimu, turėtų būti 
pastatyta prieš Amerikos 
žmonių akis nežmoniška, 
žiauri, barbariška, karo 
trokštanti, žmonių kraują 
siurbianti.

Tokios rūšies filmai, mat, 
padėtų karo provokatoriam 
lengviau įskiepyti į Ameri
kos žmonių sąmonę dau
giau neapykantos Tarybų 
Sąjungai, josios tautoms.

Štai, pašaukiama liudyti 
tūla anti - sovietinė “eks
pertė” baltagvardietė, ku
ri savo pavardę suameriko- 
nino į Ayn Rand’žiūtę. Ji 
pareiškia, jog karo metu 
Hollywoodo išleistas filmas 
“Song of Russia” yra nie
kas daugiau, kaip bolševiki
nė propaganda.

— Kodėl? — klausia jos.
— Todėl,— atsako poniu

tė, — kad filme rodomi be
sijuokia rusų vaikai.

— Ar rusų'vaikai nesi
juokia? — vėl jos klausia.

—Ne, jie niekad nesijuo
kia, nebent tik atsitikti
nai...

Ar ligi šiol esate kada 
nors girdėję tokį šlykštų 
juoką? Betgi šis juokas 
Ne-Amerikinio 1 Komiteto 
buvo priimtas rimtu liudiji
mu !..;

Šiam Komitetui, su tūlų 
reakcinių teisėjų pagalba, 
jau pavyko pasmerkti kalė- 
jiman visa eilė žymių asme
nybių, jų tarpe: generalinis 
J. V.. komunistų partijos 
sekretor. Eugenijus Den- 
nisas, advokatas Leo Jo- 
sephsonas, Vokietijos dar
bininkų veikėjas Gerhart 
Eisleris, Joint-Anti-Fascist 
Refugee Komiteto veikėjai, 
— žymus novelistas How
ard Fast, daktaras Barskis 
ir kiti; Karlas A. Marzani, 
buvęs valdžios įstaigose 
tarnautojas. Žymusis mu
zikas - kompozitorius Hans 
Eisleris buvo perduotas 
teismui, o dešimt pačių žy
miausių Hollywoodo rašy
tojų ir kitų veikėjų jau y- 
ra įkaitinti ir ruošiamasi 
atiduoti juos teismui už 
Ne - Amerikinio Komiteto 
“paniekinimą”... “Panieki
nimas” glūdų tame, kad 
jie, remdamiesi konstituci
nėmis krašto teisėmis, atsi
sakė inkvizitoriam pasaky
ti, ar priklauso komunisti
nei partijai.

Aišku, visi nuteistieji ir 
įkaitintieji taip lengvai į 
kalėjimą stumiami nesi
duos. Vieni jau apeliavo, o 
kiti dar apeliuos į aukš- 
čjausį šalies tiesmą,, reika
laudami likviduoti patį Ne- 
Amerikinį Komitetą. Vadi-

ną si, iš defensyvo jie 1 eina 
į ofensyvą, neš žino, kad 
šiame reikale bus dauguma 
Amerikos žmonių su jais!

Vis daugiau ir daugiau 
balsų kyla dėl to, kad Ne- 
Amerikinis Komitetas bū
tų paleistas. Tam mielai 
pritaria toki žymūs vyrai, 
kaip senatoriai Pepper, 
Taylor ir kiti.

Tačiau iki Ne-Amerikinis 
Komitetas bus paleistas, jis 
žada dar ne vieną auką pa
grobti inkvizicijos aukurui.

Apnuodinti n e švankia 
propaganda — per radiją 
ir spaudoje — tūli gaivalai 
pradėjo juodašimtiškas a- 
vantiūras,— puldinėti žmo
nių sueigas, ardyti mitin
gus.

Nelabai seniai Trentone 
(N. J.) chuliganai buvo už
puolę mitingą, kuriame tu
rėjo kalbėti vokiečių darbi
ninkų veikėjas Eisleris. '

Apie tą patį laiką Jersey 
City mieste, N. J., padau
žos užpuolė mitingą, kur 
kalbėjo Progressive Citi
zens of America veikėjas, 
profesorius Frank 
don, kandidatuojąs 
senatą.

Lapkričio 1 d. Nepri
klausomybės Paskelbimo 
Aikštėje Philadelphijoj bu
vo rengiamas mitingas pro
testui prieš Ne-Amerikinio 
Komiteto veiksmus, laužan
čius Jungt. Valstijų konsti
tuciją. Suorganizuota reak
cininkų govėda užpuolė mi
tingą ir neleido sakyti kal
bų Hollywoodo artistams ir 
rašytojams...

Be to, visoje šalyje kelia 
galvą visokių rasistų ir an- 
ti-semitų organizuotas ir 
pusiau organizuotas judė
jimas. Linčiavimas juodvei- 
džių tebevyksta.

Tik neseniai specialus, 
prez. Trumano paskirtas 
komitetas civilinėms Ame
rikos žmonių teisėms tyri
nėti pateikė savo raportą. 
Jis šiurpulingas. Komite
tas ragina, kol dar neper- 
vėlu, daryti ką nors anti- 
rasiniam siaubui suvaldyti.

Sudėjus visa į krūvą, 
šiurpuliai nukrečia žmogų 
ir jis pradeda galvoti, kas 
čia bus? Kur nueisime? Ką 
pasieksime, tokiu keliu ei
dami ? 1

Well, nusigąsti dėl viso 
to nei kiek netenka!

Biskelis iš Praeities
Amerikos istorija mus 

moko, jog šis toks bjaurus 
mpjimasis sulaikyti progre
so ratus mūsų krašte nėra 
pirmas. Tokių atsitikimų 
buvo ir praeityje, tačiaus 
apsivienijusi, susikonsolida- 
vusi savo pajėgas liaudis 
visuomet išėjo pergalėtoja.

Lygiai prieš 150 metųxA- 
merikoje buvo padėtis pa
naši šiandieninei. 1796 me
tais prezidentui Jurgiui 
Washingtonui atsisakius 
kandidatuot prezidento vie
tai trečiajam terminui, ša
lies, kurią tuomet sudarė 
tik 13-ka originalių valsti
jų, prezidentu buvo išrink
tas John Adams, tūlais po
žiūriais parfašus į Harrį 
Trumaną, o vice-prezidentu 
— Thomas Jeffersonas. 
Kongreso daugumą sudarė 
tuomet ano meto reakcinin
kai, federalistų partijos na
riai.

Tuo metu Francūzijoj vi
rė didžioji revoliucija ir A- 
merikos reakcininkai jos 
nusigando, ' bijodami, kad 
Amerikos žmonės neužsi
krėstų jakobinų partijos o- 
balsiais. Jakobinai Francū- 
zijoje tuomet buvo pati kai
riausia partija, tuo vardu 
pasivadinusi dėl to, . kad 
pirmasis jos narių sanskri- 
dis arba suvažiavimas įvy
ko jakobinų zokoninkų klio- 
štoriuje.

Nors politikoje jiedu nesutinka, tačiau asmeniškai 
susitikę mūsų valstybės sekretorius George Marshall su 
Tarybų Sąjungos užrubežiams ministru Viačeslavu 

Molotovu šiltai pasisveikina T. S. ambasadoje, kur 
Keturiems Didiesiems įvyko pobūvėlis.

&

King- Jakobinai Amerikoje anų vėl pasijuto laisvi!
laikų reakcininkų buvo 
traktuojami taip, kaip 
šiandien bolševikai.

Thomas Jeffersonas tuo
met reikalavo, idant Jungt. 
Valstijos sumegztų drau
giškiausius ryšius su revo
liucine Francija, iš ko būtų 
naudos abiem šalįm ir vi
sam pasauliui, — panašiai, 
kaip šiandien Henry A. 
Wallace reikalauja, kad A- 
merika palaikytų draugiš
kiausius ryšius su Tarybų 
Sąjunga. Tačiau federalis- 
tai reakcininkai dėjo di- 
džiausiu pastangų tam, 
kad susiblokavus su Angli
ja Francijos revoliucijai su
žlugdyti.

Įsibujojo žiauri reakcija, 
— 13-l<ą ano meto Ameri
kos valstijų apgaubė tiršti, 
siaubingi debesys.

Kongresas pravarė net 
du aštrius įstatymus, pagal 
kuriuos buvo puolama 
Francūzijos šalininkai: vie
nas buvo Alien, o kitas — 
Sedition. Mūsų krašto, isto
rijoje jie žinomi bendruoju 
var$u — Alien and Sedition 
Acts.
' Einant tais įstatymais, 
be mažiausios atodairos 
buvo gaudomi ir-persekio
jami nepiliečiai, prasitarę 
už Francūzų revoliuciją. 
Daugiausiai tuomet nu
kentėjo airiai imigrantai, 
kurie, dėl neapykantos An
glijai, nuoširdžiai rėmė 
Francūziją. Patyrė nemalo
numų ir kitų tautinių gru
pių žmonės, rodę simpatijų 
francūzų revoliucijai.

Buvo puolami kalbėtojai, 
laikraščių redaktoriai ir ki
toki visuomenininkai, drįsę ■ sis 
prieteliškesnį žodį ištarti už 
Francūzų Revoliuciją ir pa
smerkę karo provokatorius. 
Jie buvo apšaukiami “Frąn- 
cūzijos agentais,” “jakobi- 

“Amerikos išdavi- 
ir kitokiais būdvar-

— visai panašiai, 
šiandien. Nemažai

partija.
kas neatsimena 
metų? Kas nėra 
Palmerio puolikų

Prieš Civilinį Karą Ame
rikoje siautėjo t. v. Ameri
can Partija arba “Know 
Nothing” partija. Šiai orga
nizuotai šaikai priklausė vi
soki galvažudžiai, teroris
tai, žiauriai puolę ateivius, 
katalikus, laisvamanius ir 
ano meto socialistus. Kai 
tūlas tos partijos narys bū
davo suareštuotas ir ap-* 
klausinėjamas, tai jis nieko 
daugiau nesakydavo, kaip 
tik “Know nothing” (Nieko 
nežinau). Nuo to ši partija 
ir buvo vadinama “Know 
Nothing”

Arba 
1919-1920 
girdėjęs!
siautėjimo? Daugelis mūsų 
pačių esame jutę to meto 
reakcininkų botagą. Kiek 
nekaltų žmonių buvo užpul
ta, areštuota, persekiota, 
įkalinta ir deportuota!

Tačiau po visų reakcinin; 
kų puolimų, liaudis vis išei
davo pergalėtoja.

Bus ji pergalėtoja ir šian
dien!

Jeigu reakcininkai šian
dien mano komunizmą su
naikint? 'represijomis, per
sekiojimais, doleriais ir gin
klais, tai jie, pasirodo, nie
ko neišmoko iš istorijos.

Nuo to laiko, kai “Komu
nistų Manifestas” pasirodė, 
tai yra šimto metų bėgyje, 
reakcija visaip manė ir sie
kėsi m a r k s i s t inę mintį, 
marksistini žodį užgniaužti 
ir patį judėjimą sužlugdy
ti, sunaikinti, bet vis nieko 
negalėjo padaryti.

Komunistinį judėjimą nai
kino Paryžiaus Komunos 
bučeriai, jį naikino žiauru- 

carizmas Rusijoje, jį . 
naikino kaizerizmas. , Vė
liau sužvėrėję Mussolinis, 
Hitleris ėmėsi to žiauraus 
darbo, .o jiems padėjo toki 
nvkštukai, kaip’ Antanas 
Smetona. Kur jie šiandien? 
Jų jau nebėra, o marksis
tinė mintis, marksistinis žo
dis ir marksistinis judėji
mas tebegyvuoja ir gyvuoja 

Į milijoną kartu tvirčiau, ne- 
Žodis “demokratas” fede- gu kada nors!

ralistams buvo taip nepri
imtinas, kaip šiandien “bol- giamvbė. 
ševikas.”

Savo negarbingais veiks
mais ano meto reakcininkai 
įrašė į Amerikos istoriją 
gan juodą lapa!

Tačiau liaudis, ano meto 
pažangūnai, nenusigando: 
jie kovojo ir laimėjo. 1 1800 
metais šalies prezidentu bu
vo išrinktas didvsis libera
las Thomas Jeffersonas ir 
visoki reakciniai retežiai 
tuojau sutruko ir žmonės

nais,” 
kais” 
džiais 
kaip1
žmonių buvo sukišta Į kalė
jimus.

Tai vra istorinė neišven-

Mes sakome tiems ameri
kiečiams. kurie nieko nepa
simokė iš istorijos: represi
jomis marksistinio judėii-. 
mo jūs nesunaikinsite, ko
munistinės šmėklos nesu- • 
gausite.

(Bus daugiau)

Ocean Park. — Areštuo
tas Cl. Axley,, kaltinamas, 
kad sudeginęs du savo kū
dikius.

3 pusi.—LAISVE—Pirmad. ir Antrad., Gruod. 29 ir 30* 1947
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PASKUTINIS CARAS
-10-4.47— * (Istorine Apysaka) ‘ ★ —68—

Paraše Justas Paleckis

Jono BuBio-lumbio Sukakčiai Paminėti
J

Los Angeles, Calif

(Tąsa)
Caras leido ir grąžino jam gene

rolo adjutanto teises. Kasdieninės pa
maldos už Sergejų keitėsi su einamais 
reikalais, neišvengiamais priėmimais: 
Tom dienom vis dėlto caras randa 
džiaugsmo prošvaistę dėl svarbaus šei
myninio įvykio—sosto įpėdiniui sūnui 
Aleksiejui .išdygo pirmas dantis.

Gyvenimas neleido carui ramiai pra
leisti šeimyninį gedulą. Ministerial spy
rė greičiau kuo nors tautą nuraminti. 
O caras vėl pateko tarp dviejų įtakų. Iš 
vienos pusės, Pobedonoscevo dvasios įta
ka, kuri skatino carą pagrasinti griež
tom priemonėm ir nesibijoti jų vartoti, 
nes nuolaidos kelia vis didesnius norus, 
kurių greit nepatenkins jokia konstitu
cija. Iš kitos pusės, ministerial pripaži
no, kad be nuolaidų ir reformų padėties 
negalima išgelbėti. Tuo tar
pu kai ministerial ruošė savo re
formų projektus, reakcinės, arba juoda
šimčių jėgos gamino projektą manifes
to, kuriuo kreipiamasi į visus rusų žmo
nes kovoti prieš* riaušes ir glaudžiau su
sispiesti aplink caro sostą patvaldybei 
ginti. Tas manifesto projektas buvo pa
tiektas carienei Aleksandrai, o ji pasiū
lė carui jį pasirašyti. Caras manifestą 
pasirašė ir liepė jį paskelbti.

Vasario 18 (kovo 3) d. ministerial 
važiavo į Carskoje Selo svarstyti savo 
projekto apie visuomenės atstovų sušau
kimą įstatymam svarstyti. Staiga vie
nas ministerių ėmė pasakoti apie tą ry
tą laikraščiuose pasirodžiusį caro ma
nifestą dėl kovos su riaušėm ir patval
dybės stiprinimo. Dauguma ministerių 
apie tai dar nežinojo, nes nebuvo suspė
ję laikraščių perskaityti. Niekas iš vy
riausybės narių apie tokio manifesto 
ruošą nežinojo. Finansų ministeris Ko- 
kovcevas stvėrėsi už galvos.

-—Negali būti!—sušuko Kokovcevas.— 
Juk ką tik, prieš porą dienų caras kal
bėjosi su prancūzų bankų atstovu Nec- 
linu ir sakėsi visiškai suprantąs libera
linių reformų reikalą, net davė suprasti 
nesipriešinsiąs tautos atstovų sušauki
mui. O čia manifestas apie patvaldybės 
pagrindų stiprinimą. Ką pasakys pran
cūzai! Mes negausim paskolos!

Caras atvyko pirmininkauti ministe
rių tarybos posėdžiui. Jis buvo visiškai 
ramus, lyg nieko nebūtų įvykę, lyg jo
kio manifesto nebūtų paskelbta. Vittė, 
žiūrėdamas į carą, suprato, kad jam 
malonu nustebinti savo ministerius tokiu 
netikėtu žygiu. Kai kurie ministerial 
išdrįso prieš posėdžiui prasidedant pa
klausti caro dėl manifesto. Caras atsa
kė, kad jis nematęs jokio prieštaravimo 
tarp manifesto ir gruodžio “ukaze” .duo
tųjų reformų pažadų.

Tada ir ministerial nusistatė nuste
binti carą. Posėdy visi ministerial pa
reiškė, kad neramumai plinta smarkiai 
ir būtini, neišvengiami žygiai visuome
nės reikalavimam patenkinti. Vieninte
lė priemonė tai tautos atstovybės įkū
rimas, nors patariamojo balso teisėm. 
Kokovcevas dar pridūrė savo sumetimus 
dėl paskolos iš prancūzų. Buliginui per
skaičius savo paruoštą caro įsakymo pro
jektą dėl. tautos atstovybės sušaukimo, 
ministerial pareiškė, kad jie dėl pro
jekto redakcijos jokių ginčų nekelia ir 
visi jam pritaria. Caras nustebo, nes 
manė, kad prasidės ginčai, kaip papras
tai, nuomonės pasidalins ir klausimą dar 
gafcs atidėti . Bet dabar, visiem prita
rus, carui teko tik pasirašyti.

Tuo būdu tą pačią dieną caras išlei- - 
do du prieštaraujančius valstybinius ak
tus: manifestą patvaldybei stiprinti ir 
įsakymą vidaus reikalų ministerial su
šaukti tautos atstovybę, taigi, aprėžti 
patvaldybės teises. Tai ryškus ir bū
dingas caro Nikalojaus politikos pavyz
dys. Panašų jo elgesį užsienių politikoj 
matėm per pasitarimą su Vilhelmu Bior- 
kėj, kada jis sudarė sutartį su Vokietija 
prieštaraujančią visai Rusijos užsienių 
politikai ir sutarčiai su Prancūzija.

ŠARVUOTIS “POTIOMKIN 
TAVRIČESKIJ”

Visa Rusija tebekeikė admirolą Rož- 
destvenskį nuvedusi į jūrų dugną ir gė-

dos bedugnę didžiulį laivyną, o dabar 
ramiai gulėjusį japonų ligoninėj ir pri- 
iminėjusį savo nugalėtojo japonų admi
rolo Togo užuojautos pareiškimus. Ru
sų laikraščiai tebeskelbė ilgus Cusimos 
kautynėse žuvusiųjų ir nelaisvėn pateku
siųjų sąrašus . Tūkstančiai žmonių dre
bančiom rankom ir ašarotom akim skai
tė tuos sąrašus su silpna viltim surasti 
savo artimųjų pavardę išsigelbėjusiųjų 
tarpe . Tolimos Geltonosios jūroą, ir Ra
miojo vandenyno bangos dar tebemėtė į 
krantą Cusimos kautynėse žuvusių rusų 
jūrininkų ir paskandintojo laivyno ske
veldras.

Buvo kaitrus birželio mėnuo. Caras 
su visa šeimyna smagiai teleškavosi Bal
tijos jūros bangose Peterhof o pajūry. 
Nors ir kaip jis stengėsi vyti nuo savęs 
niūriausias mintis apie Cusimą, vistiek 
nesisekė. Toji nelaimingoji Cusima 
įvairiais pavidalais iškilo prieš Nikalojų. 
Štai kad ir tą dieną, ar būtų drįsusi 
taip įžūliai kreiptis į jį žemietijų ir 
miestų savivaldybių suvažiavimo depu
tacija, jei ne Cusima. Nikalojus nesu
silaikė širdy neiškoliojęs Roždestvenskio, 
kad jis nesugebėjo japonų sumušti, taip 
kvailai pražudė’ visą laivyną ir, kas blo
giausia, tuo pralaimėjimu paskatino vėl 
pakelti galvą įvairaus plauko riaušių kė
lėjus ir rėksnius. Jei ne Cusima, jis 
kitaip kalbėtų su tais liberaliniais knia- 
ziais Trubeckiais ir Petrunkevičiais, ku
rie dabar jam sakė pamokslus apie kraš
te kylantį nepasitenkinimą vyriausybe ir 
vis tą patį reikalą sušaukti tautos at
stovus . Caras žinojo, kad savivaldybių 
suvažiavimas Maskvoj ėjo gana taikia 
nuotaika, bet žinios apie Cusimos pra
laimėjimą viską pakeitė. Nikalojus vėl 
turėjo sakyti kalbą ir naujais pažadais 
patikinti, kad tautos atstovybė bus su
šaukta, kad jis pats tuo susirūpinęs. 
Caras taip visada mėgo laivyną, o štai 
kokių nesmagumų jis jam suteikė!

Ira štai įvyksta kai -kas, carui dar už 
Cusimos pralaimėjimą blogesnio! Baida
re paplaukiojęs, pasimaudęs ir pasi
džiaugęs gražiai praleistą tykią dieną,’ 
birželio 15 (28) d. pavakarėj Nikalojus 
gavo jį tiesiog parbloškusią žinią. Iš 
Odesos pranešė, kad įvyko netikėtas 
šarvuočio “Potiomkin Tavričeskij” įgu
los maištas, matrosai išžudė karininkus, 
iškėlė raudoną vėliavą ir visiškai užval
dė laivą. Keletą kartų skaitė tą tele
gramą caras ir vis nenorėjo tikėti. Ge
riausias Juodosios jūros šarvuotis su 
raudona vėliava! Ar'tai galėtų būti?

Bet tai buvo tiesa, kuri grėsė vis nau
jom staigmenom. Papildomos žinios apie 
tą sukilimą teikė šiurpių smulkmenų. 
Aiškėjo, kad Juodosios jūros laivyne re
voliucinė propaganda gerokai paplitusi 
ir retai kuriam laive nebuvo socialistų 
ratelių . Buvo ruošiamas visuotinas šio 
laivyno sukilimas, kurį ypač paskatino' , 
Cusimos kautynių pralaimėjimas ir gan
dai, kad Juodosios jūros laivyną siųs ka
riauti su japonais, taigi vėl į tikrą mirtį. 
Ypatingai bijota dėl šarvuočio “Potiom
kin Tavričeskij,” nes tai buvo naujau
sias ir galingiausias šarvuotis, stipresnis 
už bet kurį kitą laivą, pavojingas net ir 
visam laivynui, nes jo patrankos šovė 
toliausiai už visus. Taigi, jis galėjo ki
tus apšaudyti pats likdaųia^ nepaliestas. 
Todėl šarvuočio “Potiomkin Tavričes
kij” įgula rinkta labai rūpestingai, dau
giausia iš naujokų, kurių revoliucinė 
propaganda dar nebuvo palietus. Iš se
nesnių buvo tik puskarininkiai ir tech
niškasis personalas.

Šarvuočio sukilimo tiesioginė priežas
tis buvo netikėta. Laivo įgulos maistui 
atvežė sugedusią, kirminuotą mėsą. Są- 
moningesnieji matrosai, tai pamatę, 
tuoj perspėjo savo draugus apie supu
vusią mėsą. Bet mėsą pirko karininkas, 
todėl karininko prestižui palaikyti lai
vo gydytojas pripažino, kad mėsa tinka 
barščiam virti. Išvirus barščius su kir
mėlėta mėsa, matrosai atsisakė ją val
gyti ir reiškė protestą. Laivo vadovybė 
pažiūrėjo į tą pasipriešinimą kaip Ika
riškos disciplinos sulaužymą ir maištą.

s ■ (Bus daugiau)

CIO Tarybos susirinkime 
prieita prie išvados, kad tas 
“blacklist” išmetimas, iš dar
bo yra “sekamas žingsnis link 
fašizmo su Taft-Hartlejr įsta
tymu.“ Susirinkimas priėmė 
penkių punktų veikimo pro
gramą :

Los Angeles miesto CIO 
ryba nutarė per visą miestą 
pravesti kampaniją ir kovoti 
prieš atleidimą iš darbo 10 
Hollywood o rašė jų ir judžių 
direktorių ir, Thomas - Kan
kino Komiteto įsakymu, padė
jimą jų ant “blacklisto.“

Jonas Bullis-Lumbis
Rochester, N. Y.—Gruo

džio 30-tą sukanka 4 metai 
nuo mirtięs velionio Jono 
Bullio-Lumbio.

Mes, rochesteriečiai, dar 
vis negalime pamiršti gero 
veikėjo ir piešėjo. Kur tik 
grupelė susirenkame ko
kiame parengime, visi 
draugai pasigenda velionio 
J. Bullio. Niekas dar neat
siranda užimti jo vietą vei
kime, rašyme ir piešime. 
Ypatingai šiais laikais, ka
da eina didžiausios kovos 
už darbo klasės žmonių pa- 
siliuosavimą, .jo iškalbi min-

savo namų studijoje 
tis ir ranka būtų buvusios 
žmonėms didžiais talkinin
kais.

Velionis nuo savo jaunų 
dienų kovojo už darbo kla
sės reikalus ir troško pa
matyti savo darbo vaisius. 
Nelemta mirtis išplėšė gy
vybę, užgeso troškimai ant 
visados.

Ilsėkis, drauge, šios ša
lies žemelėje! O mes, kolei 
dar gyvi, tęsime tavo pra
dėtą darbą tose srityse, ku
rios mums prieinamos.

L. B.

“This Is My Story” Brazilijoj
I ♦

, (Specialiai
Amerika be abejo yra 

stebuklinga šalis. Kur tu, 
žmogau, rasi tokią šalį, ka
me net svetimtaučiai, savo 
šalių, savo klasės ar ideolo
gijos par davikai ir išgamos 
turėtų tokį pasisekimą, jei 
ne Dėdės Šamo “kontrėje”! 
Bet kas mus dilgina, tai ne
žymiųjų ypatų p pagarsėji
mas S. Valstijose, tokių, 
kaip Kravčenko ir panašių, 
o paskutinis “iš Mohikanų” 
tai Mr. L. Budenz, kurs pa
rašė ką tai panašaus į kny
gą, kurią tuoj išleido į 
“svietą” garsi leidykla “The 
McGraw - Hilll Book Co.” 
vardu “This is my story”!

Tos knygos mums dar ne
teko skaityti, nes mūsų an
glų kalbos pažinimai yra 
gana menki, bet tatai nėra 
svarbiausia p r i e ž a s tis; 
svarbiau yra tai mūsų men
ka finansinė pajėga, kurios 
dėka neįstengiame nupirkti 
to reto Amerikos 
ros “žemčiūgo”!

Įsivaizduokite: 
kaina 3 doleriai,
mus, reiškia, reikia padau
ginti iš 25 ir turėsime gra
žią pinigų sumą, už kurią 
mums tenka plėšti fabrike 
apie 2-3 dienas!

Bet grįžkime prie tos L. 
Budenzo sensacijos. Kaip 
nėra paslaptis, Brazilijos 
“laisvosios spaudos” orga
nai puikiai išnaudoja to
kius amerikoniškus furo
rus ir šiame atsitikime, vi
sose tų organų laidose rasi
te komentarus ir ištrau
kas iš tos New Yorko lei
dyklos “brangenybės”!

Užtat viena iš priežas
čių ir buvo tai, kad nerado
me reikalo pirkti tos “isto
rijos” ekzemplioriaus, nors 
jei dėl geresnio dalyko, tai 
darome sulig
Gandi..metodo, duona ii’ ba
nanai vieloj pietų per vie
ną savaitę ir už santaupas 
perkame knygą! O jei su- 
dėsime į krūvą visus ko
mentarus ir i š t raukas, 
spausdinamas ir jau išleis
tas mūsų vietos spaudoje, 
tai sudarys apie tuziną 
“my story”, o ne viena! ’

Be to, ta Budenzo istori
ja yra uoliai verčiama į

literatu-

knygos 
o čia pas

Laisvei)
tu, kaip jau yra paskelbta, 
spausdinama dalimis vietos 
laikraščiuose.

Tasai turinys tos “istori
jos” yra tikros arabų pa
sakos, kaip ir kitų tąją te
ma rašytų “dvasios Kvislin- 
gų” išnaudojamos; taip 
kaip ir Viktoro Kravčenkos 
atsiminimai; taip pat, kjip 
ir kitų “angelėlių” parašy
tos knygos ir istorijos.

Bet ypatingai mes apgai
lestaujame, tai ne bizniško 
akylumo leidėjų ar tų isto
rijų “pisorių”, bet Amerikų 
liaudies trumparegystės ir 
jos vaikišką davsią, nes tie 
biznieriai, kurie rašo ir lei
džia tuos šlamštus, turi o- 
menyje savo liaudį, kuri y- 
ra taip išalkusi tų kvailų 
istorijų, kaip ir detektyvi
nių bei kriminalinių roma
nų ir su tuo 'pačiu naiviu 
godumu jie irgi skaito ir 
Kravčenkos turinio istori
jas.

, Ir nežiūrint viso to mūsų 
šių dienų civilizacijos prog
reso ir Amerikos liaudies 
nors visai dar plono kultū
ros kiauto ar lako sluogs- 
nio, bet viduje amerikonas 
dar ir iki šių dienų tebėra 
primityviškas kvakeris ar 
“far westo” avantiūristas: 
nuožmus, storžievis ir ma
terialistas, dar reikalaujan
tis . “stiprių pajautimų”, o 
ne švelnių ir žmoniškų jau
smų!

Bet jis nekaltas, nėra juk 
laiko!

“Time is money’U
šiauliškis.

Boston. — Nauj. Anglijoj 
prisnigo iki 15 colių.

Mahatma
|F; W. Shalins
i ' (SHALINSKAS) |

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
1 WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
& Tel. Virginia 7-4499
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CIO KOVOS PRIEŠ 
BLACKLISTINIMĄ

Ta

1. Tuojautinė ir visuotina 
kova prieš “blacklistinimą” 
darbininkų, panašiai kaip kru
tamu jų paveikslų industrijoj, 
ir prieš Judžių Susivienijimo 
prezidentą Eric Johnson’o siū
lymą, kad 80-tas Kongresas 
legalizuotų “blacklistinimą.”

2. Atsikreipti į nacionalį 
CIO, kad mestų visas jėgas 
ir politinės veiklos aparatą į 
tą kovą.

3. Tuojau pagaminti re
zoliucijas, atkreiptas prieš ju
džių leidėjus, Eric Johnson, 
prez. Trumaną ir Kongresą. 
Rezoliucijas paskleisti po vi
sus lokalus ir raginti lokalus 
priimti panašias rezoliucijas 
savo susirinkimuose.

4. Dėtis prie kitų darbo uni
jų ir įvairių organizuotų gru
pių, kurias tik bus galima už- 
interesubti, kad išleidus me
džiagą, kuri supažindins visus 
su judžių leidėjų “blacklisti- 
nimu“ filmų darbininkų. Su 
tokia medžiaga turės būti at
skiras pareiškimas, kurį ju- 
džius lankanti publika galės 
panaudoti išreiškimui protesto 
prieš leidėjus.

5. Priimti punktą prieš 
“blacklistinimą“ CIO Tarybos 
programoj ir griežtai laikytis, 
kad visi kandidatai kitais me
tais pasižadėtų vesti visuotiną 
kovą prieš “blacklistinimą“ ir 
prieš Taft-Hartley įstatymą.

CIO Taryba sako, kad šis ju
džių leidėjų “blacklistinimas“ 
10 darbininkų gali tapti pa
vyzdys 
pasekti 
novišką 
ateityje

visoms industrijoms 
juos ir panaudoti se- 
“blacklistinimo” būdą 
prieš bile vieną, kuris

drįs pasipriešinti 
pareikalauti sau 
venimo sąlygų.

bosams arba 
geresniu gy-

Politikieris.

ŽODYNAS
| Lietuviškai - Angliškas
y ir
| Angliškai - Lietuviškas

A. Lalio žodynas
Nauja laida

y
M 
g 
15

I

M

A 
A

« 
ž

i Išleido dr. D. Pilka
Kaina 12 dolerių

Reikalaukit iš
DR. D. PILKA

546 E. Broadway
South Boston 27, Mass

K

M

K «

Ukmergės apskritis. Dau
giau kaip 200 apskrities 
valstiečių statosi gyvena
muosius namus, į kuriuos 
jie persikėlė Spalio šventes 
proga.

Šituos namus valstiečiai 
stato iš gautos iš valstybes 
ilgametės paskolos.

Ukmerge. Šiojnis dieno
mis suėjo 3 metai, kaip pa
sirodė pirmasis “Tarybinio 
Kelio” — Ukmegrės apskri
ties laikraščio numeris.

sandelis knygų
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapsi 31.75

Vainikėli*, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mišių maldos, drūtai* juo
dais apdarais .............,.......... -

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesj ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražio* apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ...._. .................—
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

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

apie burtus ...................... ...—...........
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslai*.......................................... ..
Duktė Marių, graži apysaka ............. ~
Duktė Gyvena Pūstynėje-Mr apie du 

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

muno Upę .................................... .......
Eustachijų šas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės •*•••••••«•»••••••  •••••••• •»•»•••• 
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos (r 

kitoki elgesiai, su paveiksi. ...... ....
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nuaim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais .......................... ............... N
Juokų Vežimas, daugeli* juokingų pa

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

n ošia .................................. . ..............
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .. ...................... ..
Keliautojai. | Šventę žemę, Jerusollmų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliško* Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimą! laimių 

rašant paikutes ........... ................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai. Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ........................... .
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............ .
Paparčio žiedas, kur jj gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ...........
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

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

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smangimą Savo Meilužės, su paveik.

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

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

Noah Ark’as, jdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ........................  81.60
Trys Užkeiktos Karalaitės ................ ,... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 81.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų ....
Stcbūklinga* Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks..................................... .......... . —...„
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. M 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ........................

Laiškams popiera, rašyti | Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tux. 
40c; 3 tuz. 31. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .. ..
Dvi uncijos ....... . ..................... ..

Ligon, ir Kaip Apsisaugoti ... 
Mirti, nes i* Jo* Neišbėgsi 
su paveiksi........................
Žydas, jdomūe skaitymai ......

isė
15c
10c
25c

32.25

35c 
75c

35c 
25c

25c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c
85c
35c

32.50

30c 
85c

31.00 
35c

31.00
25c

50c
31.60

45c

81.2b
32.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytoja* ................M....
Nervų pastiprintojas ......... ......... ... ....
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmo* 
Nuo kosulio ir Kokliušo
Nuo Inkstų ir akmenėlio auginio
Palangos Trajanka, tinkamo* Šakny* 

užpilti ant degtinė* .. ....... —..... _
Išvalymui akmenėliai, kad neilapint!

lovoje ............................................................
Vidurių valytojas
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ..........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ..............
Nuo šlapligės diabetų ..............
Gimdos tonikas, pataiso kliūti* nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ••••••••••ossaaeeswwooooeo 31.25 
Nuo užslsenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ....................... ....... 31.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukas, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilinto . .. „.......... .............................. 66c
Norintieji įsigyti bile vienų ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

eoc 
66c 
60c 
85c 
85c

Pailių ........................ ....... .....
vandeninės ir širdie* ligų 
nemalonaus kvapo ..f............ 
surūgusio pilvo (heartburn) 
veneriškų ligų ........... ......... ..

85c
. 85c
81.25

M. ŽUKAITIS,
384 Dean St., Spencerport, N. Y. 

(adv.)

4 nusl.—LAISVE—Pirmad. ir Antrad., Gruod. 29 ir 30, 1947
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

t

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

APTARNAŪTOJOS
Patyrimas Nereikalingas, tačiau pageidauja
ma su šiek-tiek praktiško slaugės patyrimo.

GERA ALGA. UŽLAIKYMAS
Kreipkifs j Mrs. Bowler 

Superintendent of Hospitals
SOUTH COUNTY HOSPITAL

WAKEFIELD, RHODE ISLAND 
i (303)

Eilės

Ačiū

ir

rcn-

No.

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

lituanicA square
Tel. EVcrgrccn 8-9770

RESTAURANT LANGEI

17

ir

i ftATDARA DIENA IK NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE
ft

5?
282 UNION AVĖ.

Tcl. EVcrgreen 4-9612
ft

ft

>W

ft
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97 %

Beer. Wine, Liquor 
Wholesale and Retail

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

i
j

jyS 
jy

ft a $ ft§
ft 
ft 
ft

ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft 
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i

1’tIKIALSIA LIETLVię RESTAURACIJA BROOKLINE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

97 
iy 
s?

Jis yra ilgų 
skaitytojas, 
Literatūros 

narys.

sy y y M

Steven Augustine & Frank Sanko
• , SAVININKAI

I 
į ■ « a «

DEGTINĖ, VYNAS 
ALUS

w

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTĘ ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

ELIZABETH, N. J.
. Klubas rengia 

pasilikimui naujų 
Gruodžio 31 d. Pradžia 
iki rytojaus. Kviečiame 

parengime, smagiai pra- 
Bus užkandžių ir jsige- 

Street. — 
(301-302)

BROOKLYN, N. Y

Manager

JOHN A. PAULEY

Bus gera muzika. Tikietas 
asmeniui. Kviečiame vietinius 
apylinkes dalyvauti. — Kom.

(301-302)

97
sy
&

nors sunkiai, 
išsivystė vie- 

Urugva- 
Tai iš-

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nėsigailčsite.

Salę išnuomuojapie dėl puotų, pokillų, krikštynų, parių, vestuvių 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom

Worcesterio 
kurie turėjo 
tf pirma m

under Section 107 oi'
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktoriusjy 
jy

iy 
97 
iy v 
sy

NOTICE is hereby given that License 
RL 10811 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumeil 
on

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

& 
ir?

M V 
sy
sy 
sy

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

gia su kitom organizacijom bankie- 
tą, pasilikimui naujus metus. Bus 
gėrimai ir šokiai prie Do-Rc-Mi 
orkestros. Įžanga $3 asmeniui. Įvyks 
gruodžio 31 d., Kasmočių salėje, 7 
vai. vak. Kviečiame visus dalyvauti, 
smagiai praleisti laiką. — Kom.

(301-302)

thc premises.
JOSEPH RAIA & AGOSTINO RAIA 

<l-b-a New Ridj'ewood Casino

NOTICE is hereby uiven that License Nd. 
GB 22'144 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail
the Alcoholic Beverage 
340 Wilson Avenue, 
County of Kings, Jo 
premises.

RUDOLF

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

£

ft

III
fl
Di
į| 1905 metų revoliucijoje.

j šolomskas yra sęnas “L

LAWRENCE, MASS WORCESTER, MASS ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS
Buvo American Woolęn Co. 

darbininkų / balsavimai. * .Už 
'uniją balsavo 93 nuošimčiai, 
o prieš 7 nuoš. Toks masinis 
darbininkų pasisakymas už 
unijų užduoda smūgį kompa
nijai ir tiems, kurie priešinasi 
unijai. Jie pranašavo, kad 
darbininkai balsuos prieš uni
jų, o išėjo kitaip.

Aišku, kad darbininkai la
bai gerai padarė balsuodami 
už uniją. Tuo jie galės geriau 
apginti savo reikalus 
vėje ir kitų dirbtuvių 
ninkus paakstins prie 
Jeigu būtų balsavimus 
jus kompanija, tai aišku, kad ji 
būtų išmetus laukan kovinges- 
nius darbininkus ir kitiems 
pasunkinus darbo sąlygas. 
Tas jau yra patilta daug kar
ti/.

darbavosi dienraščio reikalais 
laike vajaus, 
leidžia, 
sveikti.

Dabar liga
Linkiu greitai

ne- 
pa-

VIEŠAS AČIŪ!

dirbtu- 
darbi- 
unijos. 
laimė-

Eidamas dienraščio Laisvės 
reikalais užėjau pas A. Šim
kūnų, 335 Hampshire St. Ra
dau jį sergantį, 
metų dienraščio 
taipgi Lietuvių
Draugijos 37 kuopos 
Linkiu jam greitai pasveikti 
ir vėl dalyvauti įkartu.

Taipgi Petras Tamašauskas 
dar vis serga.

Dabar dėl dienraščio Lais
vės vajaus Lawrence. Kada 
buvo renkami vajininkai, tai 
tūli draugai apsiėmė, bet jau 
vajus eina prie pabaigos, o jie 
dar nė po vieną skaitytoją ne
gavo. Pasijudinkite, draugai!

Aišku, kad demokratinė dar
bininkiška ^spauda yra mums 
labai reikalinga. Kas gv ją 
platins, jeigu mes patys to 
nepadarysime ?

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 37 kuopos susirinkimas 
įvyks sekmadienį, 4 d. sausio, 
2 vai. po pietų, Lietuvių Pi
liečių Kliubo svetainėj, 41 
Berkley St. Ateikite visi na
riai ir gausite naują knygų už 
1947 metus. Taipgi išgirsite 
svarbius raportus. Būkite vi
si ir atsiveskite naujų narių 
įrašyti. S. Penkauskas.

Worceterio progresyviai lie
tuviai varde LLD vyrų 11 kuo
pos ir moterų 155 kuopos su
rengė banketą paminėjimui 
50 metų sukakties mano vei- 
kijno liaudies naudai ir rašy- 
binės darbuotės.
' Aš nesurandu užtektinai 
gražių žodžių, kaip paačiuo- 
ti draugams ir 'Worcesterio 
pažangiems lietuviams už su
teiktą man taip aukštą pa
garbą, ypač todėl, kad aš čia 
esu “naujokas,” atvažiavęs 
prieš 15 metų, taip sakant, 
ant gatavo. Jau radau tvirtą 
didelį progresyvės visuomenės 
ūkį su vasaros ir žiemos pa
statais, labai tvarkingai veda
mą. Aš tik prisidėjau prie 
tų jau gerai išdirbtų dirvonų, 
kad padidinti derlių.

Pilna, neatimama garbė to 
viso darbo priklauso patiems 

d raugams, 
būt 

a n ę s ,

rusų 
dai- 
do- 

liki- 
rei-

“Ach ty dolia, moja
. — likimas, mano 
kuris už valstiečių

jį į Sibirą...

Kokią Naudą Turi ULC 
Narys?

MONTEVIDEO. — D ė k a 
Urugvajuje Vyraujančioms de
mokratinėms laisvėms, lietu
vių neskaitlingoji kolonija 
atsistojo gana žymioje vietoje, 
kaip organizuota, veikli ir pa
žangi kolonija, čia nepasise
kė- įsitvirtinti jokioms atža
garei viškoms grupelėms, jei 
neskaityti šiandien, susimetu- 
sio pustuzinio smetoninio di
plomato sėbrų, kurie, dėl vi
siško neturėjimo 
masėse, nieko 
veikti.

Urugvajuje, 
bet laipsniškai
nintele organizacija: 
jaus Lietuvių Centras.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

- — ■■ Jį'-"' .................. ...............I. ...

MERGINOS
Patyrusios dirbti prie artificially gėlių. 

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

_____________________________________ (308)

OPERATORĖS
Viena adata patyrusios prie korsetų ir 

brassieres

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

ELDORADO 5-8888 *
_____________________________________ (303)

REGISTRUOTOS SLAUGĖS 
Alga pridedant pilną užlaikymą 

Kreipkitės 
MRS. BOWLER 

Superintendent of Hospitals 
SOUTH COUNTY HOSPITAL 

WAKEFIELD, RHODE ISLAND
(803)pritarimo 

nepajėgia nu-

AREŠTAI IR CENZŪRA 
ARGENTINOJE

Buenos Aires. — Pero’no 
Seniau getai i valdžia Argentinoj vis dau- 

i giau areštuoja įtariamų
5 i i ir vi • v iji n« kairiųjų. Ji paskyrė specia-gj. J. KaskiauciUS, M. D.g p judamųjų paveikslų cen- 
g 530 Summer Avenue, | ZO1TU, kad iškarpytų VISUS 

| i “komunistiškai” atrod a n- 
C i U S vaizdus.

I LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
S • Valgykite Pietus pas
| HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
§ 126 South 5th St., Brooklyn, N.

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

& PIETŪS 60c. VAKARIENE 85c

g Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

ft 
ft ft ft ft « ft « 
ft 
ft 
ft

pagerb- 
kaipo 

; tvėrėjai, organizatoriai, staty
tojai. O vardus jų jūs žinote j 
geriau už mane.

Pirmutinis ačiū abiejų skait
lingų kuopų nariams ir na
rėms, ypač jų išrinktam komi-, 
tetui, kuris pridėjo daug dar
bo surengimui to banketo.

Taipgi širdingai ačiū Wor
cesterio pažangiems lietu
viams, kurie taip skaitlingai 
pribuvo ant to parengimo.

Didelis ačiū komiteto pir- 
{ mininkui drg. D. Jusiui už ! 
tvarkingą ir gražų vedimą to i 
parengimo.

Aukštą pagarbą man sutei
kė LLD Centro Sekretorius 
drg. D. M. šolomskas, atva
žiavęs iš taip toli ir pasakęs ; 
puikią politinę prakalbą. Jis 
perdavė dovaną—Pirmą Tomą

1 Piliečių Karo Rusijoje, tai yra 
i paruošimą ir nuvertimą caro 

’režimo, prie kurio ir man 
prisiėjo pridėti petį, veikiant į

Drg. i 
s mano as- ■ 

meniškas draugas.
Bet didžiausią pagarbą su

teikė man netikėtas ir nelauk
tas atsilankymas mūsų gar
saus dainininko Igno Kubiliū
no iš Bostono, kuris suteikė 
man daug džiaugsmo.—kartu 
ir gausių ašarų.

Kai užtraukė, akompanuo-
M

s Sofa Apačios Perbudavoįimas I
l Už $12.00 |
» šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

Kiekvieną diena yra didelis pasirinkimas visokių valgių

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius .
Liūdesio valandoje kreipkitės"pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT
" 411 Grand St.

Brooklyn, N. Y.

« ft 
I ft ft ftI 
s ft

f Fotografas | 
Traukiu ^paveikslus familijų, ves-^ 
tuvių, kitokių grupių ir pąyienių.| 

Iš senų padarau® 
naujus paveiks-ft 
lūs ir krajavus® 
sudarau su ame-ft 
rikoniškais. Rei-Sį 
kalu! esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- * 
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
r 512 Marion St., Brooklyn
?Kampas Broatlway ir Stone Avė., prie 
į Chauncey St., Broadway Line,

jaut Helenai Kižiukei, 
valstiečių skurdžią vargo 
na 
lia”. .
mas,
kalus nuvarė 
ne už prasikaltimą, bet už tai, 
kad išdrįso pakelti balsą už 
nuskriaustus valstiečius — kai
mynus. Čia prisiminė man 
mano likimas už tą patį rei
kalą ir ašaros pasipylė nesu
laikomai. Net jam užbaigiant 
ketvirtą dainą, humorišką, ne
bepataisė mano ūpo. Jį skait
linga publika palydėjo griaus
mingais plojimais.

Didžią pagarbą man sutei
kė visiems žinomas rašytojas, 
poetas, kovotojas Senas Vin
cas iš Gibbstown, N. J. 
Pirmininkas drg. D. Jusius 
gavo iš jo laišką ir čia pat ant 
banketo atidarė ir perskaitė. 
Tai buvo puikios eilės, pašvęs
tos pagerbimui manęs,
susilaukė griausmingų ploji 
mų, o aš—gausiu ašarų.
ir dar kartą ačiū Senam Vin
cui ir Kubiliūnui,tos mano 
ašaros buvo džiaugsmo ašaros, 
ne karčios, kaip to valstiečio.

Ačiū garsiam lietuvių pro
letarų poetui St. Jasilioniui, 
kurio neturiu garbės pažinti, 
bet kuris prisiuntė per mūsų 
didžią darbuotoją Sukackienę 
pasveikinimą. Tik paminėji
mas vardo poeto šukėje ova
cijų — liaudis pažįsta savo 
draugus. <.

Ačiū merginų orkestrui, ku-* 
! ris per visą banketą linksnii- 
j no visus. Orkestrą susidėjo: 
I Helen Kižiūtė, V. Mickevičiū
te- Kulešienė ir Virginia Šums- 
kiūtė.

Ačiū gaspadinėm ir moterų 
i komiteto narėm K. Trasikie- 
nei, H. Kalakauskienei, O. 
Stankienei ir A. Vosyjienei. 
Vosylienė varde, komiteto ir 
gaspadinių pasakė sveikinimo

I prakalbėlę. Ačiū.
Ačiū vyrų komitetui: kuo- 

į pos pirmininkui A. Pilkauskui, 
į J. Ješkevičiui ir J. Skliutai, 
i kurie dirbo visą laiką ranko- 
i ves atsiraitoję, bet drg. Jonas 
Skliutas per banketą atrado 
laiko ir viešai ant banketo 
“pagrūmojo” man, kad auksi
nti plunksna, kurią man įteikė 
komitetas per pirmininkh Ju
siu, nerūdytų, o rašytu tan
kiau ir geriau.

Ačiū prie stalų patarnauto
jom — mano dukrelei Hele
nai, Onai Juškaitei ir Liilianai 
Pernickaitei, kuri no tik atva
žiavo iš Dorchester, Mass., su 
savo motina Minola Pernickie
no, bet ir atvežė puikią dova
ną, kuri buvo perduota laiko 
banketo per pirmininką. Apart 
paminėtų dovanų, dar gavau 
labai vertingą dovaną nuo vie
tinių draugų Mr. ir Mrs. Peter 
Butkevičių, kuriems aš pasi
stengsiu paačiuoti asmeniškai.

Gavau daugybę laiškų ir 
sveikinimų nuo draugu ir net 
nuo nepažįstamų draugų, bet 
jie nebuvo skaityti viešai, nes 
tas būtų užėmę daug laiko. 
Ačiū draugam, kurie atėjo pa
žiūrėti mano pateiktų doku
mentų, kuriuos išdavė man 
žiopli žandarai, kad aš laimin
gai parvažiuočiau į Lietuvą, ir 
mano jau nublukusios fotogra
fijos su antspauclomis iš visti 
pusių, kurioš tikrina, Ipd toji 
fotografija1 yra A. Kolotuchi- 
no ir parašas tikras, pasira
šęs koks ten žandarų pulki
ninkas. Dar kartą ačiū visiems, 
kas tik prisidėjo kuomi nors 
prie to parengimo. Malonėki
te atleisti, jei pamiršau pami
nėti kurį nors iš darbininkų.

Tas parengimas ir tie visi 
linkėjimai pajaunino mane 
gerokai ir pridavė daug ener
gijos, ir “išsigandęs” drg. J. 
Skliuto “grąsinimo” pasisteng
siu daugiau ir dažniau rašyti 
su nauja auksine plunksna ir 
veikti pagal išgalę organiza
cijose.

Simonas Janulis.

PRANEŠIMAI
ROCIIKSTER, N. Y.

Godemino Draugystė rengia Nau
jų Metų pasitikimo balių gruodžio 
31-mą, trečiadienio vakarą, savoje 
svetainėje, 575 Joseph Avė. Balius 
yra metinis, visi nariai privalo daly
vauti, nes vistick reikės mokėti 50 
centų, būsite ar ne. Yra kviečiami 
visi Rochesterio lietuviai. Ne na
riams įžanga dykai. Bus skanių val
gių ir gėrimų. Muzikantai net iš 
Vilniaus. — Kor. (302-303)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Namo Bendrovė rengia 

vakarienę, pasitikimui Naujų Metų. 
Įvyks ,gruodžio 31 d., 155 Hunger
ford St. Pradžia 8 v. v. iki 3 vai. 
ryto. 
$2.50 

iš

Liet. Darb. Progr. 
šaunų vakarą 
1948 metų. 
8 vai. vak. 
būti šiame 
leisti laildj. 
rimų. Vieta 408 Court 
Valdyba.

SO. BOSTON, MASS.
Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas 

ruošia smagų vakarą pasilikimui 
Naujų Metų. Gruodžio 31 d., 8 v. -v. 
318 W. Broadway. Kviečiame visus 
dalyvauti, smagiai praleisti laiką.

(301-302) — Kom.
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer
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Gaisragesių vežimui pasly
dus, iš jo tapo ištrenktas ir su
žeistas gaisragesys George 
Strauss, 37 m., gyvenąs Bay-

d ava nepailstamo triūso ir di
delių pastangų siekiant suvie
nijimo visų tautiečių — darbo 
žmonių. «

Pažiūrėkime, kokią naudą 
šiandien turi Urugvajaus lietu
vis, būdamas ULC nariu:

1) įgytos patalpos yra vi
suomenės nuosavybė, ir kiek
vienas narys jaučiasi jų šeimi
ninku.

2) ULC parengimai yra ti
krai kultūriški ir malonūs lai
ko praleidimai.

3) Narys' naudojasi nemo
kamai advokato teisiniais pa
tarimais.

4) Naudojasi knygynu, vie
ninteliu Urugvajuje gaunan-. 
eiu literatūros ir spaudos iš 
Tarybų Lietuvos, JAV, Kana
dos ir kitūr.

5) Turi progos būti klau- 
sovu ULC klubuose laikomų

i paskaitų.
6) Kolektyviškai visiems 

prisidedant, išlaikomas lietu
viškas radijas ir laikraštis 
Darbas.

7) Naudojasi žiemos sezo-1 
nais laikomais lietuviu kalbos I* I

kursais.
8) Dalyvauja ULC rengia-1 .Tai tiktai keliolika dalykų, 

mose ekskursijose, išvykose, i kuriais šiuo metu turi teisę
9) Jaunimas auklėjasi lietu-J naudotis ULC nariai. Ateityje 

viškoje aplinkoje, lavinasi siekiama naujų laimėjimų.
sporto, meno ir tt. ! ULC nario mokestis — tik-

10) Per ULC palaikomi i tai 0.50. 
tamprūs ryšiai su kitomis Pie-!
tų ir šiaurės Amerikos lietu-Į 
vių kolonijomis.

Be to, ULC-, jei aplinkybės 
leis, stengsis .parsikviesti mor 
Rytoją iš Lietuvos.

šiuo metu rūpinamasi gau
ti lietuviškų filmų iš Tarybų 
Lietuvos.

Kiek išgalėdamas ULC pa
deda visiems savo nariams, tu-

vietos
infor-

SUKNELIŲ SIUVĖJAI 
PATYRĘ SIUVĖJAI 

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

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

(302)

Tenka paklausti: ar visi na
riai rūpestingai susimoka na
rio mokestį ? Ar kiekvienas 
pagalvoja, kad tiktai laiku 
susimokant nario mokestį, 
ULC gali gyvuoti ir progre
suoti ?

■K
K ft ft 
Kft

ft

i Egzaminuojant Aki s,į

pintiems reikalą su 
įstaigomis, patarimais, 
macijomis ir panašiai.

Savo narių patogumui. ULC 
turi įsigijęs Pocitos pajūry di
delę palapinę.

Vaikams įlūžus per ledų į 
tvenkinio prūdą netoli Mill 
Neck, L. L, vaikus galbėdama 
prigėrė jų motina Mrs. Pauline 
Eschrich, 36 m. Vyresnįjį, 4 
metų, ji išgelbėjo. Mažasis, 
2 metų, prigėrė kartu su mo
tina.
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GREEN STAR BAR & GRILL |

LIETUVIŠKAS KABARETAS i
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i 459 GRAND STREET
MĮo (Skersai nuo Republic Teatro)
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August Gustas 
BEUTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietų ar vainikų, 
ko jūs reikalausite.

' Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

g Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
« FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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I Rašome Receptus 1 ! 
iDaroine ir Pritaikome Akinius 1«
V -- - g Č
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Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
• Telefonuokite dienų ar naktį 

’ EVergreen 7-4774

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

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

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

5 pusi.—LAISVĖ—Pirmad. ir A.ntrad.» Grtiod. 29 ir 30, 194?



Now Wko^g^^Zlnlos Gyvenimas Snieguose Filmos-Teatrai
Šeimos Susikraustė

' Į Naujus Apartmentus
, Gruodžio 23-čią atsidarė pir
mieji apartmentai penkiuose 
pigiomis ir vidutinėmis rendo- 
mis namuose. Į tris iš jų su
sikraustė pirmosios 84 šeimos. 
Tai buvo didžiausia joms 
švenčių dovana daugelis iš 
tų parinktųjų dar nebuvo nuo
savo buto turėję pirm to. Ne
buvusiam be namų sunku bū
tų persistatyti tą džiaugsmą.

Pavyzdžiui, pinfioji įsikraus
čiusi į Amsterdam Houses, 211 
West 62nd St., New Yorke, 
smulkutė Mrs. Faith, 19 metų, 
su 9 mėnesių sūneliu, pasako
jo, kad. jinai ir veteranas jos 
vyras pirmąją savo vedybinio 
gyvenimo sukaktį praleidę 
m i estą va j a m e b e n d r a b u ty j o, 
paprastai vadinamame “flop 
house.” Ir visą kitą laiką mė- 
tęsi po įvairiausias vietas — 
kartais vienas pas vieną, ki
tas pas kitą giminę, kitais at
vejais kur gavę laikiną kąm- 
barėlį abiem kartu.

Ne bile kas ir čia apartmen- 
tą gavo. Penkiuose projek
tuose, kurių trijuose pirmi bu
tai jau užbaigti statyti, pa
ruošti gyvenimui, viso talpin- 
sis. 7,165 šeimos. Gi apli- 
kantų turi virš 75,000. Vie
nam iš api vienuolikos “pa- 
atrodo menkas giliukis.

Nuomos Amsterdam Houses 
yra nuo $27,50 iki $35 mė
nesiui už apartmentą šeimai iš 
dviejų iki 6 asmenų. Įeiti ga
li ne veteranų šeimos, kurių 
metinės pajamos nėra aukš
čiau $2,520, o veteranų šei
mos su ne aukščiau $3,360 me
tinių pajamų.

Johnson Houses, East 112th 
St. ir Third Ave., nuomos yra 
$30 iki $41.50 mėnesiui. Įlei
džia turinčius pajamų ne aukš
čiau $2,988, veteranus nė 
aukščiau $3,984. Panašūs rei
kalavimai yra ir įeisiantiems į 
Lincoln Houses, 135th St. .ir 
Park Ave.

Mirė
Raymond Petrauskas, 59 

metų amžiaus, mirė gruodžio 
26 d., Cancer Hospital, Wel
fare Island, N. Y. Gyveno 
232 South 1st St., Brook lyne. 
Kūnas pašarvotas S. Aromis- 
kio koplyčioj, 423 Metropoli
tan Avė., Brooklyne’. Laidotu
vės įvyks gruodžio 30 d.. 1 
vai., .šv. Jono kapinėse. Ve
lionis paliko nuliūdime žmoną 
Caroline, tris sūnus, Albert, 
Peter, Joseph ir dukterį He- I 
len.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius S. 
Aromiskis.

★ ★ ★
May Mertens, 42 metų, gy

venusi 37 Sheridan Ave., 
Brooklyne, mirė gruodžio 27 
d. Pašarvota pas graborių F. 
W. Shalins, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhaven, t Bus lai
dojama 30 d. gruodžio, 10 va. 
ryto, šv. Jono kapinėse. Lai
dotuvių pareigas eina šalins- 
kas.

Paliko nuliūdime vyrą Wal
ters, taipgi motiną, sūnų, bro
lį ir 3 seseris.

Jonas Peters, 56 metų, gyve
nęs 7510 Jamaica Ave., Wood
haven, mirė gruodžio 27 d. 
Bus laidojamas 31 d. gruo
džio, 10 vai. ryto, šv. Jono 
kapinėse. Paliko sūnus.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. Shalins- 
Šalinskas, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven.

Buvo Gražių Talkų ir 
Dar Reikės Talkų

Talkos buvusios be pertrau
kos Lietuvių Kultūrinio Cen
tro gražinimui ir valymui. Po 
nebuvimo trijose, nuvylAis j 
ketvirtąją, name matosi daug 
skirtumų. O tačiau vis vien 
darbo dar yra likę labai daug, 
nors paties būtiniausioje di
džiuma jau apeita. Tai reiš
kia, kad dar bus prašoma tal
kų ir pradžioje metų—

Šeštadienį, sausio 3, ir 
Sekmadienį, sausio 4-tą.

KAS JAU UŽBAIGTA
Išmaliavota yra didžioji ir 

mažoji salės, belinė, baras, 
virtuve, didžiuma koridorių, 
didžiuma (jei ne visi) vyrams 
ir moterims kambarių, gyve
namasis butas, prie estrados 
aktoriam^ persirengti kamba
riai. Baras labai gražus, švie
sesne spalva išmaliavotas už 
buvusią.

DAR NEBAIGTA
Salės grindys paremontuo

jamos. Uolinės alleys ištaiso
mos. Dar liekasi maliavoti 
abi didžiosios raštinės, mažo
ji, kai kurie drabužiams pa
dėti ir gal kurie sandėliniai 
kambariai. Dar ne visai su
tvarkyta estrada. Tuos visus 
darbus tikimasi, užbaigti šią

j Aidas Dar Gyvuos 
I Bent Šimtą Mehj

savaitę. Tai reiškia, jog daug 
kas bus galima pabaigti išva
lyti. To nebuvo galima kol 
tebedirbo malioriai.

Sporto salėje (gymnasium) 
dar niekas nedaryta, jei ne
skaidyti, kad daug visokių at
liekamų daiktų išnešta. Bū
rys vyrų suėję ten rastas kė
dės valė, taisė, maliavoje. Dar 
nebaigė. Kita grupė tebedirbo 
prie estrados ir jos kambarių.

DAUG ĮDĖJO DARBO
šiose talkose laiks nuo laiko 

prisideda tūlas atvykęs pirmu 
kartu. Tačiau, didžiuma, vis 
tie patys žmones, keli desėt- 
kai, pasikeisdami, kartą kitą 
praleisdami talką, vėl sugrįž
ta kiton. Tačiau yra grupė 
pačių ištvermingiausiųjų, ypa
tingai iš mechanikų, kurie be 
pertraukos dirba tol, kol jų 
darbas pasibaigs. Yra dirbu1 
šių kiekvienoje talkoje nuo 
pat jų pradžios.

Tomis talkomis sutaupoma 
ištisi mėnesiai laiko ir tūks
tančiai dolerių. Tai brookly- 

Įniečių specialė auka, namui, 
'kadangi jie naudosis Lietuvių 
1 Kultūriniu Centru ir vietiniams 
reikalams. Esame turėję tal- 

Ikininkų iš New Jersey, White# 
i Plains, Iluntingtono. Rep.

New Yorke Nebuvome Matę 
Tiek Sniego

šiuos žodžius, rašant, šešta
dienio rytą, miesto visa aplin
ka mūsų senąjame Williams- 
burge atrodo į vieną baltą kal
ną, pilną mažesnių kauburių ir 
šlaitų. Net aukštieji namai- 
apartmentai atrodo daug ma
žesni, kada kiemai priversti 
kalnais sniego. šunų būdos, 
vištinyčios ir kardelių šetrelės 
sulipytos į vieną kupstą kie
muose, o gaisriniai laiptai vie- 

I tomis, kur nenupustyti vėjo, 
į atrodo tik šlaitu. Norisi jais 
leistis su rogutėmis žemyn.

Laiptų, tvorelių ir vartelių 
gražumas neapsakomas. Ta
čiau ta grožė primena vortin- 

I klį. Koks jis būdavo gražutis! 
Ypatingai anksti rytą, kada iš
gindavome bandas, vortinkliai 
tebebūdavo pilni rasos, sida
bru žvilgančios prieš saulę. 
Bet vargšei muselei pirmas at-

sistojimas pailsėti toje grožėje 
reikšdavo mirtį.

Tas pats dabar būtų mums 
su gražiaisiais mūsų laiptais, 
jeigu name ištiktų .gaisras ir 
šiais gražuoliais reikėtų sku
biai gelbėtis. Ir gaisragesių 
pagalba dabar nepribūtų. Ne 
veltui tad miestavasis radijas, 
stotis WNYC, kas valandą 
kartojo prašymą neužžiebti 
eglaičių ir visą laiką būti sar
gyboje šildomojo aparato, kad 
neiškiltų gaisrai.

Miestas atsišaukė sniegvalių, 
mokant po $1.10 už valandą.

Gatvės atrodo tarsi po mū
šio, pilnos keleivinių auto ir 
didelių sunkvežimių, paliktų, 
kaip papuolė — skersai, įstri
žai,* kelio. Paliktosios prie 
šaligatvių mašinos, atrodo, bus 
gavusios nemokamą stotį ne 
vienai dienai.

Ar Klausotės Miestą vo j o 
Radijo Programų?

Miestavoji radijo stotis 
WNYC, 830 klcs., būna girdi
ma kas dieną iki 10 vakaro, o 
nepaprastais nuotikiais, kaip 
kad didžiojo sniego vakarą, 
kol yra reikalas informuoti vi
suomenę.

Sėdint namie penktadienio 
vakarą teko girdėti nepapras
tos grožės muzikos, dainų, su 
pertraukomis pranešti svar
biausias informacijas ir žinių 
sutrauką. Tokios programos 
būna kas penktadienio vaka
rą.

Įdomios žinios miesto de- 
partmentų svarbios gyvento
jams informacijos, taipgi re- 
korduota ir asmenų muzika ir 
daina girdima kas dieną ii>kas 
vakarą visomis savaitės dieno
mis.

Tuo pat laiku, po mano 
langu ir iš abiejų šonų -gir
dėjosi programos iš kitų sto
čių, su peršamu galvoskau- 
džiu (jos sako, kad gydo nuo

galvoskaudžio). Manyje Įvi
jo mintis ar žino žmones, 
kad jie turi savo stotį? Gal 
nežino. Nusprendžiau apie ją 
rašyti pirmiausia proga.

Miestavoji stotis yra jūsų 
stotis ir mano stotis. Ji yra 
jūsų ir mano ne vien tik tuo- 
mi, kad sumokame dalelytę 
cento per metus jos išlaiky
mui. Juk mes išlaikomo vi
sas stotis ir viską. Išlaikome 
ir tas, kurios kas* dieną nea
pykantos ugnimi spiaudo j 
darbo ^mogų. Užmokame ir 
už tą purvą, kuriuo mums 
drebia į akis. Darbo žmo.- 
guš, tas, kuris viską suku
ria, apvalo, prižiūri, užmoka 
už viską šalyje — užmoka 
net pats už savo pančius ten, 
kur juos leidžiasi uždedamas.

Miestavosios stoties progra
mos susideda, daugumoje, iš 
pačios geriausios muzikos, 
dainų. Ji taipgi teikia progą 
pasireikšti ir jauniems talen-
tams. Seka informacijos apie

Laisvės skaitytojai prisime
na ,kad Aido Choras buvo ža
dėjęs gruodžio 2f6-tos vakarą 
susirinkti metų užbaigos dai
nai ir pobūvėliui. O tai bu
vo didžiausiojo New Yorke 
sniego vakaras. Sniego nuo 
šaligatvių niekas nespėjo at
kasti nuolat kasdamas. Gat
vėmis susisiekimas beveik su
stojo, net gelžkelių tūlos lini
jos neveikė, o kitos veikė^ la
bai suvėluotai.

Tūli iš mūsų, įskaitant šių 
žodžių rašeją, sakėme — Aidą 
šiandien užsnigo. Tačiau se
kamą dieną sužinojome, kad 
neužsnigo —■ jaunimas susi
rinko veik visas ir gražiai, 
smagiai pavakaravo. Toks na
rių ryžtas ir’ ištvermė rodo į 
būsimą choro ilgą amžių.

Valio Aido Choro jaunimui!
A. H.

Victoria Balkus 
Ligoninėje

Victoria Balkus sunkiai su
sirgo, praėjusį trečiadienį nu
vežta ’į Beth Moses ligoninę, 
Stuyvesant Avė. ir Hart St., 
Brooklyne (Ridge w oode). 
Lankymo valandos nuo i iki 2 
ir nuo 7 iki 8. Privažiuoja
ma BMT Jamaica linija iki 
Kosciusko ar Myrtle stočių.

Linkime greit pasveikti.
Draugė Balkus yra ilgame

tė dienraščio Laisvės skaity
toja ir rėmėja, taipgi yra na
rė Moterų Apšvietos Klubo. 
Ji labai daug prisidėjo darbu 

b ir finansais paramai kare ir 
nacių okupacijoje nukentėju
sių Lietuvos žmonių. 

/------ - - --- --------

Kanadietis Antanas Lapata 
j Lankėsi Laisvėje

Praėjusį pirmadienį Laisvė
je lankėsi draugas Antanas 
Lapata, iš Toronto, Kanados. 
Su juo lankėsi Connie Ra- 
dzak, brooklynįetė.

Svečias atvyko Brooklynan 
27 d. rytą. Toronto mieste, 
jis pasakoja, sniego nepaliko 
nei kiek. Viskas atrodė ru
deniška. Bet, pasiekus Buf
falo, jau pradėjo snigti, bet ir 
ten sniego dar nedaug buvo. 
Tik vykstant arčiau New 
Yorko, prasidėjo daugiau at
sirasti sniego. O pačiame mies
te—net baisu!

Ant. Lapata yra laisvietis, 
pažangus, susipratęs žmogus. 
Į Kanadą jis mano grįžti po 
naujų metų.

Laisvės įstaiga jam patiko.

g GYDYTOJAS $ 

i S. S. Lockett, M. D. 1 
fe? 223 South 4th Street §fe? «
g BROOKLYN, N. Y. g 
I Valandos: iį~į dic,nom. |
5 į 6—8 vakarais «
6 «V Ir Pagal Pasitarimais. fty ft
g Telefonas EVergreen 4-0203 §
y ft

y DANTŲ GYDYTOJAS «

|Dr. A. Petrikai
$ 221 South 4th Street ft» ft
g BROOKLYN, N. Y. S 
fe? ft
g Tol. EVergreen 7-6868 ft 

S Valandos: įGTT i
g (1— 8 vakare ft
g Penktadieniais uždaryta.

___________________i________  
skaitomus kitus reikalus, ku
rie paliečia visus bendrai, o

Sniegas, tas baltas sniegas! , 
Jis miestui kainuos, kaip apro- ' 
kuoja miesto galvos, nuo 3 iki Į 
7 milionų dolerių. Jį mums 
nelemti vėjai atnešė nemoka-' 
mai. Tie milionai kainuos 
jam prašalinti. Miestas jo tu
rįs 99 milionus tonų tose vie
tose, iš kurių teks prąšalinti-*- 
n ėsk a i ta n t kiemų ir stogų.

Majoras Prašo Gyventojų:
Nuvalyti šaligatvius, pra

kasti sniegą iki ties namais 
esamų rynų, gaisro signalų ir 
vandens dūdų (hydrants).

Nevartoti priva-tiškų auto ir 
stengtis nuimti nuo kelių įkliu
vusius sniege ant kelių, kad 
galėtų sniegvalių aparatai 
veikti. Neprašalintiems uždės 
kortą. Jeigu yra būtina var
toti auto, nevažiuoti nepa- 
kausčius retežiais. Jeigu rei
kia pagalbos prašalinti sniege 
paliktai mašinai, telefonuokite 
WOrth 2-3221, švaros Depart- 
mentui.

Bušai gatvėmis dar bąveik 
nckursuoja. Subways veikia 
reguliariai. Uždėta daugiau 
vagonų ir prailginta daugiau 
traukinių leidimo valandos. 
Prašo turinčius šiaip reikalų 
mieste naudotis subways tarp 
10:30 ir 2:30.

Majoras taipgi prašė sunk
vežimių savininkus susilaikyti 
nuo išvežiojimo to visko, be ko 
dar galima apsieiti. Būtinais 
skaitomi tik išvežiojantieji 
maistą, vaistus, laikraščius, 
laidotuvių vežimai. Kuro ne
veš niekam, kas turi bent 5 
dienų išteklių. Leis vesti, tik 
visai neturintiems.

Prašo Sniegvalių
Miestas taipgi atsišaukė i 

sniegvalių, rankinių ir sunkve- Į 
žirniams vairuotojų, taipgi tu
rinčių ■ sniegui vežti tinkamus 
sunkvežimius. S n i e g v a 1 i am s 
moka po $1.20 už valandą, 
vairuotojams po $1.25.

Antrąją sniego valymo die
ną, sekmadienį, dirbo 17,000 
vyrų su 2,038 aparatais. Pi-” 
dieji keliai pravažiuojamai 
pravalyti, bet antraeiliai ir 
šalutinės gatvės dar ne.

Ž? -
į BROOKLYN g
ILABOR LYCEUM I 
$ DARBININKŲ ĮSTAIGA ft 
ua £9©Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-ft 
■Skietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.g 
© Puikus steičius su naujausiais ft 
| įtaisymais. g
| KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
S? Kainos Prieinamos. ft
w 949-959 Willoughby Ave. ft 
© Tel STagg 2-3842 ft

ft 
___________ 1____________________  
©

i TONY’S 4J
UP-TO-DATE g

| BARBER SHOP 1
g ■ ANTANAS LEIMONAS ft

Savininkas ftS' ft
§ 306 UNION AVENUE
i ft
© GERAI PATYRĖ BARBERIAI g 
V ' ft

hdani V. Walmus, D.D.S.1
S? 7 • ft
I DAKTARAS-DENTISTAS | 
w ft  ft W ft
g VALANDOS: ft
S 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 1<T. ft
m

Išskiriant trečiadieni ft
g ir sekmadieni. g

^650—5th Avė., kamp. 19 St.ft 
s? ft
$ BROOKLYN, N. Y. I
w ’ ftW ' iiaf Tel. south 8-5569

“The Great Glinka”
Pradėjo antrą savaitę Stan

ley 4'eatrc, 7th Avė. ir 4^nd 
St., New Yorke.

Filmą vaizduoja to žymaus 
praėjusio šimtmečio muziko 
gyvenimą ir kūrvoą nuo vai
kystės iki jis sukuria žymiau
siąją savo operą “Ruslan ir 
Liti d milą.” 
f

Nepaprastose scenose b’.ap- 
linkėjo, vaizduojančioje pra
džią 19-to šimtmečio, matome 
Glinką meniškajame jaunimo, 
jo pastangas kurti savo tauti

nę klasikinę muziką, taipgi j<? 
: meiles ir nepavykusį vedybinį 
gyvenimą. Perstatoma dalis 
jo pirmosios operos “Ivan Su
sanin.”

Boris Chirkov vaidina suau
gusįjį Glinką. O mažąjį vai
dina Sasha Sobolev, 11 metų

I amžiaus pianistas ir kompozi- 
i torius, Maskvos Muzikos Mo- 
: kyklos mokinys.

★ ★ ★
Mayfair Teatre

Vis dar rodoma visuomeniš
kai svarbi ir sykiu įdomi fil
mą “Gentleman’s Agree
ment.”

——————————————---------
SEE LATEST SENSATIONAL NEWSFILMS! ' /

See latest sen fiat ion a I newsfilm*! Extra! Hear Sec. of State Marshall's report 
on the Foreign Ministers’ meeting in lx>n<lon! Italy: ...Communist general strike 
in Rome fails amid scenes of riot, France: at Le Havre, vast crouds turn out to 
.partake in dramatic ceiemoniex wolconiin« the arrival of the first tons of Friend
ship Food!! Sweden: The Swedish Navy honors King Oustaf on a visit to Stock
holm for the Royal Jubilee. Poland: n Warsaw, Army engineers search wnr-ruind. 
houses for bidden wat supplies. Germany: American authorities believe we’re a 

. long way from inducing Germans to accept American way of life. See wonderful 
mu»icolor phantasy . . .

"TOCCATA AND FUGUE"
EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 40 St.

~j mūsų miestą — didžiausį pa- 
j šaulyje, didesnį už daugelį at- 
j skirų pasaulio valstybių. Jn-

• J formuoja apie įstaigas, darbus 
I ir nedarbus, finansus, geriau- 
I sius turgus, juose kainas, jau- 
I nukams ir vaikams saugias ir 

.J,1 nesaugias vietai, ir apie nesu

kartais. paliečia tik vieną šei
mą — jos dingusį vaiką, se
nuką, jaunuolį. Joje žinios 
teikiamos bešališkiau.

Įpraskime naudotis savąja 
stotimi, kuri yra / keleriopai 
naudingesnė ir kur kas turtin
gesnė grožiniu atžvilgiu už bi
le. kurią kitą stotį L. K-a.

SGERI PIETŪS!!
Kada norite gerų pietų, ft 

m kreipkitės į «

f Lorimer Goffe Shop | 
« Frank Domikaitis « 

Savininkas ž
g 417 Lorimer Street ft

Laisvės Name ft
W Brooklyn, N. Y.
© ' į
^Kvepiančiai keptos, ir virtos^ 
w mėsos valgiai. Taipgi dar-« 
g zovių nr pieninių valgių « 
g gražūs pasirinkimas. 2

fe

.Calvert
\besehvB;

Linkime Jums Labai Linksmų |
Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų į

Mūsų sandėlis vra perpildytas sulyg jūsų skonio.
LIKERIAIS IR VYNAIS $

Four Roses
Seagrams
Carstairs

$4.41 — 4/5 qt. 
$4.05 — 4/5 qt. 
$3.61 — 4/5 qt. 
$3.55 _ 4/5 qt. 
$3.61 _ 4/5 qt. 
$4.05 — 4/5 qt.

Wilson
Calvert

eilė importuotų Scotches, kurių per 
didelis skaičius sužymėti.

MONTROSE LIQUOR STORE, INC. į
7 New Montrose Ave. (Karnp. Broadway) Brooklyn, N.Y.
EV. 4-7082 ------ - MES PRISTATOME

Ir visa

Nauja Graži Vieta
PASILINKSMINIMUI !

į Naujai atidarė gražiai įrengtą vietą ] 
į pasilinksminimui !

Juozas Meškauskas :
t su į

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

! PILNI GĖRIMŲ LAISNIAI ’
;! Geriausios degtinės, vynai ir alus.
į Taipg palaikys tikrai gerą restaurantą. Gau-
! site gerus pietus kada tik jūs pareikalausite.

y y
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BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Ka/piskas - o'

Peter 
KAPISKAS

BAR & GR/f.1
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

$52.50

Man’s BULOVĄ...richly stylet! 
...always accurate and depend
able.

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17.»eweU. >33.75

&
Įvairybė kostu- 
flžiulerių. Suk- 
sėtai Elgin — 

išdirbinio,

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

" Graži
miškų

it nelėm
American

? Laikrodžiai Longines,
Bulovą, Gruen, Hamil- 
ton, Benrus, etc. Vė- 

į liausiu madų Moterų 
? ir Vyrų Daiinontiniai 
G žiedai.J:

Atlikite savo pasirin- 
fj kimų dabar. Rankpi- 
ji nigiai jums palaikys 
į by kurį daiktų iki 
į Kalėdų.

į Linksmų Kalėdų ir 
” Laimingų Naujų Metų 
G visiems mūsų Patro- 
įį nams!

if

_________ ,____.... _____ M."
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DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

O




