
I 
J

Paliekant 1947-tuosius Me- 
Gamtos Smūgis. ftus. 
Kur Arkliai?
Laimingiausių Naujų Metų! 

Rašo R. MIZARA

Darbo ŽmoniŲ 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
-1 - - ---------------------------------

THE LITHUANIAN DAILY

LAISVĖ—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street,

Brooklyn 6, N. V.
I

Telephone: Sta^g 2-8878

Baigiasi 1947-tieji metai; 
rytoj mes juos vadinsime jau 
“praėjusiaisiais.”

Šekspyras sakė:
“Smulkiais žingsneliais bė

ga mūsų dienos,
Lig paskutinės raidės metų

knygoj...”
Taip, bėga bėga dienelės,— 

o gyvenimas toks gražus ir 
įdomus!

Laimingi tie, kurie gyvena
me, esame sveiki ir galime 
prisidėti prie darbo tam, kad 
pasaulį gražesniu padaryti!

žinome, ką mums davė be
sibaigiantieji metai, bet nieks
nežino ir negali pasakyti, ką 
atneš naujieji; labai daug vis
kas priklausys nuo pažangių
jų žmonių nusistatymo ir dar
bo.

Visų padoriųjų žmonių no
ras yra toks: kad tik pasaulis 
nebūtų uždegtas karo liepsnų.

O jis nebus uždegtas, jei 
karo priešai, jei liaudis dės 
pastangų padegėjams suval
dyti.

★ ★ ★
New Yorko miestui gamta 

smogė baisų smūgį, — tary
tum tam, kad jis ilgai ilgai 
atsimintų 1947-tuosius metus.

Pirmą kartą didmiesčio is
torijoje buvo priversta tiek 
daug sniego!

šeštadienį kur tik, žmogus 
pažvelgei, matei ligi šiol ne
regėtus vaizdus: eilės automo
bilių riogsojo gatvėse, apvers
tų sniego pūtimais; milžiniški 
sunkvežimiai styrojo bulvaruo
se—apleisti, palikti “dievo 
valiai.”

Miestas tarytum retežiais 
surakintas — b ūsų judėjimas 
visiškai sulaikytas, gatve- 
karįų taipgi. Laimingas tas, 
kuris gyveno paliai subves, — 
požeminiai traukiniai veikė 
beveik normaliai.

Toks priemiestis, kaip Mas- 
pethas, buvo porai dienų visiš
kai nuo miesto centro izoliuo
tas!

★ ★ ★
Dar daugiau : paštas nevei

kė ir dėl to mes negalėjome 
išleisti pirmadienio Laisvės 
laidos.

Laiškai, siųsti Laisvei, ku
rie turėjo mus pasiekti ket
virtadienį ar penktadienį, — 
tepasiekė tik pirmadienį. li
tai gal būt ne visi.

Neabejojame, kad ir mūsų 
dienraštis tepasieks skaityto
jus labai pavėluotai, — vis dėl 
oro,’ dėl didžiulio, netikėto 
gamtos smūgio!

Brooklyne ir apylinkėje 
Laisvės skaitytojai, įpratę 
pirktis Laisvę iš laikraščių 
kioskų, daugelyje vietų jos ne
gavo: nebuvo galima prista
tyti.

Pirmadienio rytą daugelis 
didmiesčio krautuvių jau ne
beturėjo maisto — pieno, duo
nos ir kitų būtinųjų gyvenimui 
produktų.

★ ★ . ★
Šis gamtos smūgis turėjo 

suteikti vieną didžiulę žmo
nėms pamoką: nepaisant, ko
kia mūsų aukšta technika, ji 
nebepajėgia grūmtis su to
kiais prajovais, kokį išgyveno
me šiomis dienomis.

Tiek automobilis, tiek sunk
vežimis suklumpa prieš sto
resnį sniego sluoksnį, patap
damas bejėgiu.

Arklys — kas kita. Arklys 
su rogelėmis galėtų prasimak- 
noti per tuos pusinius, prieš 
kuriuos sudrimba didžiulis 
sunkvežimis.

Bet mes neturime arklių, 
neturime rogių . . .
* Kaip ten bebūtų, 1947-tieji 
metai, jei ne kuo kitu, tai šia 
didžiule pūga New Yorko is
torijoje pasiliks dažnai mini
mi.

★ ★
Tebūva leista man palinkė-
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WALLACE KANDIDATUOJA | J. VALSTIJŲ PREZIDENTUS
Wallace Smerkia Reakcinę Trumano Demokratę - Republikony 

Politiką, Vedančią į Krizj, Karą ir Linkui Fašizmo
Nėra Tikro Skirtumo tarp Trumano ir Republikonų, Sako Wallace: Kovai už Taiką ir 

Gerovę Reikia Suorganizu oti Nąują Politinę Partiją '
----------------------- © ©--------------------------------------------------------- i—

Chicago. — Henry Wal- 
ilace, buvęs Jungtinių Val- 
I stijų vice-prezidentas, pa
skelbė gruod. 29 d. vakare, 
kad jis kandidatuos į pre
zidentus 1948 m. rinkimams 
vardu trečiosios partijos. 
Nes Trumano demokratų ir 
republikonų politika veda 
šalį į nedarbo krizį ir ka
rų, o jei nebūtų kito prezi
dentinio kandidato, apart 
Trumano ir republikono, 
tai piliečiams balsavimuose 
tektų pasirinkti vienas ar 
antras reakcininkas. Abidvi 
senosios partijos dabar rei
škia reikmenų “stoką,- de
presiją ir karą, kuomet 
mums reikia gausos ir tai
kos,” sakė Wallace, kalbė
damas per Mutual Broad
casting radiją ištisai šaliai.

Susirinkę tą vakarą 300 
pažangūnų delegatų iš 18 
valstijų ir Columbijos Dis- 
trikto prašė Wallace kan
didatuoti į prezidentus.

Wallace’o Pareiškimas
Apsiėmimo kalboje Wal

lace pareiškė':
— Kuomet senosios par

tijos pūva, žmonės turi tei
sę pakelti balsą per naują 
partiją... Nėra jokios tikros 
kovos tarp Trumano ir re
publikono. Abudu stoja už 
tokią politiką, kuri atveria 
duris į karą.
Tai bus Svarbiausias Bal

sas dėl Taikos
—Drungnieji liberalai, sė

dėdami ant dviejų kėdžių 
sako: ‘Kam numest šalin 

: balsą?’ (suprask, trečiosios 
i partijos kandidatas nelai
mėsiąs). Aš gi sakau, bal
sas atiduotas naujajai par
tijai 1948 m. bus svarbiau
sias iš visų bet kada paduo
tų j ū s ų balsų. Juo 
daugiau 1948 metais bus 
paduota balsų už taiką, tuo 
tikriau pasaulis žinos, kad 
Jungtinės Valstijos nere
mia reakcinės abiejų senų
jų partijų karinės politikos. 
O tai politika, kuri dalina 
pasaulį į dvi ginkluotas sto
vyklas ir daro neišvengia
ma tą dieną, kuomet Ame
rikos kareiviai,. arkliškai 
aprengti, gulės Rusijos 
snieguose.

Nepriimkite nei vieno nei 
antro blogumo. Geriau tie
siai atsistokite, kaip vyrai, 
ir pasakykite taip garsiai, 
kad visas pasaulis išgirstų: 
—Mes balsuojame už taiką 
ir saugumą sau ir savo vai
ku vaikams. Mes kovojame 
už senąjį amerikonizmą, 
balsuodami 1948 m. Mes ko
vojame už žodžio ir susirin
kimų laisvę. Mes kovojame, 
kad būtu panaikinta rasi
nė - tautinė diskriminacija 

ti visiems mūsų skaitytojams, 
vajininkams, bendradarbiams, 
darbuotojams ir prieteliams: 
laimingiausių, pasekmingiau- 
sių naujų metų!

HENRY A. WALLACE

(niekinimas, skriaud o s ). 
Mes kovojame už kainų nu- 
mušimą. Mes kovojame už 
laisvas darbo unijas, už 
darbus ir už namus, kur 
mes ‘galėtume žmoniškai 
gyventi.
Verstinas Kareiviavimas — 

žingsnis Link Fašizmo 
— Vienas pirmųjų suma

nymų, kuriuos kongresas 
svarstys po švenčių, yra vi
suotinas verstinas karinis 
muštravimas. Aš sakau, 
pirmučiausias politinis pa
žangūnų tikslas yra sumu
šti tą sumanymą, kuris ati
duotų armijai mūsų 18-me- 
tinius berniukus ir lėšuotų 
šaliai po du bilionus dole
rių per metus.'

Visuotina karinė lavyba 
yra pirmutinis ryškus žing
snis kelyje linkui fašizmo.

Kuomet skiriama pasa
kiškai didelės pinigų su
mos karinėms avantiūroms 
Graikijoj, Turkijoj, Chini- 
joj ir bilionai dolerių gink
lavimuisi namie, tai mes tu
rime mokėti $1 už svarą 
sviesto, 95 centus už tuzi
ną kiaušinių ir 90 centų už 
svarą mėsos... Už pasi
ruošimus naujam karui mes 
užmokame tuom, kad ma
žiau valgio, drabužio ir 
kambarių gauname. Kari
niai prisirengimai tuo tar
pu neša gausingiausius pel
nus didžiajam bizniui — 
korporacijų pelnai dabar 
daugiau kaip trečia tiek di
desni, negu 1939 m.

Jau pirm dvejų metų "aš • 
smerkiau įkalbinęjan č i U s 
Trečiąjį pasaulinį karą, 
kaipo kriminalistus.
Prieš Marshallo-Trumano

Planus 1
— Aš kovojau ir kovosiu 

už tokias programas, ku
rios duoda žmonėms šautu
vus ir patrankas, kuomet 
jiem reikia plūgų. Aš kovo
ju prieš Trumano mokymą 
ir Marshallo planą todėl, 
kad jie padalina Europą į 
dvi kariaujančias stovyk
las.

Tie, kuriuos mes (Ame
rikos valdžia) politiniai pa
perkame maistu, netrukus 
pabėgs nuo mūsų. Jie laiki
nai pareikš mums dėkingu

mą, bet paskui neapkęs 
mūsų todėl, kad užsieninė 
mūsų politika naikina jų 
laisvę.

Mes atkuriame vakarinę 
Europą ir Vokietiją per 
Jungtines Valstijas, o ne 
per Jungtines Tautas todėl, 
kad mes norime suveržti 
Rusiją. Mes elgiamės lygiai 
taip, kaip Franci ja ir Ang
lija po Pirmojo pasaulinio 
karo, ir galutiniosios pasė
kos bus tos pačios, sumiši
mas, užpuolimas ir karas.

Bet taip neturėtų atsitik
ti. Lėšos organizavimui tai
kos, gerovės ir progreso y- 
ra begaliniai mažesnės, ne
gu * organizavimasis karui.

Hitleriniais Keliais
— Už tokias nuomones 

mes būsime apšaukti “Ru
sijos įrankiais” ir “komuni
stais.” Bet neleiskime pra- 
vardžiuojantiem baimių 
kurstytojam iškraipyti ir 
apdumti dalykus pravar
džiavimais. Mes nestojame 
už Rusiją, ir mes nestojame 
už komunizmą, bet mes pa
žįstame hitlerinę pravar- 
džiuotojų priemonę savo 
šalyje. Jie' yra žmonijos 
priešai — jiem geriau pa
tiktų užtraukti trečią pa
saulinį karą, negu tikrai 
pasistengt taikiai išspręsti 
skirtumus.
Susitarimo Reikalas tarp 

Amerikos ir Rusijos
Aš norėčiau, kad Rusija 

ir Jungtinės Valstijos gerai 
suprastų vieną dalyką, — 
jog taika reikalauja tikro 
susipratimo tarp šių dviejų 
kraštų žmonių. .Rusijai iš 
to būtų tiek pat naudos, 
kaip ir Jungtinėms Valsti
joms.

Aš pabrėžiu, kad Jungt. 
Valstijos neturės pilno 
saugumo, iki bus įvykdyta 
tikra santaika tarp šios ša
lies ir Rusijos.

Monopolinis kapitalizmas, 
geltonoji spauda ir rasinis 
fanatizmas išdavė senąjį a- 
merikonizmą po Pirmojo 
pasaulinio karo. Šiandien 
gręsia dar didesnis pavojus, 
negu bet kada, — visų di
džiausias pavojus žmonijai.

Atremti šį pavojų gali 
tiktai naujas politinis per
sitvarkymas Amerikoj, o 
tam reikia suorganizuoti 
naują politinę partiją.

Tuo tikslu aš šį vakarą 
pranešu, kad aš kandida
tuosiu į Jungtinių Valstijų 
prezidentus 1948 m., kaipo 
nepriklausomas (nuo senų
jų partijų) kandidatas.

Tū&stančiai žmonių iš vi
sų Jungtinių Valstijų pra
šė mane stoti į šią didžią 
kovą, žmonės pirmyn mar- 
šuoja.

Mes esame sutelkę Gide- 
ono armiją, mažą skaičium, 
galingą įsitikinimais, pasi
ruošusią < veiksmams. Mes 
tarėme su Gideonu: “Tegul
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Dingo Rilius Neva 
Prieš Infliaciją

Ryžkimės, kad 1948-tieji metai būtų našesni ne 
tik mums, bet ir visai liaudžiai, visiems darbo žmo
nėms.

Darbuokimės, kad mūsų kraštas ir visas pasau- 
1948-taisiais metais gyventų taikoje.
Dėkime didžiausių pastangų, kad 1948-taisiais

metais mūsų dienraštis Laisvė sutvirtėtų labiau ne
gu kada nors praeityje, kad ji lankytų kiekvieno lie
tuviškai skaitančio amerikiečio lietuvio butą!

REDAKCIJA, 
ADMINISTRACIJA 
SPAUSTUVĖ
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Truman Siūlys Savo Planą 
Dėl Kainu Kontrolės 4.

y
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Washington.— Kada pre- 
zid. Trumanas norėjo pasi
rašyt republikonų pervary
tą bilių neva prieš infliaci
ją (kainų išpūtimą), tai 
buvo dingęs Baltajame Rū
me originalis biliaus doku
mentas. Tada republikonas 
senatorius Vandenbergas, 
senato pirmininkas, pasira
šė biliaus kopiją, kuri pas
kui buvo lėktuvu pasiųsta 
į Dedham, Mass., kad ją 
pasirašytų Joseph W. Mar
tin, republikonas kongreso

Methodistų Bažnyčios Sąjunga 
Ragina Susitart su Sovietais
Kansas City, Mo.— Dau

guma kalbėtojų Methodistų 
Sąjungos konferencijoj dėl 
Socialio veikimo smerkė 
Trumano-Marshallo planus 
prieš Sovietų Sąjungą. Jie 
ragino laikytis krikščioniš
kos dvasios, nekurstyt ne
apykantos prieš Sovietus. 
Sykiu jie pabrėžė, kad ne
turi jokių ryšių su komuni
stais.

Dr. Jerome Davis kaltino 
kapitalistinę Amerik. spau
dą už nuolatinius melus 
prieš Sovietų Sąjungą, nors 
ir jis netvirtino, kad Sovie
tų santvarka tobula. Kuni
gas Jack McMichael pareiš
kė:

“Jungtin. Valstijos šian
dien remia pasaulio turčius, 
reakcininkus, karalių-kuni- 
gaikščių sostus, Chinijos 
sukčius. Kova eina ne tarp 
komunizmo ir demokrati
jos, bet kova tarp reakcijos

ky^ičios naujosios tvar-

Chinų Generolas Nurbdo 
čiang Kai-šeko Terorą 
Pakviestas konferenci- 

jon, kaip garbės svečias, 
buvęs chinų komandierius 
prieš japonus, krikščionis 
generolas Feng Yu-hsiang, 
sakė:

“Kas tik ištaria žodį ‘de
mokratija’ arba ‘taika’, tai 
čiango valdžia tuoj apšau
kia jį komunistu, nuvaro 
koncentrac. stoyyklon arba 
įmeta upėn ir nuskandina. 
Vadinamieji gi chinų komu
nistai iš tikrųjų yra liau
dies armija, valstiečiai.”

Vyskupas Lewis 0. Hart
man pakritikavo Sovietus, 
bet jis taipgi linkėjo susi
tarti su jais dėl žmonijos - 
labo. Konferencijoj dalyva
vo 75 delegatai, atstovau
dami daugiau kaip 4,000 
Methodistų Sąjungos narių.

atstovų rūmo pirmininkas.
Po viso to, prez. Trumą-- 

nas gruod. 30 savo parašu 
užgyrė kiauravidurį bilių, 
kurį pats vadino tuščiu ir 
silpnučiu. Tas bilius tiktai 
ragina kompanijas laisvai 
susitarti nustatyti kainas 
savo produktams ir duoda 
prezidentui galią apriboti 
grūdų kiekius tik alkoholio 
darymui.

Prezidentas ketino įnešti 
kongresui savo sumanymą 
po naujų metų. Jis reika
laus sau galios racionuoti 
tūlus reikmenis ir užšaldyti 
kainas ir algas tam tikrose 
pramonėse.

Prezidentas Pasilaiko 
Spekuliantą Daktarą

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Clinton 
Anderson buvo priverstas 
paskelbti ir asmeninį prez. 
prez. Trumafio gydytoją dr. 
W. H. Grahamą tarp tų 
valdiškos šeimos narių, ku
rie ' spekuliavo grūdais,

Chinų Komunistai Vis 
Siauresniu Ratu 
Apgula Mukdeną

Nanking, Chinija, gruod. 
30. — Chinų komunistai 
vienur įsiveržė į Mukdeno 
priemiesčius; kitur jie pila 
patrankų ugnį į Chiang 
Kai-šeko tautininkų pozici
jas tame Mandžurijos did
miestyje ir artimose apy
linkėse.

O tautininkai vis garsi
no, kad “atrėmę komunis
tus” tai už 60, tai už 10 
mylių nuo Mukdeno.

Washington. — Atšaukta 
jau visa Amerikos kariuo
menė iš Panamos Respubli
kos. O

pasišalina bailiai ir drebė- 
tojai.” Kiekvieno pasitrau
kiančio vietoj bus tūkstan
tis. Teisinga idėja yra ver
ta šimto armijų. Mūsų ne
varžo jokiu kiti sumetimai, 
o tik bendroji žmonių ge
rovė. Su Dievo pagalba, 
liaudies taika įkurs papra
stojo žmogaus šimtmetį.”

Partizanai Kiečiau 
Užveržia Graikijos 
Monarchistus Konitsoj

Athenai, Graikija. — 
Graikijos monarchistai sa
kėsi prakirtę spragą at- 
liuosuoti saviškiams, ku
riuos partizanai apsupa 
Konitsos mieste, už kelių 
mylių nuo Albanijos sienos. 
Bet partizanai sumušė tuos 
monarchistų junginius ir 
dar kiečiau visomis pusė
mis apgulė priešo jėgas Ko- 
nitsoje. Sykiu partizanai 
veda ofensyvo mūšius prieš 
monarchistus, Yeriplatano- 
se, Mavrovuni ir keliose ki
tose vietose.

(Tūli Anglijos valdinin
kai ragina Ameriką pasiųs
ti savo kariu menę talkon 
Graikijos monarchistams 
prieš partizanus.)

Menama, kad jeigu parti
zanai^ užims Konitsą, tai į- 
steigs joje savo laisvosios 
demokratinės valdžios sos
tinę.

NAUJŲ METŲ DIENA 
šį ketvirtadienį Laisvė 

neišeis.

laukdami dar didesnio jų 
pabrangimo. Pasirodo, kad 
dr. Graham užpirko pa
brangimui 50,000 tonų grū
dų tik už 17 dienų pirm to, 
kai Trumanas pasmerkė 
“godžiuosius spekuliantus.”

Tačiaus, Trumanas ir to
liau pasilaikys Grahamą, 
kaip asmeninį savo gydyto
ja.

Pasitraukė Rumunijos 
Karalius Michael

Bucharest, Rumun i j a, 
gruod. 30. /— Rumunijos 
karalius Michael apleido 
sostą, ir seimas tuojau pa
skelbė demokratinę Rumu
nų Respubliką.

Teigiama, kad karalius 
norėjęs susituokti su Dani
jos karalaite, bet Sovietai 
tam priešinęsi.

SMARKĖJA ŽYDŲ-ARA- 
BŲ ŽUDYNĖS

Jeruzalė, gruod. 30. — 
Savitarpinėse skerdynėse 
per dieną arabai užmušė 36 
žydus, o žydai 11 arabų.

ORAS.—Būsią sniego.
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Su 1947 Metais Atsisveikinant
•

Šiandien paskutinė senųjų metų diena. Į Naujuo
sius Metus ne tik Amerika, bet visas pasaulis žengia su 
retai kada istorijoje matytu susirūpinimu ir nerimu. 
Visiems yra kuo susirūpinti ir nerimauti. Visi 1947 me
tai nedavė niekam didelio džiaugsmo ir nesukėlė naujų 
vilčių.

Tik keliais žodžiais pasidairykime po Ameriką. “Di
džiuotis” galima tik dviem dalykais, atseit: visoje Ame
rikos istorijoje negirdėtu kainų iškilimu ir beprotiška 
politine isterija. Tartum didesniam pasityčiojimui iš 
Amerikos žmonių, reakcinių republikonų ir to paties 
plauko demokratų kontroliuojamo Kongreso sesija užsi
baigė priėmimu apgavingo įstatymo “kovai su infliaci
ja.” Tiek šis įstatymas yra bevertis, jog ir prezidentas, 
jį pasirašydangas, matė reikalą jį pasmerkti. Kongreso 
priimtas įstatymas, pareiškė Trumanas, “yra apgailėti
nai nepakankama priem'onė kovai su aukštu pragyve
nimu.” Šis “įstatymas nenupigins pragyvenimo ir nepa
stos kelio netgi kainų tolimesniam kilimui.”

Kas liečia siautėjančių politinę isteriją, ji irgi žada 
toliau plėtotis. “Raudonųjų Raganų” ieškojimas val
džios tarnautojuose, anti-komumstmis riksmas spaudo
je ir per radiją, Neamerikinės Veiklos Komiteto tero
rizavimas Hollywoodo žmonių, valstybės prokuroro pa
skelbimas surašo “neištikimųjų” organizacijų, fašistinių 
chuliganų'Užpuolimai ant ramių piliečių susirinkimų 
Trentone ir Bridgeporte, teroras prieš demokratines stu
dentų laisves aukštojo mokslo įstaigose, pasiekė pirmiau 
negirdėtą laipsnį. y

Šie metai buvo liudytojais užkorimo anUAmerikos 
darbo žmonių vergiškojo Taft-Hartley įstatymo. Tai bu
vo nelauktas Amerikos organizuotų darbininkų pralai
mėjimas. Sis žiaurus įstatymas atkreiptas ne prieš vie
ną kurią darbininkų grupę, ne prieš darbininkus tam 
tikrų politinių įsitikinimų, bet prieš visą darbo unijų 
judėjimų. Visas judėjimas prieš jį protestavo ir kovojo, 
tačiau buvo veltui. Jei dar reikėjo įrodymo, kokiems in
teresams tarnauja sis Kongresas, tai Taft-Hartley įsta
tymas visu šimtu procentų patvirtino visus jam daro
mus užmetimus. Tasai viso organizuotų darbininkų ju
dėjimo vieningumas prieš įstatymų ir tasai Kongreso 
daugumos nesiskaitymas su tuoju judėjimu reiškia juo 
didesnį darbininkams pralaimėjimų. Tuo savo žygiu Kon- į 
gresas įrodė Amerikos ‘darbininkų politinį bejėgumą.

Šis pralaimėjimas, žinoma, nebūtų buvęs toks skau- i 
dus, jeigu tie organizuoti darbininkai būtų iš jo padarę ' 
atitinkamas išvadas ir pilnai supratę jo suteiktų pamo
kų. Bet visa paskutinių keleto mėnesių darbo unijų, tiek 
Federacijos, tiek CIO, elgsena nieko panašaus neparo
do. Šis reakcijos kirstas smūgis nė kiek nepagreitino 
Federacijos ir CIO apsivienijimo proceso, neprivedė prie 
bendro fronto veikloje už kasdieninius reikalus ir, pa
galiau, neatidarė darbo unijų judėjimo vadovybei akių. 
Abudu didieji darbo unijų centrai, kaip atrodo, pasilie
ka senųjų partijų vergijoje. Niekas nepadaryta ir nieko 
nedaroma, kad darbo unijos taptų pagrindu trečiosios 
partijos judėjimo. Ateina 1948 metų prezidentiniai rin
kimai, bet mūsų didžiosios darbo unijos vėl tebesivelka 
paskui demokratus ir republikonus.

Tarptautinė situacija tokia pat apsiniaukus. Jung
tinių Tautų Asamblėjos sesijoje neprieita prie jokio pla
taus didžiųjų valstybių susitarimo. Kaip niekada pir
miau, šioji sesija parodė pasaulio pasidalinimą į du la
geriu. Vieno lagerio priešakyje stovi-kapitalistinės Jung
tinės Valstijos, kito — socialistinė Tarybų Sąjunga. Visi 
1947 metai buvo liudytojais negirdėtų kurstymų prie 
naujo pasaulinio karo. Tie patys 1947 metįai pagimdė 
Trumano Doktrinų ir Marshall Planų. Jų tarptautinė 
reikšmė mūsų skaitytojams jau puikiai žinoma.

Jungtinių Valstijų, Tarybų Sąjungos, Anglijos ir 
Francūzijos Užsienio Reikalų Ministrų Tarybos konfe
rencijos Londone nepasisekimas toliau pablogino minė
tųjų lagerių santykius. Visos “geros valios” žmonių vil
tys, kad į 1(948 metus įžengsime su taika ir ramybe pa
saulyje, neišsipildė.

Šitokia padėtis. Ar ji visiškai beviltiška? Ne. 1948 
metai gali būti didelių staigmenų .metai.

Amerikoje prezidentinių rinkimų metu gali pakilti 
trečioji politinė jėga, kaipo išraiška liaudies protesto 
prieš senųjų partijų reakcijų ir cinizmą.

Kaip ilgai Amerikos liaudis tylės ir kentės pragyve
nimo sunkėjimų? Kas tik turi akis, negali nematyti bręs
tančio masinio nepasitenkinimo kainų kilimu. Kol kas 
tas nepasitenkinimas tebėra be konkretūs formos, dar 
nevirtęs protesto audra, kol kas Kongreso dauguma gali 
nesiskaityti su silpnais ir atskirais protestais. Bet pre
zidentiniai rinkimai gali suteikti masėms priemonę pa
siuntimui į Kongresą kad ir nedidelės saujelės žmonių, 

, kurie sudarys rimtą naujam, galingam politiniam sąjū
džiui branduolį.

Nesinori tikėti, kad Europos kraštų liaudis priimtų 
Amerikos diktavimų be rimto pasipriešinimo; Negalima 
tikėti, kad Europos žmonės jau pamiršo pereito karo 
kančias ir duosis išprovokavimui naujos skerdynės. 

* Jungtinių Tautų Asamblėja pasmerkė karo kurstytojus.

DĖKOJA.
Kanadiškis Liaudies Bal

sas rašo:
Mūsų laikraščio jubiliejinis 

vajus užsibaigė. Dėka gau
sių aukų ir puikaus udarnin- 
kų ir udarninkių pasidarbavi
mo, vajus praėjo labai sėk
mingai. Sukelta nemažai au
ką laikraščio sustiprinimui ir 
padidinta skaitytojų šeimyna. 
Tiesa, šeimyna padidėjo n e 
taip’ daug, tačiau, Atsižvel
giant j lietuvių skaičių, ji 
padidėjo labai reikšmingai. 
JMauji skaitytojai .yra rodyk- 
lis, kuris pasako, jog Kana
dos lietuviai progresuoja, 
žengia pirmyn, o ne atgal.

Liaudies Balsas nuoširdžiai 
dėkoja visiems rėmėjams ir 
vajininkams. Jūsų aukos ir 
pasidarbavimas užtikrino to
limesnį Liaudies Balso gyva
vimą. Jis ir toliau galės tar
nauti lietuvių visuomenei, jų 
organizacijoms. Jūs puikiai 
supratot, kad toks laikraštis 
lietuviui darbo žmogui yra 
reikalingas,

Dabar, baigus šią darby- 
metę, mes kviečiame jus 
taip nuoširdžiai darbuotis 

_ dėl Kanados lietuvių gero
vės, dirbant kultūrinį ar vi
suomeninį darbą, budavojant 
lietuvių organizacijas.

Kuriems laikas ir aplinky
bės leidžia, bendradarbiau- 
kit Liaudies Balse savo ko- 

' respondent?.! jomis apie lietu
sių veikimą jūsų apylinkėj, 
.apie jų gyvenimo sąlygas ir 
tt. Lai Liaudies Balsas būna 
veidrodžiu Kanados lietuvių 
gyvenimo ir veikimo. Kores
pondentas yra pagarbos ver
tas visuomenės tarnautojas. 
Jis suteikia savo tautiečiams 
didelį malonumą, rinkdamas 
žinias iš įvairių nuotykių ir 
patiekdamas visuomenes ži
niai. Liaudies Balsas yra jū
sų. Tik. stenkitės rašyti tie
są, grynus faktus. Neteisin
gi aprašymai neša žala laik
raščiui, nes muša jo vardą 

’tarp lietuvių visuomenės, taip 
pat nedaro garbės ir tokiam 
korespondentui.

kas neginčys. Tačiau tiesa 
via ir tame, -kad BALF’o 
dovanos, pasiųstos į Vokie
tiją, tarp pabėgėlių yra 
skaidomos dažniausiai su- 
lyg partijomis. Pabėgėlių 
priešakyje yra pastatyti vi
sokį gaivalai, kurie iš Lie
tuvos pabėgo su kruvino
mis rankomis, — fašistai ir 
kitokį galvaribzai. Jie pa
bėgėlius valdo, jie yra bo
sais dovanoms padalinti. Ar 
iš jų gali kas nors' tikėtis 
padorumo ar žr^onišku- 
mo?!

Tie gaivalai, stovėdami 
pabėgėlių priešakyje, viską 
daro, kad neprileidus pado
riems pabėgėliams grįžti 
Lietuvon!

Iš korespondencijos ma
tome, jog tame susirinkime 
buvo triukšmo: mockiniai 
ir kasmauskiniai jau buvo 
sukėlę kačių koncertą ir ry
žosi Michelsonui neleisti 
pasakyti žodžio.

Neužilgo klerikalai su 
tautininkais, atrodo, atvi
rai ir garsiai pasakys soci- 
j abstains: ajukš!

Artistes Dauguvietienės
Pasakojimas

Aš prisimenu save, ma
žą gimnazistę, Marijampo
lės Mergaičių Progimnazi
jos. Mūsų auklėtoja ir mo
kytoja buvo rašytoja, Šat
rijos Ragana, Marija Peč- 
kauskaitė. Tai buvo moteris 
progresyvių pažiūrų, karš
tai mylinti , savo tėvynę, 
branginanti lietuviškąją 
kultūrą ir viską, kas buvo 
mūsų kultūros dalyku.

Carinės1 Rusijos, Kavale
rijos pulkų karininkai, len
kiškoji ir sulenkėjusi bur
žuazija bei bajorija, štai 
kas sudarė visuomeninę o- 
piniją mūsų mažame mies
telyje. Ir mūsų lietuviškoji 
progimnazija buvo kažko
kiu tyliu nepastebimu laše
liu, kur buvo kalbama ir 
galvojama lietuviškai. Kur 
buvo svajojama apie tuos 
laikus, kada mūšų liaudis 
išties savo sulenktą nugarą

ĖDASI
Tautininkų Dirvoje skai

tome korespondenciją iš 
South Bostono. Ten nese
niai, kaip rašo korespon
dentas, įvyko BALF’o sky
riaus »narių susirinkimas, 
kimiame “buvo išduotas” 
raportas.

Po to išdavimo, sako Dir
vą ;

Keleivio redaktorius išskai
tęs iš kaž kur ištrauktą 
BALF raportą, ėmė rėžti kal
bą, betgi dalyviai pradėjo 

/jam daryti pastabas, sėskis, 
s&įkjs, ką čia plepi kaip ko
kia boba . . . Bet Michelso- 
nas vis tęsė, kaltino BALF’o 
valdybą kad ji mėtanti berei
kalingai pinigus, neturi tin
kamos tvarkos centre, ir tt.

Pabaigoje savo kalbos ne
pamiršo jis ir pabėgėlių Vo
kietijoje, sako tie žmones ten 
yra apsileidę, nemoka kaip 
tvarkytis, neima pavyzdžio iš 
žydų,-perdaug valgo ir ba- 
liavoja, nesielgia tėisinjgai, 
kai gauna iš BALF’o drapa
nas neišdaliną lygiai visiems, 
dalina tik savo partijos drau
gams arba tiems kurie eina 
išpažinties, o kiti visai ne
gauna nieko.

Iškalbėjęs savo ką turėjo, 
jis atsisėdo. Su Michelsonu 
tvarkos nerasi. Iš jo yra tik 
dolarinis patriotas, daugiau 
nieko.

Kad Keleivio redaktorius 
yra dolerio žmogus, to nie-

šimtaisiais metais, Lietuva 
įsijungė į Tarybinių Res
publikų didžiąją šeimą—te
atras sutiko šį perversmą 
staigiu ir liepsningu visų 
kūrybinių jėgų pakilimu.

Atrodė, kad į jauno ir 
bejėgio organizmo gyslas į- 
lieji naują karštą kraują, 
ir tas organizmas atgijo’ir 
ėmė gyventi pilnai ir aist
ringai.

Atėjo tyrs metai, metai 
fašistinės okupacijos, o po 
jų dar trys metai mano 
priverstino ištrėmimo. O- 
kupacijos metu teatre man 
jau neteko dirbti, buvau iš 
jo pašalinta ir dar toliau 
atsidūriau nuo jo. Atsidū
riau nesvetingoje ir sveti
moje šalyje.

Ir štai aš vėl Tėvynėje, 
ir vėl teatre. Tarybiniame 
Teatre. Pakitimai, kurie ja- 

I me įvyko, per tuos paskuti
nę uždainuos laisves dainą. I nius tris metus, mane giliai 

Savo jėgomis mes staty
davome kuklius spektak
lius. Dar jaunute mergaite 
bebūdama aš jau svajojau 
tapti artiste ir pašvęsti sa
vo jėgas scenos menui. Bet 
kur? Kada? Kaip? Į šiuos 
klausimus aš nerasdavau 
atsakymo. Aš negalėjau įsi
vaizduoti didelio lietuviško 
teatro. Kur laisvai ir pla
čiai skambėtų mūsų gimta
sis žodis, kur kūrybinės jė
gos5 manosios rastų sau pri
taikinimą. Primityviai pas
tatytas ir silpnai suvaidin
tas mokykloje spektaklis, 
tokie pat primityvūs ir re
ti spektakliai kitų lietuviš
kų organizacijų, dažniau
siai katalikiškos dvasios — 
kaip visa tai buvo toli nuo 
mano svajonės.

/ Metai bėgo, gyvenimas 
mėtė mane į visas puses, 
maigė ir stebino netikėtu-

nustebino. Aš nepažinau 
savo senojo teatro. Kur 
dingo jo tuščias ir beidėji- 
nis repertuaras, kaip paki
to jo sceninių vaizdų for
mos. Kaip pakito paties 
aktorio vaidyba. Tada ji 

,buvo primygtinai fezultaty- 
vi, o dabar tokia paprasta, 
aiški ir natūrali. 
Ir kaip pakito mano 
scenos draugai. Kadaise 
jie buvo nešiotojais akto
riškų išorinių ypatybių. 
Žmonėse afišuodavo šias 
ypatybes, o direktoriaus 
kabinete drebėdavo. O da
bar jie tapo visuomenės 
veikėjais, išdidūs savo kil
nios misijos supratimu, su
prantą savo darbo tikslą, 
tobulindami savo kūrybines 
jėgas.

Iš teatro iššlavė visą 
šiukšlyną, išmetė visus se
zono šulus, kurių pasiseki-

mais, ir pagaliau jo bangos Imas rėmėsi aštriomis pato-
manė išnešė į lietuviškojo 
teatro sceną.

Aš tapau profesionale ak
tore, ištisus dvidešimt dvie- 
jus metus aš vaidinau kapi
talistinės Lietuvos teatre.

Buržuazinei visuomenei 
buvo absoliučiai vis vien ir 
neįdomu artisto kūrybinis 
kelias. Jis jai nerūpėjo. 
Visuomenei buvo reikalin-’ 
gas tik jo profesinis mokė
jimas linksminti, juokinti, 
kelti geidulius, teisinti jos 
egzistencijos beprasmišku
mą ir egoizmą. Tiesos ji bi
jojo, kaip ugnies. Tos tie
sos, kuri galėjo ją apakinti 
ir sunaikinti. O toji tiesa, 
kaip tik ir'yra esmė artisto 
veiklos, šaltinis jo kūrybi
nio augimo ir jo gyvenimo 
tikslas. Kada keturiasde-

Tą nutarimą žmonės visur pasitiko su dideliu džiaugs
mu ir karštu pritarimu. Jie parodė, kad jie naujo karo 
nenori. Kai jie patirs, kad 1947 metais iškeptos “doktri
nos” ir įpiršti “jUanai” ruošia juos naujam gaisrui, jie 
pasipriešins.

Todėl,, nežiūrint visų šių dienų sunkumų, pavojų ir 
negerumų, į ateitį reikia žiūrėti, į 1948 metus reikia 
žengti su1 optimistišku pasitikėjimu.

PRAILGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS
Dirbkime su pasirįžimu, kad gauti Laisvei kuo dau

giausia naujų skaitytojų. Visų kolonijų veikėjų ir orga
nizacijų prašome suruošti savo kolonijose kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui Laisvei biudžeto 1948 me
tams. s

Šiandien Kontestas stovi šiaip:

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J. .. 
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J........
J. Bakšys, Worcester, Mass....................
Brooklymo Vajininkai • •................ .
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa....................
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.........
Hartfordo Vajininkai .................. .........
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass...................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............
Lawrence Vajininkai
P. Anderson, Rochester ......... 1250
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

Binghamton ...................... 1226
Kuzmickas, Shenandoah ..... 1180
J. Martin, Pittsburgh ....... 1092
Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 1051 
Bekešiene, Rochester ..........
Grybas-J. Casper, Norwood u.

V. J. Stankus, Easton ............ :
D. P. Lekavičius, Pittsburgh ....
V. Ramanauskas, Minersville ....
M. Janulis, Detroit ..................
J.
S.
J.

s. 
p. 
p. 
L. 
J.

Bimba, Paterson ..........
Puidokas, Rumford, Me. 
Balsys, Baltimore .;.......
Padgalskas, Mexico .....
Šlekaitis, Scranton ...... 
Šlajus, Chester, Pa......

C. K. Urban, Hudson ........
J. Šimutis, Nashua ...........
K.

P.
P.

Punktai 
. 6276 

.. 5926 
• 4944 
. 4824 

.. 4684 

.. 3622

2784
2120
1508*.......................!........................................

«

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

J. Blažonis, Lowell, Mass............. 312
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
M. Slekienė, Gardner .............. 308
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
A. Bemat, Los Angelęs ....
A. Valihčius, Pittston ......
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.
S.
F.
A. Navickas, Haverhill ..... *....
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .
H. žukienė, Binghamton ........

Vilkauskas, Nashua ...........
Matachun, Paterson ............
K. Mazan, Cleveland ...,......
Prūseika, Chicago ............
Paulauskas, Pittsburgh ....
Stankevičius, Wilkes-Barre 
Valukas, Wilkes-Barre ....
Bernatas, Tampa, Fla........
Baltutis. Chicago .............. ?

958 
956 
944 
930
689
652
645
630
624
600 
583 
560 
532
491
459
382
372
336

j.
s.
L.
M.
J.

280 
Valihcius, Pittston  ............ 280

252 
Tvarijonas, Detroit ..........  244
J. Madison, Youngstown, O. 168 

168 
168 
144 
140 
84 

. 84 
84 
78 
75 
72 
52 
28

Valaika, Cleveland, Ohio.....
Smalstienė, Detroit ...........

Kalvelis, Bridgewater ..........
Rudman, New Haven ...........
Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga

vome sekamai:

Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. 
Brooklynas, 
Rochester* N. Y. 
Binghamton, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Gal. 
Worcester, Mass. 
Chicago, Ill. 
Waterbury, Conn. 
Easton, Pa. 
New Britain, Conn. 
San Francisco, Cal. 
Pittsburgh, Pa. 
Great Neck, N. Y. 
Newark, N. J% 
Brockton, Mass. 
St. Petersburg, Fla. 
Cleveland, Ohio 
Washington, Pa. 
So. Boston, Mass. 
Elizabeth, N. J. 
Lowell,

Liet, 
zabeth, 
vietoj.
Stripeika pridavė tris nau
jas prenumeratas ir atnau
jinimų. Jis stoja, kad vajus 
būtų pratęstas iki pabaigos 
sausio, sako po švenčių bus 
geresnė proga atnaujinti 
didoką skaičių prenumera
tų ir gauti naujų skaityto
ju.

J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass., taipgi nemiega. Jis 
prisiuntė penkias naujas 
prenumeratas ir atnaujini
mų. Jis pralenkė brookly- 
niečius.

P. Pilėnas, prisiuntė nau
ją prenumeratą ir atnauji
nimų.

G. Lekas, So. Boston, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. Jis bendradarbiauja

J.
J. p.

Mass.

$287.00 
263.50 
252.00 
151.00 
143.00 
117.05 
100.00

74.00 
65.00 
59.00 
58.00 
50.00 
42.00 
38.00 
36.00 
32.49 
27.00 
25.00

23.50
23.00
21.00
20.00

Darb. Klubas, Eli- 
N. J., vėl pirmoje 
Kapitonas Antanas

Youngstown, Ohio 
Stamford, Conn. 
New Kensington, 
Nashua, N. H. 
Seattle, Wash. 
Hudson, Mass. 
Bayonne, N. J. 
Paterson, N. J. 
Girardvjjle, Pa. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Scotia, N. Y. 
Chester, Pa. 
LaWrence, Mass. 
Norwood, Mass. 
Minersville, Pa.
Bridgewater, Mass. 
Bridgeport, Conn. ' 
Haverhill, Mass. 
Scranton, Pa. . 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn. 
Grand Rapids,

20.00 
18.00 

Pa. 16.00 
15.00 
11.00 
10.00 
9.50 
3.86 
8.00 
8.00 
6.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00 
1.25 
1.00 
1.00' 
50c .

dėl LLD 2 kp. Nusiskundė, 
kad mažai kas darbuojasi 
vajuje, bandys pasidarbuoti

loginėmis situacijomis, bliz
gančia išore, kurioje rūbas 
^nustelbdavo sielą, o snobiš
kieji iškraipymai užmušda
vo kiekvieną idėją.

Vieton jų atėjo nauji 
veikalai. Juose kalbama a- 
pie žygį,'jie degą aukštais ’ 
ir kilniais žmogaus sielos ) 
polėkiais. Verda kova už 
laimę ir visos žmonijos 
šviesią ateitį.

Apie tokį teatrą ir su to
kia širdim, štąi ąpie ką 
svajojo kiekvienas doras 
menininkas. Ir norisi ati
duoti visas savo jėgas, kad 
teatras taptų dar pajėges
nis, dar turtingesnis, dar 
reikšmingesnis, kad teatras 
taptų mūsų lietuviškajai 
liaudžiai giminingu, būtinu 
ir -vieninteliu.

V. Vosyliūte- 
Dauguvietienė.

Vilnius,
1947 m. lap kr. mėn.

Redakcijos Atsakymai

A. Sherbin, Pittsburgh, 
Pa., .prisiuntė naują prenu
meratą. Jis pagelbsti D. Le
kavičiui.

Sekanti vajininkai pri
siuntė atnaujinimų^JL Kal
velis, B ridge water, Mass., 
C. K. Urban, Hudson, 
Mass., P. Šlekaitis, Scran
ton, Pa., S. Penkauskas, 
Lawrence, Mass., P. Beeis, 
Great Neck, N. Y., J. Gry
bas, Norwood, Mass., ir P. 
Vaznys, Brooklyn, N. Y.

Aukomis gavome:
Velionis A. Kupstas, E. 

St. Louis, Ill., $i9.
M. Paplausky, Hudson, 

Mass., $3.
M. Ratkevičius, 

Rapids, Mich., $3.
William Gudaitis, E. St. 

Louis, Ill., $3.
Joe 'Sadauskas, Hudson, 

Mass., $2.
M. Kalušis, Fitchburg, 

Mass., $2. x
Jonas Semkus, Hume, 

Sask., Canada. $2.
A. Wilkish, Norwood, 

Mass., $2.
Joe Gavėnas, East New 

York, N. Yy $1.
Širdingai dėkuojąme va-, 

jininkams už pasidarbavi
mą ir aukuotojams už au
kas.^

Grand

Paryžius, y. — Franci jos 
premjeras Schuman giriasi 
parodęs pasauliui pavyzdį, 
kaip laužyt streikus.

Prof. B; F. Kubiliui ir Jo
nui Grybui. — Ačiū už pri
siųstą medžiagą, bet ja ne
pasinaudojome dėl to, kad 
gavome tą pačią dieną, kai 
Wallace sakė savo istorinę 
kalbą. Pasirodo, jog dėl 
švenčių ir nepalankių oro 
aplinkybių laiškai pašte ge
rokai susivėlavo.

Jeruzalė — Žydai nuko
vė 12 arabų, o arabai du 
žydus. Žuvo ir vienas ang
lų policininkas. L. Adiu-cija«
2 pusi.—Laisvę (Libęrty, Lith. Daily) — Tree., Gruod. 31,
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Šalto aprokavimo 
pirm visko, visapusiško ži
nojimo reikia ir visuomeniš
ko darbo srityje dirbančio
sioms, kad gautume visišką 
pripažinimą.

is. Ji sakė:
fAš esu kaltinama nusi- 

dej|ime prieš visuomenę, bet 
vis

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

Į verdamus ryžius įdėjus' 
citrinos išeis baltesni ir ma
žiau sulipę.

Del ko neturėtų giesme ar daina kalbėti, kuomet gy
vename gadynėje, kurioje net kaklaraiščiai ir skary
tės kalba : Čia matomasis Sol Weisblatt dėvi kakla
raištį su šūkiu už panaikinimą Taft-Hartley įstatymo. 
Gi jo graži sekretorė modeliuoja su tokiu pat šūkiu 
karele. Joms užsakymus priima, Lion Cravat Corp., 

624 East 5th St., New York 9, N. Y.

........ ......* •|l-Li^.'.,l!inl i iii, i iii.riri4» iil

Darbo žmogus yra laimingas tada, ka* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas in apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

Pirmoji Užsienių Reikalų
Ministre Ana Pauker •

Ana Pauker, naujoji de
mokratinės Rumunijos už
sienio reikalų ministrė, yra 
pirma moteris pasaulio is
torijoje užimanti tokią dip
lomatijos vietą. Pasirink
dama tam postui Aną Pau
ker, Rumunija pasirinko 
vieną ištikimiausių ir la
biausia atsidavusių savo 
dukterų, kovotoją, kuri per 
tris dešimtmečius nepaliau
jamai kovojo už savo liaudį.

Didelę dalį to laiko Ana 
praleido fašistiniuose Ru
munijos kalėjimuose.

A. Pauker gimė 53 metai 
atgal,«Bukarešte. Dar visai 
jaunutė ji pabaigė mokyk
los mokytojos kursus, bet 
nespėjusi pradėti mokyto
jauti įsitraukė į revoliucinį 
judėjimą. 1918 metais ji pa
teko kalėjiman už vadova
vimą darbininkų demons
tracijai. Jai tada buvo tik 
24 metai.

Jos pirmas patyrimas 
Rumunijos policijos bruta
lumo ir įvyko per tą pirmą 
demonstraciją. Fašistinės 
Rumunijos žvalgybos (Si- 
rugantzos) įsakymu polici
ninkai šovė į bedarbių de
monstraciją, nušovė • 100, 
sužeidė 200. Ana buvo de
monstrantų pirmose eilėse, 
bet ji liko nesužeista.

Išėjusi iš kalėjimo ji 1922 
metais tapo Rumunijos Ko
munistų Partijos centrali- 
nio komiteto narė. Bet 1924 
metais partija tapo paskelb
ta nelegale ir ji, kartu ’su 
visais vadais ir šimtais na
rių, buvo suimta. Ji buvo 
nuteista 20 metų sunkaus 
darbo kalėjimo.

Masiniai protestai šalyje 
j prieš areštus privertė val
džią komunistų vadus pa

keisti. Ana įsimetė į nelega
li-darbą. Ji tapo žinoma vi
soje šalyje už savo drąsą ir 
atsidavimą. Ją gerai paži
no ne tik Bukarešto indus
triniai darbininkai, bet ir 
.mažų kaimų neturtingi val
stiečiai,” kur ji dažnai lan
kydavosi ir dalindavo nele- 
galę komunistinę 
rą/ 
j Žvalgyba, kuri 
jo jos ieškojusi,
būdu,nerado, ir teismas bu
vo priverstas teisti ją už 
Akių. Šiuo kartu jai buvo 
quota 10 metų bausmė.

1935 metais, betgi, žval
gybai pavyko suimti ją kar
tu su grupe kitų Komunis
tų Partijos vadų. Per metus 
jį buvo laikyta kalėjime be 
teismo. Dar daugiau, žval
gyba bandė ją nužudyti, su
rengdama neva pabėgimą. 
Ji buvo sužeista ir kulka 
dar iki šios dienos yra jos 
kojoje.

Po metų gedėjimo kalėji
me suimtieji komunistų va
dai paskelbė bado streiką. 
Ana streikavo 35 dienas, tų 
metų pabaigoje ji pagaliau 
buvo teista.

Ta byla pagarsėjo Euro
poje lygiai kaip Dimitrovo 
byla Leipcige. Teisiamieji 
kolmunistai negalėjo samdy- 
tis, advokatų, nes žvalgyba 
neprileido. Bet Ana Pauker 
palakė teisme kalbą, kuri 
payertė kaltintojus kaltina- 
m

tiktai liaudžiai atsakomin- 
ga. Aš liaudžiai visuomet 
tarnavau ir jai tarnausiu. 
Aš esu apkaltinama kovoji
me prieš karą, kas yra tei
sybė, bet tai nėra nusikalti
mas. Mes, komunistai, ko
vojame prieš imperialistinį 
karą. Fašistinės valstybės 
rengiasi užpulti kaimynus 
ir imperialistinį karą pra
dėti .. • ”

t

“Neminėk fašistinių vals
tybių!” ją pertraukė teismo 
pirmininkas, bet Ana tęsė:

“Aš turiu jas minėti. Vo
kietija rengiasi įsiveržti j 
Rumuniją, čechoslovakiją 
ir Tarybų Sąjungą. Komu
nistai šaukia visus patrioti
nius rumunus vienytis prieš 
fašizmą.* Tie, kurie to neda
ro, tarnauja priešui.”

Ji buvo nuteista dešim
čiai metų kalėjimo.

Ji liko kalėjime iki 1941 
metų, kuomet Tarybų Są
junga ją iškeitė ant rumu
no politinio kalinio, kuris 
radosi T. S. rankose.

Ji nuvyko Tarybų Sąjun- 
gon, kur darbavosi per visą 
karo laiką už Aliantų lai
mėjimą. Ji rašė atsišauki
mus į rumunus karius de- 
zertuoti ir nekovoti už Hit
lerį, ir keletą kartų pati vy
ko į frontą Ukrainoje, kur 
per garsiakalbius kalbėjo į 
rumunus karius anapus ap
kasu.

Ji grįžo į Rumuniją kar
tu su Raudonąja Armija.

Būdama Tarybų Sąjun
goje ji nuolat lankė rumunų 
belaisvių stovyklas, kur be
laisviams sakė prakalbas, 
aiškino, kaip jie buvo fašis
tų suvedžioti. Jos gilus pro
tas, iškalbingumas ir ener
gija pertikrino daug ir ka
rininkų. Ji neturėjo keblu
mų su paprastais kariais, 
nes tie, darbininkų ir vals
tiečių sūnūs, pagrindiniai 
neapkentė fašizmo.

Anos ir kitų rumunų an
tifašistų pastangomis iš be
laisvių buvo sudarytos 
rumuniškos divizijos, 
rios kovojo Rudonosios 
mijos pusėje.

Sugrįžusi į Rumuniją 
Ana tuoj tapo Komunistų 
Partijos generalinė sekre
torė. Ji dabar užima aukš
čiausią diplomatinį postą 
savo šalies demokratinėje 
valdžioje.

Moterims Sunkiau 
Kopti .Aukštyn

Mrs. Rose Marie Kiefer, 
viena iš aukščiausia pakilu
sių moterų versle - preky-. 
boję, kalbėdama moterų 
biznierių susirinkime, Chi
cago j e, įspėjo:

Moterims visiškai nevalia 
rizikuoti ar vaduotis spėji
mais, bet-tik šaltu aproka- 
vimu. Jos turi eiti pirmyn 
pamažėliau. Turi vengti 
kraštutinybių. Dirbti dau
giau, gauti pelnų ar garbės 
mažiau. Taip turi' būti dėl 
to, sako jinai, kad mūsų vi
suomenė kol kas vyrų rizi
kas ir dėl jų nepasisekimus 
skaito tik klaidele ar net 
tik likimo nulemtu dalyku, 
stoka giliuko. Gi moters to
kia pat rizika ir dėl jos pra
laimėjimas skaitoma nie

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir tfcika priklausys tiktai 
nuo, gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!
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pe-
Maltas Steikas su 

Kepenimis
Pusė svaro plonai atpjau

tų kepenų
Ketvirtadalis svaro laši

niu kų
1 smulkiai supjaustytas 

nemažas svogūnas
biskis juodų pipirų, 

mes
šaukštukas druskos
2 šaukštai pieno 
pusė svaro sumalto round

steak.
Paspirgink lašiniukus iki 

bus trapūs. Išimk. Ten pat 
apspirgink kepenis tiktai 
tiek, kad kraujas nebėgtų. 
Perleisk per malamą maši
nukę kepenis, svogūną ir la
šiniukus. Sudėk steiką, pie
ną ir prieskonius, gerai iš
maišyk. Dėk į iš.taukuotą 
blėtą (geriau negilią), už- 
dengk popiera ar apklok la
bai plonai atpjautais laši- 
niukais. Kepk ne per karš
tam pečiuje apie 30 minutų.

Gali užtekti 3 ar 4 asme
nims.
PEČIAUS
TEMPERATŪRA

Veik visokios kepamos 
mėsos (roasts) paviršius 
bus gražesnis ir skanesnis 
jeigu iš pradžių įkepsi apie 
dviem dešimtim minutų la
bai karštame pečiuje, apie 
500 laipsnių F, o paskui 
karštį numažinsi sekamai:

Jautienai (nedakeptai — 
rare) 350 laipsnių.

Tas pats karštis liekasi ir 
visokioms kitokioms mė
soms — veršienai, kiaulie
nai, avienai, paukštienai. 
Liekasi skirtumą laikotar
pio laikymo pečiuje. Pa
vyzdžiui :

Nedakeptai jautienai apie 
18 minutų svarui, vidutiniai 
iškeptai po 22 minutes, la
bai iškeptai, taipgi visoms 
kitoms čia minėtoms mė
soms iki 30 minutu svarui.

ne- 
pa-

Kitais žodžiais, didesnis ga
balas reikia palaikyti 
čiuje ilgiau.

Tačiau vien ant laiko 
galima atsidėti, reikia
žiūrėti kepsnio, kadangi iš- 
kepimo laikas dar priklau
so nuo galvijo ar paukščio 
riebumo ir amžiaus. Jauna 
ir riebi mėsa gali perkepti.

Įsitėmytina, kad kiaulie
na visuomet turi būti gerai 
išvirta - iškepta. Aviena 
taip pat. Nedakepta kiau
liena pavojinga valgyti. Bet 
galvijieną galima valgyti ir 
lengvai apkeptą, jei kam 
taip skanu. Galvijienos stoi
kai, čiapsai, kepenys, pa
prastai tik apspraginami. 
Tad juos užsisakant valgy
klose, klausia, kaip norima 
juos iškepti.

Italijos Moterys 
Galės Balsuoti

Priėmus naująją Italijos 
konstituciją, Italijo’s mote
rys pirmu kartu tos šalies 
istorijoje turės teisę bal
suoti. Skelbiama, jog turė
siančios pilnas teises viska
me.

Kaip tos teisės bus vyk
domos praktikoje, parodys 
netolima ateitis. Jeigu liau
dis bendrai ir darbo klasė 
ypatingai išsilaikys pažan
gi, vieninga, siv ja moterys 
taipg; pažengs pirmyn. Mo
terų laimėjimai visuomet 
ėjo greta darbininkų laimė
jimų.

Italijos moterims neleng
va bus išsikelti j viršūnes 
net jei sąlygos būtų ir ge
riausios. Ten plačiai tebė
ra pasklidę monarchijai ir 
dvasiški jos viršūnėms buvę 
naudingi prietarai, įtartys 
pasijudinusios iš namų mo
ters. O sėdint ar triūsiant' 
vien tik prie pačiaus, atstu 
nuo žmonių nuo susirinki
mų ir organizacijų, nuo 
aukštųjų mokslų, nuo visuo
meniškos veiklos, Vien tik 
buvimu tarnų tarnaite nie
kas į dausas nepakilo.

Esi Karalaite, Tik Sau 
Pasirink Sostą

-----------m 
sakiau jai, kad esu CIO 
stove.
MANE APŽIŪRĖJO

Man nešantis savo daik
tus į kambarį, vyriškis iš 
Thread Mill privažiavo prie 
namo, nuvažiavo už kampo, 
apsisuko ir privažiavo ant
ru kartu, atydžiai mane ap
žvelgė ...

Aštuntą valandą jau buvo 
tamsu. Buvau kambaryje 
viena ir norėjau jį aptvar
kyti. Kambarys buvo ant 
žemės (vieno aukšto name), 
lyg ir atskiras nuo kitų 
kambarių plačiu koridoriu- 
sale, gal 12-kos pėdų pločio.

Mano kambaryje buvo 
keturi ilgi langai, iki pat 
grindų, atsidarantieji į ve
randą, po vieną iš galų ir 
du iš šono.' Ant jų nebuvo 
jokio užrakto. Buvo žymės, 
kad jų būta, tačiau tą va
karą nebuvo. Bandžiau ati
daryti visus keturis, jie 
lengvai atsidarė, užteko tik 
biskį pastūmėti.
LANGAI BE UŽDANGŲ

Ant langų nebuvo jokių 
uždangų. Pusiau lango bu
vo retos merliaus užlaidos, 
per kurias bile kas nuo ve
randos galėtų viską maty
ti. Mano kambaryje visai 
neprivatu.

Nebuvo užrakto nei ant 
durų ir Mrs. Pounds man 
niekad nepasiūlė jokio rak
to užrakinimui durų.

Apžiūrinėjusi, ar galė
čiau kaip nors užsirakinti 
duris ir langus, atsinešiau 
vandens, sušildžiau maudy
nei, bet...
PRAUSYKLA PATAMSĖJ

Pradėjau galvoti, kaip 
praustis tokiame kambary
je, per kurio langus visi ga
li žiūrėti. Užgesinau šviesas 
ir apsiprausiau patamsė
ję... Apsirengiau, užžie
biau šviesą, atsisėdau pa
skaityti Saturday Evening 
Post. 1

Sėdėdama pradėjau jaus
tis tėmijama. Man atrodė, 
kad akys seka kožną mano 
pasijudinimą, Kampe stovė
jo senybinė drabužiams šė
pa, ten kabojo mano drabu
žiai. Atidariau tas duris, 
pritraukiau savo kėdę tarp 
dviejų ir skaičiau ten sėdė
dama gal per apie pusva
landį.
APSTAČIAU LANGUS

Po to pasiėmiau knygelę, 
užsirašiau tos dienos veiks
mus ir prietikius, parašiau 
savo vaikui atvirėlę į Athe- 
nus ir pasidėjau ant stalo. 
Stalą užstūmiau už durų, 
kadangi buvo nerakintos.

Už priešakinio lango už- 
stačiau vieną kėdę, už ant
rojo lango užstačiau antrą
ją, paskutinę, kėdę. Už tre
čiojo užstačiau prausyklą 
su vandeniu, kuriame prau
siausi.. Ketvirtojo, buvusio 

nebeliko 
Atsigu-

Mūsų šalyje moteris.ger
biama, tarsi kokia karalai
tė. Pirm jos bėgame atida
ryti jai duris. Ją už alkū
nės pavedė j ame slidžiu ta
ku. Gi einant “aukštosios 
draugijos” etikete, vyriškis, 
kaip kiškis, pašoks nuo kė
dės ir stovės salione, kol 
prie jo stalo stovės merge
lė ar moteriškė. Taip pri
imta.

Atrodytų, jog mes skaito
mos kokiomis tai pasakiš
komis karalaitėmis. Belieka 
tik tūpti ant sosto. Visa 
bėda tame, kad jie yra du 
— vienas moterims lėlėms 

žaisliukams, kurių gyve
nimas neturi tikslo, kitas 
moterims žmonėms.
ANTRASIS SOSTAS

Tas sostas, kurį pasiren
ka moteris žmogus, yra erš
kėčių ‘ sostas. Ne kiekviena 
jį pasirenkame iš noro, ta
čiau didžiumą iš mūs į jį 
įstumia sąlygos. Pasiren- 
kančiosios, yra pačios stip
riausios dvasiniai, toliausia 
pramatančios, turinčios gy
venimui didį tikslą.

Mūsų pietinės valstijos 
ypatingai didžiuojasi ger
bimu moterų. Pamenate, 
kiek ten negrų nulinčiuota. 
Ir vis pasiteisinama, būk 
jie buvę moterims pavoju
mi. Kaip iš tikro ten “ger
biamos” moterys, jeigu jos 
yra žmonėmis, o ypatingai 
darbo žmonėmis, lai apsa
ko Mrs. Edna Martin, CIO 
Audėjų Unijos narė:
MRS. MARTIN 
PASAKOJA

Mano vardas yra Edna 
Martin, pasakojo Mrs. Mar
tin prisiektame liūdyme, o 
mano namai randasi Ath
ens, Georgia. Gimiau Madi
son Apskrityje, Georgijoje 
ir čia įgyvenau visą savo 
amžių. Esu našlė, išauklė
jusi šešis vaikus. Mano vy
riausias sūnus tarnavo ar
mijoje keturis metus, ka
riavo Italijoje ir Afrikoje.

Dirbau bovelnos audyk
lose visą savo gyvenimą ir 
esu nare Amerikos CIO 
Textile Workers Unijos per 
keturis metus.

Kadangi žinau, ką unija 
gali nuveikti bovelnos audė
jams, pastaraisiais trim mė
nesiais įdėjau visą galimą 
laiką kaipo savanorė CIO 
organizatorė.

Viena iš tų vietų, kurioje 
aš prigelbėjau, yra Amer
ican Thread Mill prie Tal
lapoosa. ..
GAUNA KAMBARĮ

Į Tallapoosą vykdavau po 
apie dvi dienas kas savaitė 
paskiausiais dviem mėne
siais su vienu organizato
riumi, dirbdavau vyriausia 
tarp moterų darbininkių. 
Vakarais grįždavau į At
lantą. ..

Apie lapkričio 4-tą pradė
jau Tallapoosoje teirautis 
kambario. Pasakiau žmo
nėms, jog lapkričio 17-tą 
atvyksiu apsigyventi, jei 
rasiu kambarį.

Vienas audyklos unijistas 
rado man kambarį Mrs. 
George Pounds name, 73 
Meadow Street. Į jį įsikrau- 
sčiau 17-tą, vidurdienį. Su
mokėjau Mrs. Pounds nuo
mą už savaitę pirmyn ir pa-

mano lovos, 
užstatyti...

at-

kuo
liau. Atsprendžiau priešais 
lovą ant stalo batarėjinę 
lemputę ir po jos šviesele 
skaičiau Saturday Evening 
Post. \

Ne už ilgo po atsigulimo 
išgirdau ką nors išeinant iš 
Mrs. Pounds buto, praei
nant koridoriumi ir išei
nant į prieangį po mano

Philadelphia, Pa.
Lietuvių Moterų Kliubo 

susirinkimas įvyko gruo
džio 18-tą, 735 Fairmount 
Ave. Narių pribuvo nedaug, 
veik tiek, , kiek ir visada. 
Matyt, tūlos mūsų draugės 
lankymą susirinkimų dar 
vis skaito ne taip svarbiu 
reikalu, nors tas turėtų bū
ti pirmoje vietoje. Tik vie
ną sykį į mėnesį tas yra 
lengva padaryti kiekvienai.
šio Susirinkimo Tarimai
Praėjusį mėnesį įvykusio 

parengimo - vakarienės iš
duotame raporte paaiškėjo, 
kad mes pasidarėme kiek 
pelno. Tad nutarėm pirkti 
Lietuvių Kultūrinio Centro 
namo vieną šėrą.

Meno ' komisija pranešė, 
kad stengiasi susimokinti 
veikaliuką , ir perstatyti 
scenon apie kovo mėnesio 
pradžią, 1948 metų. Tuomi 
rūpinasi draugė H. Merkie
nė. Jau gavus dalį aktorių. 
Kitos komisijos narės, ku
rios rūpinasi to paties per
statymo kitais darbais, yra 
šios draugės: H. Tureikie- 
nė, H. Mattis, A. Griciūnie- 
nė, A. Žalnieraitienė, P. Va- 
lantienė.

Prisirašė prie kliubo vie
na nauja narė Elzbieta Lau- 
danskienė. Ačiū draugei H. 
Tureikieheį už pasidarbavi
mą gavime narės.

Pasirodo, kad mes gerai 
veikėm 1947 m., turėda
mos du didžiulius ir pelnin
gus parengimus, tad galė
jom paaukoti geriems tiks
lams.

Į sekantį susirinkimą nu
tarė šaukti per atvirutes 
visas nares, nedėldienį, pa
gal valdybos nuožiūrą liuo- 
so nedėldienio. Tai bus jau . 
1948 metų sausį (January). 
Tai, draugės kliubietės, kai 
gausite atvirutes, malonėsi
te visos ateiti, taipgi atsi
vesti ir ne narių, mes nori
me susipažinti su jumis.

Visoms ir visiems geros 
laimės ir sveikatos sekan- 

1948 metais.
Kliubo Koresp.,
P. Walantiene.

ciais

Pomidoramst nulupti yra * 

 

du būdai: pavįlgyti verdan

 

čiame vandenie ir paskiau 

 

šaltame, arba V pabraukyti 

 

peilio ar šakutės'Ss-raštu at- 
minkštinimui žievelės.

Grietinę greičiau su] 
si, jeigu i apačią dul 
vo puodo įdėsi ledo ir 
kos, o viršutiniame

langu. Paskiau gii v 
tuos pat žingsnius sugrįž
tančio ir išgirdau kam nors 
pasakant koridoriuje: “Jos 
lemputė šviečia.”
MAČIAU AUTO

Tuojau po to per frontinį 
langą mačiau privažiuojant 
ir prie namo sustojant au
to. Kas nors iš jo išsėdo ir 
įėjo į namą. Ne už ilgo tas 
asmuo išvažiavo.

Po to nieko daugiau ne
girdėjau. Tūlą laiką, gal 
pusvalandi, paskaičiau, už
gesinau lemputę ir užmi
gau. Buvau labai pavargu
si, mieguista, stipriai įmi
gau.

(Kaip Mrs. Martin “iš
miegojo,” matysime seka
mose šio skyriaus laidose.)

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-••Tree., Gruod. 31t 1947
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PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)
■iii Parašė Justas Paleckis ■■■
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(Tąsa)
Karihinkai nutarė imtis griežtų prie
monių. Trumpai nurodęs išrikiuotai 
įgulai jos elgesio neleistinumą, karinin
kas pranešė, kad ryškesniam pavyzdžiui 
nutarta 30 matrosų sušaudyti. Iš mi
nios buvo atrinkta 30 vyrų, kurių tarpe 
žymi dalis ir tokių, kurie jokio maišto 
nekėlė ir sutiko tuos nelemtuosius barš
čius valgyti. Toks aiškus neteisingumas 
ir žiaurumas paveikė ir pačius nesąmo- 
ningiausius. Pašauktieji sargybiniai at
sisakė šaudyti savo draugus, o sušaudyti 
pasmerktieji puolė į šautuvų sandėlį ir 
apsiginklavo. Išsigandę karininkai pra
dėjo šaudyti dabar jau tikrus ir gin
kluotus maištininkus. Vienas matrosas 
krito negyvas. Tada matrosai puolė 
šaudžiusius karininkus ir sumetė juos 
į jūrą. Gyvų liko tik keletas įgulos 
mėgiamų ir padoriais laikomų karinin
ku, v

Taip šarvuotis “Potiomkin” visai ne
tikėtai perėjo į sukilėlių rankas, be jo
kio ryšio su ruoštuoju visuotinuoju lai
vyno sukilimu. Netikėti revoliucionie
riai atsidūrė be ryškesnių vadų ir jų 
tarpe nebuvo kam laivui vadovauti. Te
ko laivo vadovybę pavesti vienam liku
sių karininkų, kuris vykdė susidariusio 
komiteto įsakymus, bet pats jokio uolu
mo nerodė.

Tačiau pats faktas, kad geriausias 
šarvuotis atsidūrė revoliucionierių ran
kose, sukėlė nepaprasto išgąsčio laivy
no vadovybėj ir vyriausybėj. Caras lie
pė Petrapily buvusiam laivyno vadui ad
mirolui čuchninui tuoj vykti į Sevasto
polį ir rūpintis, kad sukilimas neapimtų 
kitų laivų Lr “Potiomkinas” būtų suval
dytas.

Odesoj tuo metu vyko streikas, kuris 
pamažu virto ginkluotu sukilimu. Dar
bininkai ir jaunimas demonstravo, ka
riuomenė šaudė ir buvo gana daug au- 
ku. Kai kur demonstrantai atsišaudė 
ir net statė barikadas . Sukilusio ir rau
dona vėliava pasipuošusio “Potiomkino” 
pasirodymas tokiu momentu Odesoj ne
paprastai pakėlė revoliucionierių nuotai
ką ir sukėlė sąmyšį valdžioj. Ypač, kai 
valdžiai pagąsdinti “Potiomkinas” pa
leido ^keletą šūvių. Karininko per maiš
tą nušautojo matroso laidotuvės Odesoj 
buvo nepaprastai didelės ir iškilmingos.

Tuo tąrpu caras tiesiog siuto iš pyk
čio ir ragino greičiau ir griežčiau elgtis. 
Prieš sukilusį šarvuotį į krantą vežė 
sunkiąsias patrankas, o iš Sevastopolio 
prieš “Potiomkiną” vyko net laivynas. 
Tačiau vadovybė pati nebuvo tikra, ar 
kiti laivai eis prieš “Potiomkiną,” ar 
prie jo prisidės. Todėl su sukilusiais 
potiomkiniečiais laivyno vadovybė vedė 
mandagias derybas, ragindama pasi
duoti . Bet “Potiomkinas,” nelaukdamas 
puolime, pats drąsiai plaukė “malšin
tojų” pasitikti ir juos taip įgąsdino, kad 
kivynas tuoj pasuko atgal. Tada prieš 

lomkiną” buvo sutelktas beveik vi- 
ruodosios jūros laivynas ir norėta 
>upti. Bet įvyko dar blogiau kaip 

kartą. Kitų laivų matrosai ne 
Tėjo šaudyti į sukilusį šarvuotį, 
<e jam “ura!” Pagaliau, kai lai
vė! paspruko, nuo jo atsiskyrė 
,is “Georgij Pobedonosec” ii’ pri

sidėjo prie “Potiomkino.”
“Velnias žino, kas darosi Juodosios 

jūros laivyne,” — rašė dienyne caras Ni
kalojus. “Kad tik galėtų išlaikyti kitų 
laivų įgulų k.'usnumą! Už tai reikės 
smarkiai pamokyti viršininkus ir žiau
riai nubausti maištininkus.”-

Caro ir jo valdžios išgąstis dėl “Po
tiomkino” buvo perdėtas, nes patys maiš
tininkai greit atsidūrė nepavydėtinoj bū
klėj. Jų viltys, kad visas Juodosios jū
ros laivynas prisidės prie sukilėlių, ne
pasiteisino. Ir šarvuotis “Georgij Po
bedonosec” pasirodė netvirtas sukilėlių 
sąjungininkas . Šio laivo karininkai ir 
konduktoriai ėmė gąsdinti įgulą 
didelėm bausmėm, 
laukia už maištą ir 
verčiau pasiduoti ir prašyti 
Kad šarvuotis nenueitų su 
nu” ir nepatektų jo įtakon, 
tyčia užplaukė ant seklumos 
tis liko bejėįįįis. Netrukus “(
bedonusec” ir visai pasidavė. Išduotieji

67 maišto pradininkai buvo žiauriai nu
bausti — sušaudyti arba išsiųsti į ka
torgą. Ir ‘‘Potiomkinas” aktyvumo ne
rodė, tinkamai neparėmė Odesoj ėjusio 
sukilimo. Greit pasirodė, kad “Potiom
kinas” nebęturi maisto ir anglių. Re
voliucionieriai pasuko šarvuotį į Ru
munijos uostą Konstancą, bet rumunai 
nei maisto nei anglies nedavė.

Nikalojus tuo “Potiomkino” maištu 
domėjosi net labiau kaip karu su japo
nais. Smarkiausius japonų karo mūšius 
jis savo dienyne pažymėdavo keliom ei
lutėm, o apie “Potiomkiną” jis užra
šinėja kiekvieną smulkmeną, pažymi 
kiekvieną jo pasirodymą. Pažymėjęs 
birželio 23 d., kad “Potiomkinas” atvy
ko į Feodosiją ir Jaltą, t caras sumišęs 
sušunka: “Duok Dieve, kad toji sunki 
ir gėdos pilna istorija greičiau baigtųsi.”

Teodosijoj “Potiomkinas” gavo kiek 
maisto, bet anglių negavo. O šūviais iš 
kranto buvo užmušta keletas matrosų. 
Sukilėliai matė, kad kitos išeities nėra, 
kaip skubiai gelbėtis. Ir birželio 25 (lie
pos 8) d. Nikalojus jau džiūgaudamas 
įrašo: “‘Potiomkinas’ vėl atplaukė į 
Konstancą, kur įgula pasidavė rumunų 
valdžiai ir persikėlė, į krantą.”

Taip baigėsi “Potiomkino” sukilimas, 
kuris per 10 dienų smarkiai - įbaugino 
Rusijos valdovus ir sudavė skaudų smū
gį pasitikėjimui laivynu ir kariuomene. 
Tos gėdos caro valdžia ilgai negalėjo už
miršti. Pats maištingojo šarvuočio var
das buvo išbrauktas iš rusų laivyno ir 
“Potiomkinas” 
“Panteleimoną.” 
nas maištui vadovavusių “Potiomkino 
matrosų, Matiušenko, pasitikėdamas pa
skelbtąja visuotina politine amnestija, 
sugrįžo į Rusiją, jį tuoj suėmė ir pakorė.,

“Potiomkino” sukilimas paskubino Ni- 
kalojų greičiau baigti karą su Japonija, 
užmiršus išdidžiuosius generolų žodžius, 
kad “iš karo lauko pralaimėtojais grįžti 
negalima.” Buvo aišku, kad pralaimėji
mai Mandžiūrijoj tirpdo kariuomenės iš
tikimybę ir skatina revoliucijos plėtimą
si.

Tiek rusų revoliucionieriai, tiek caro 
Rusijos pavergtos tautos džiaugėsi rusų 
pralaimėjimais ir darė išvadą, kad Port 
Arturo pasidavimas yra carizmo žlugimo 
įžanga. Liaojano ir Mukdeno pralaimė
jimai privertė carą padaryti nuolaidų ir 
pakėlė krašte revoliūcinį aktingumą. Po 
Cusimos įvykęs “Patiomkino” maištas 
jau ryškiai iškėlė revoliucinierių tarpe 
artimiausią uždavinį — ginkluotą suki
limą, atvirą revoliuciją.

tapo perkrikštytas -į 
Kai po dvejų metų vie-

It Mizara.

Besiruošiant Didie siems Darbams
ro----------------------1------------

Demokratų partijos lyde
riai, sakoma, yra pasiryžę 
'statyti savo kandidatu pre
zidentą Trumaną. Bet šiuo 
metu demokratų partijoje 
yra pasidalinimas: pažan
gesnieji ’demokratai stoja 
už tai, kad tos partijos kan
didatu būtų nominuotas 
Henry A. Wallace, ištiki
mas Roosevelto programai 
asmuo.

Tačiau, jei demokratų 
partijos suvažiavime viršų 
paims konservatyvus 'ele
mentas su reakcininkais, 
tuomet pažangieji demokra
tai, sakosi, dirbs už tai, kad 
būtų* suorganizuota trečia 
masinė partija.

Ar bus galima trečioji 
partija Įkurti?

Žinoma, jei tik liaudis 
pasirįš.

Kalifornijoje jau plinta 
didžiulis judėjimas už to
kios partijos įkūrimą ir pa
statymą Wallace’o kandida
tu.

New Yorko valstijoje gy
vuoja tvirta Amerikos 
Darbo Partija.

Chicagoje š. m. lapkričio 
4 d. balsavimuose pasireiš
kė nauja Independent Pro
gressive Partija, gavusi 
110,000 balsų, — negirdėtas 
to miesto istorijoje daly
kas ! j

Tai vis ryškūs ženklai, 
rodą, jog Amerikos darbo į 
žmonės krypsta kairėn, žy-) 
giuoja pirmyn!

Antrasis Demokratinių j 
i Lietuvių Suvažiavimas, įvy

kęs šiemet New Yorko' 
mieste pasisakė-už tai, kad 
pažangioji Amerikos lietu 
vių visuomenė uoliai dar 
buotųši už įkūrimą trečio 

’ sios partijos Amerikoje, /.
O kad geriau 1/948 metų 

rinkimams pasiruošti, mū
sų Suvažiavimas pasisakė: 
kur tik galima, organizuoti 
balsuotojų klubus ir dar
buotis įtraukimui juo pla
tesnės lietuvių balsuotojų 
masės į rinkimų kampaniją.

Šitie yra patys svarbiau
sieji šių dienų uždaviniai.

Juos privalome vykdyti 
energingai, ryžtingai ir pa
siaukojančiai!

|F. W. Shalinsl
g (SHALINSKAS) 8
» g
V TN 1 TT S

, (Pabaiga) •>

Vienintelis dalykas, galįs 
ilgesniam laikui pratęsti 
kapitalistinės sistemos am
žių, — garantavimas liau
džiai geresnės buities, ap
rūpinimas jos būtiniausiais 
reikmenimis, suvaldymas 
monopolistinio kapitalo 
siautėjimo, na, ir išlaiky
mas pasaulyje taikos.

Nes karo priemonėmis, 
kurias siūlo visoki karo 
provokatoriai, kapitalizmas 
irgi nebus išgelbėtas. Prie
šingai: jeigu iškiltų naujas 
pasaulinis karas, tai po jo 
vargiai begu išliktų bent 
viena kapitalistinė šalis vi
same žemės rutulyj!

Istorija mus moko, jog po 
kiekvieno didesnio karo, iš
naudotojų suruošto, žmoni
ja vis sukosi į kairę.

Po rusų-japonų karo iški
lo 1905 metų revoliucija.

Pirmajame pasauliniame 
kare suliepsnojo didžioji

(Iš kalbos, sakytos š. m. lapkr. 23 d. Detroite)
/’ - _______ ______________.

■M

spalio revoliucija.
Po antrojo pasaulinio ka

ro Tarybų Sąjunga sutvir
tėjo, taipgi iškilo eilė naujų 
socialistinių demokratijų — 
Lenkijoje, Bulgarijoje, Ju
goslavijoje, Albanijoje, Ce- 
choslovakijoje...

1948-tieji Metai
1947 metų rinkimai pra

ėjo. Dabar Amerikos žmo
nėms stovi prieš akis 1948 
metų Rezidentiniai rinki
mai, kurie bus vieni svar
biausiųjų. Kiek progresy
viai Amerikos žmonės bus 
-jiems pasiruošę, tiek lai
mės.

Kiekvienam tenka ruoštis 
padvigubintomis jėgomis!

Negalima pasakyti, kokie 
bus kandidatai prezidento 
vietais, bet žinome, • kokie 
vyraus rinkiminėje kampa-

nijoje klausimai. Vyriausi 
jų bus sekami:

1. Tafto-Hartley 
mo atšaukimas.

‘ o e2. Kova pries 
sunkinimą,
kainas, prieš infliaciją.

Amerikos 
apsaugoji-

įstaty-

gyvenimo 
prieš aukštas

taiką, ■—

3. Civilinių 
žmonių laisvių 
mas.

4. Veikla už 
prieš karo kurstytojus.

Aplink šiuos obalsius bur- 
sis Amerikos liaudis 1948 
metų rinkiminėje kampani
joje.

Šiais obalsiais ji muš re- 
publikonus ir reakcinius de
mokratus.

Nežinia, ką republikonai 
statys savo kandidatu: Taf
tą, Stasseną, Dewey, Eisen- 
howerį ar MacArthurą, — 
nei vienas jų gero liaudžiai 
neatneš.

Teisingas Iš vie tinto Žodis
i

kurios 
įkalbinėti 
malonės. 

“Potiomki- 
karininkai 
ir šarvuo

PIRMOJI REVOLIUCIJA .
Tai buvo keistos lenktynės tarp vis 

augančios’ revoliucijos ir šykščiai žada
mų ir dar šykščiau vykdomų valstybinio 
gyvenimo reformų iš viršaus. Tai kova 
aukštyn ir tolyn besiveržiančio revoliuci
jos aro ir lėčiausiai slenkančio, vis at
gal traukiančio patvaldybės vėžio. Caras 
visa širdim, visa siela su tuo vėžiu. Bet 
vis garsiau ir arčiau siaučianti revoliu
cinė audra spiria jį beveik kas mėnesį 
atsiliepti kokiu nors “ukazu” ar mani
festu. Balandy jis išleidžia manifestą 
apie tikybos laisvę, O vos nudundėjus su
kilusio “Potiomkino” patrankom, caras 
vėl skundžiasi sunkiu darbu. Jam tenka 
dalyvauti pasitarimuos vis tuo pačiu 
“sunkiuoju klausimu” — tautos atstovų 
sušaukimo reikalu. Dešimtį metų spyrė
si ir kratėsi to klausimo caras, bet jau 
išeities nebuvo. Ir ištikimiausieji patarė
jai, ir pats griežtasis maištų malšintojas 
Trepovas įtikinėjo carą, kad reiks su
šaukti Valstybės Dūmą, kaip rusai va
dino tautos atstovybę, seimą. i

Dabar caras su m misteriais ąprendė' 
ir galvojo, kaip čia Dūmą sušaukti ir 
patvaldybę išsaugoti. Peterhof o pasita
rimuos Dūmos rinkimo klausimu di
džiausių vilčių kėlė ūkininkija, kuri at
rodė ištikimiausiu carui liaudies sluoks
niu. Caras tikėjo, kad konservatyvieji 
ūkininkai bus tvirta siena, kuri apgins 
caro valdžią nuo kraštutiniųjų gaivalų. 
Dūmos rinkimų projekte buvo jiuma
tyta, kad Dūmos nariais renkami gali 
būti tik raštingi žmonės. ‘ \

(Bus daugiau):....

Pagaliau iš pačių išvietintų 
lietuvių pradeda reikštis prieš- 
fašistiniai balsai. Vienu įš pir
mųjų tokių balsų buvo mano 
brolio laiškas, kuris buvo ra
šytas iš jo gyvenimo lageryje, 
Vokietijoj, ir kuris tilpo Liau
dies Balse. Ten jis, kaip pa
prastas darbo žmogus, buvęs 
valstietis, gyvendamas fašis
tiniame apsupime, man apsi- 
skundė apie savo sunkią padė
tį ir parašė vieną kitą teisin
gą ir rūstų žodį prieš fašisti
nius lagerio viršininkus. O 
kad tas laiškas buvo skaudžiu 
smūgiu visiems fašistuojan- 
tiems lietuviams, tai jie tą įro
dė laiškais man ir net per 
tautinių socialistų Naujienas, 
su “mano brolio rašytu laišku.”

’ Pirmiausia, po tilpimo mano 
brolio laiško Liaudies Balse, 
tūlas pabėgėlis iš to paties la
gerio, kur mano brolis gyve
na, parašė man astuonių pus
lapių fašistinio tūrinio laišką, 
išbardamas mano, kad aš 
“blogiems tikslams” panaudo
jau brolio laišką, kuris buvęs 
parašytas mano brolio po 
to, kaip jis buvo nubaustas ci
garečių atėmimu. Vėliau tau
tinių socialistų Naujienose bu
vo stengiamasi, su koliojimais 
ant manęs ir Liaudies Balso, 
sudrumsti tikrąją reikšmę 
Liaudies Balse tilpusio brolio 
laiško. Bet ir su tuo fašistiniai 
verksmai nepasibaigė. Aną 
dieną pateko į mano rankas 
tautinių socialistų Naujienos, 
kur po ilgu redakcijos priera
šu patalpintas “mano brolio” 
rašytas laiškas. Juokinga ir 
pikta, kokių biaurių priemonių 
griebiasi fašistiniai elementai. 
Nenuostabu, kad jie ir Lietu
voje masinėse žmonių žudynė
se dalyvavo. Kad Liaudies 
Balse tilpusio brolio laiško ne
turėčiau po ranka, tai kartais 
galėtum žmogus paabejoti, 
kad gal kas nors iš laiško bu
vo klaidingai suprasta. Bet 
taip nėra. Tas laiškas su 
pluoštu kitų laiškų randasi pas 
mane ir abejojantiems mielai 
suteiksiu progą-persitikrinti jo 
teisingumu, o fašistams jis bu
vo ir yra skaudžiu smūgiu. 
Mano brolis gali pasididžiuo
ti uždavęs skaudų smūgi fa
šistiniams elementams. Kas ži
nom mano brolio rašybą, var
tojamą kalbą, žodžius ir išsi 
lavinimą, tie gerai žinome, 

4^ad Naujienose tilpęs ne jo 
laiškas, bet “kūrinys” tų, ku
riuos brolis laiške pirmiau 
smerkė.

Tiesa, broliui, gyvenančiam 
tame apsifpime, neišvengiamai 
teko dar daugiau nukentėti už 
parašymą man Liaudies Balse 
tilpusio laiško. Tą tvirtino fa
šizmo šalininkai iš lagerių, 
prisiminė ir brolis vėlesniuose 
laiškuose.

Bet ir su tuo fašistiniai

verksmai nepasibaigė. Aną 
dieną gavau laišką nuo tūlo 
išvietinto iš Regan, Ont, Jis, 
kaip ir kiti profašistai, per 
penkių puslapių laišką pasisa
kė, kaip jam skaudu pergy
venti prieš fašistus pasakytas 
mano brolio žodis. Apart to, 
jis įrodė savo fašistinį išsi
mokslinimą keiksmų srityje.

Gyvenimas nestovi vietoje. 
Iš į Kanadą atvykusių išvie- 
tintų 
rimt! 
nors 
rūstų
ir iškelia jų biaurius veiksmus 
prieš Lietuvos žmones, ypatin
gai iš nacių okupacijos laikų. 
Laikui bėgant išsiaiškins, kam 
su kuo pakeliui ir kas ką at
likę praeityje. ,

lietuvių tarpo iškyla 
lietuvių tautos sūnūs. Jie 
nedrąsiai, bet jau gana 
žodį taria prieš fašistus

Prasikaltusieji prieš Lietu
vos žmones ir norėdami už
slėpti savo praeities veiksmas, 
bijosi laiškų iš T. Lietuvos. 
Pyksta ant Liaudies Balso, 
kam jame telpa žinių iš T. 
Lietuvos kūrybinio darbo. Jie 
pyksta ant visų tų, kurie tik 
išsitaria žodį prieš fašistus. Jie 
savo pragaištingus darbus mo- 
jasi tęsti ir čia Kanadoje. Jie 
pradeda spiestis tautiniu so
cialistų rateliuose — čia žino
mų tarybininkais. Kaip jiems 
seksis ir ar jiems pavyks kas 
nors panašaus sukurti į tuos 
įvykius, kas buvo laike nacių 
okupacijos Lietuvoje, Jai atei
tis ir Kanados darbo žmonių 
organizuotos d e m o k r atinės 
masės turėsime atsakyti.

Kostas Kilikevičius.

PHILADELPHIA. PA

pagy-

puiki 
buvo

Gruodžio 14 d. atsibuvo va
karienė, kuri .buvo surengta 
dienraščio Laisvės pikniko 
darbininkų pavaišinimui, ši 
vakarienė buvo viena iš pui
kiausių ir linksmiausių, kiek 
aš esu matęs. Valgių ir gė
rimų buvo įvaliai, kiek tik kas 
norėjo. Valgiai skaniai su
taisyti, už tai priklauso 
rimas gaspadinėms. °

Publikoje susidarė 
nuotaika, nes publika
vienmin tiška — rinktinė, taip 
sakyti, aktyviškiausi draugai 
ir draugės mūsų miesto. Ska
niai pasivalgę, dainavo, šoko, 
linksminosi iki vėlumos nak
ties. Vienas senelis pasisakė, 
kad jau 10 metų nebuvo šo
kęs, o dabar ir jis šoko kartu 
su jaunesniais.

Buvo ir koncertinis progra
mas, Lyros Choras sudainavo 
kelias daineles. Parengimui 
pirmininkavo R. Merkis, kal
bėjo J. Bekampis, Bekampie- 
nė, A. Galkus, J. Smitas, Rai
nys ir keli kiti, kurių vardus 
neužsirašiau.

Buvo įnešta, kad kaip bus 
atidarytas Brpoklyne Lietuvių 
Kultūrinis Centras, tai pasiim
ti biisą ir važiuoti į parengi
mą. Tuojau pasireiškė apie 
30 draugų ir draugių norin
čių važiuoti busu, ant minimo 
parengimo.

Draugė Bekampienė paste
bėjo, kad gerai nuvažiuoti, bet 
dar*būtų geriau, kad nuvežtu
me mūsų mylimam dienraščiui 
Laisvei ir finansinės paramos, 
nes persikėlimas į naują vie
tą kainuos pinigų. Tuojau ant 
vietos tam reikalui parinkta 
aukų. Surinkta $28.28. Te
ko nugirsti, kad po šio paren
gimo dar daugiau atsiranda 
norinčių važiuoti į tą Brookly- 
no parengimą.

Gruodžio 21 d. įvyko Vei
kiančiojo Komiteto susirinki-

val- 
lai-

mas. Čia buvo pastebėta 
dybai, kad reikia geriau 
kytis laiko, nes susirinkimas 
buvo šauktas 3 vai. po pietų, 
o patys šaukėjai atėjo tik 4 
vai. Čia įvyko net įsikarščia
vimų. Tūlos draugės net ap
siašarojo. Reikėtų kontroliuoti 
savo nervus.

Susirinkimas buvo tvarkus, 
daug gerų tarimų padaryta. 
Nutarta parandavoti parką 
dėl dienraščio Laisvės pikniko. 
Prisimintas Kanados draugų 
Liaudies Balsas, tūli paauka
vo, paskirta iš kasos, taip, kad 
susidarė $20 su pasveikinimu 
Liaudies Balso 15-kos metų 
sukakties proga. Pašalinis.

Washington. — Kai kurie 
republikonų vadai sake, ge
riau būtų 20 bilionų dolerių 
išleisti savo ginklavimuisi, 
negu Marshall© planui.

v v
Funeral Home ’

84-02 Jamaica Avenue’
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150 I i
» J
g Tel. Virginia 7-4499 ,

sev vI
i
I

l
» Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 /

4 pusk—Laisvė (Liberty,Lith.Daily)-* Tree., Gruod. 31, 1947

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 

. naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų 
mu ir kainomis 
lenkinti.

<*►
1113 Mt. Vernon St 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

patarnavi- 
būsite pa-

i
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L. M. S. IlI-čios Apskrities Konferencija ALDLD Reikalai
Festivaliui praėjus reikia imtis naujų darbų meno- 

kultūros ukdymui. Pirmas tokių darbų yra LMS III Aps
krities konferencija. Konferencija įvyks vasario (Feb
ruary) 8, 1948 m., Liberty Auditorium, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, N. Y. Konferencijos pradžia 10.30 
vai. ryto.

surehgti prakalbų maršrutą.
Išklausyti ir vienbalsiai pri

imti mūsų apskričio finansų 
sekr
ninljo S. Penkausko raportai. 
Ižd

ALDLD 7 Apskričio Metinės 
Konferencijos Protokolas

LMS konferencija bus ne tik iš kalbų, tarimų, bet 
bus ir meno programa,- kurią paruoš Sietyno Choras, jo 
meno jėgos. Todėl ši konferencija turi būt, skaitlinga, 
masinė. Joje bus pilni pranešimai iš festivalio. Taip pat 
vienas iš svarbiausių klausimų bus meno mokykla atei
nančios vasaros atostogų laiku.

Delegatai į LMS III Apskrities Konferenciją
Chorai, vaidintojų grupės, žinoma, yra pagrindiniai 

vienetai LMS Apskrities konferencijoje. Bet meno veikla 
rūpi ne tik chorams, vaidintojams. Visos lietuvių organi
zacijos yra kultūrinės, nors jos tiesioginiai savo prakti
koje ir neužsiima meno veikla. Todėl visos organizacijos, 
kaip tai LLD, LDS kuopos, moterų klubai ir kitos, yra 
kviečiamos dalyvauti šioje meno konferencijoje.

Delegatai reikia rinkti sausio menesį. Delegatai ga
lima rinkti pagal LMS konstituciją, — vienas nuo orga
nizacijų ir po vieną nuo kiekvienos dešimties (10) narių.

Šis pranešimas yra oficialis kvietimai į LMS III 
Apskrities konferenciją. Kuopos, kurios nepriklauso prie 
LMS Apskrities, privalo rinkti delegatus ir dalyvauti šio
je meno-kultūros konferencijoje.

LMS III APSKRITIES KOMITETAS, 
Sekretorius V. Bovinas.

Konferencija įvyko lapkričio 
16 d., 1947 m., 318 W. Broad
way, So. Boston, Mass.

Konferencija
K aro n as,

atidarė J. 
organizatorius, 11:- 

iš ryto. Jisai paskyrė 
komisijų: J. Gal-

Worcėsterio, 
iš Worceste- 
iš WoTceste- 

iš Lawrence,

mandatų 
dalyvau
ji’ 4 ap-

SJCMSMiC*********^********®^ t______,
f J. J. Kaškiaučius, M. D.| prasidSj0

530 Summer Avenue, fl
fl 
fl 
fl 
fl

x
HUmboldt 2-7964 «i ‘u,l,u

Gruodžio 26-tą, New Yorke 
jo žydų liaudies didžio-'^ 

stos pašalpinės 
Peoples Fraternal Order— 
nimo divizijos konvencija, 

iviu Hotel Diplomat.

X ftw 
X 
X 
X 
X

' LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

y

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

126 South 5th St., Brooklyn, N.

mandatų
I gauską iš Norwood ir J. Bla-
I žonį iš Lowell.

Skaitytas ir priimtas litiškas 
Į nuo ALDLD Centro Komiteto, 
sveikinantis konferenciją.

Buvo pakviesti kalbėti bė
gančiais reikalais šie drąugai:
J. M. Lukas iš
K. Pilkauskienė 
rio, D. G. J tįsius

I rio, A. Taraška
iii. Tamošauskienė iš So. Bos- 
! ton ir P. Mickevičienė iš Mon- 
jtello. ' 5 •

Priimt pasveikinimai su $5. 
lauka nuo 155 kuopos moterų 
I iš Worcesterio, nuo 2-ros kuo- 
’ pos moterų iš So. Bostono ir 
i nuo 6-tos kuopos iš Montello, 
į Pasveikinimai su aukomis pri- 
i imti gausiu plojimu.

Išduotas raportas 
i komisijos. ‘ Delegatų 
.ja 29 nuo 10 kuopų
j skričio komiteto nariai — viso 

3 dalyviai.
Jewish ! Išrinktas prezidiumas iš sė

jau- kančių delegatų: pirmininku 
su 1 J. Skliutas, pagelbininku D.

' Jusius, sekretore Domicėlė Lu-
I kienė. Rezoliucijų komisija— 
į A. Taraška ii* J. Karsonas.

Perskaitytas pereitos konfe
rencijos protokolas, ;2 apskri- 

■ čio komiteto protokolai ir trys 
J protokolai bendrai komiteto ir 
’ draugių. Protokolai vienbal-'

X X

x

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60
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34 kp. rengia spaudos parcn- 
Pclnas bus skiriamas dien- 
Laisvei. Įvyks sjausio 31 d., 

kampas Maim ir Oak St.
Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma

lonu. Mandagus patarnavimas. !
Kiekvieną šeštadienį. įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra 

Šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ft
Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių 

Žemos kainos už viską. $
Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ft„ * fl

ft 
ft 
ft 
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Living Room Cushions
Refilled With New Springs

PRANEŠIMAI
SHENANDOAH, PA.

LDS 
girną, 
rašei ui 

v. v.,
Kviečiame visus dalyvauti šiame pa
rengime. J. PačauskAs. (304-1)

HARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 k p. 

vakarėlį, sulaukti 
Įvyks trečiadienį, 
7:30 v. v. Labor 
15-17 Ann St., Harrisohe. Bus ska5 
nių valgių ir gėrimų. Kp. ir apylin
kės draugai malonėkite' dalyvauti.-— 
—Kom.

rengia draugišką 
naujus metus, 

gruodžio 31 d., 
Lyejeum salėje,

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo 

bankielą pasilikimui 1948 m. Įvyks 
gruodžio 31 d. Liet. Taut.
apatinėj salėje. 7 v. vi Bus l.urkės,

Dr-ve rengia

Namo

9 Sofa Apačios Perbudavojimas į, 

| ' - Už $12.00 ■ 1|

g šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |
S) Ji Si 3-,3? 3135313} 31312^25 St 313? 51^313(37?

X
LITUANICA SQUARE

fl gerų perimų ir gera šokių muzika.- 
Kviečia Komitetas.fl ■

x V X v
RESTAURANT

V v
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PLTKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną diena yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
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WORCESTER, MASS.
Baigiasi seni metai,: artėja nauji. 

Visi stengiamės geriau'siaai atsisvei
kinti senus, gražausiai susitikti nau
jus. Aido Choras* rengia šokius ir 
abelną pažmonį, gruodžio 31 d. Šo
kiams gros Jono DerVelio orkestrą. 
Bus užkandžių ir žaislų. Pradžia 

į 8:30 v. v. Kviečiame viisus dalyvauti. 

I (Šiuos pranešimus lįiplaikėme vė- 
| lokai, veikiausia iš priežasties blogo, 
oro. Tad tilps tik sykį.—"L.” Adm.)

Tel. EVergreen 4-9612
s . . • $
>»j>i3«3i3i3^3i:^;>iA,3t3i3l3>3i3>3i3^3l3<3<3i3i3(3l3)3<3i3<3i3i3l3i3<3}3i3i3i3i3i273i3»3i3.3i3»3u
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BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS
ir
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Black Horse Ale
JOSEPH ZE1DAT \

411 Grand St. | 
Brooklyn, N. Y. |

šiai priimti.
Apskričio komiteto narių ra

portai išklausyti ir priimti.
j Išklausytas ir priimtas ra

portas Laisvės pikniko, kuris 
įvyko Maynard, Mass.

Iš atsibuvusių apskričio ko
miteto ir draugijų posėdžio, 
liepos 20k d., buvo tarta reng
ti bendrą koncertą trijų tau
tų — lietuvių, estonų ir latvių. 
T komisiją buvo išrinkti: J. 
Rainardienė, IT. Tamošauskie
nė, H. Simanavičienė ir J. Že
konis. J. Rainardienė ir J. 
Žekonis išdavė raportą: Kon
certas įvyko, buvo pasekmin
gas—liko pelno $43.00. Ra
portas ir pelnas nuoširdžiai 
priimti.
! Apskričio piknikas įvyko 
rugsėjo 25 d.. Maple Park’e, 
Methuen’e. Drg. S. Pen- 
kauskas išdavė raportą: Pelno 
liko $190. Maple Parko B-vė 
parką davė nemokamai. Iš
reikšta didelis ačiū savinin
kams.

Išklausyti ir vienbalsiai pri
imti delegatų raportai. Gau
siai aukota dėl Civilių Teisių 
Gynimo, Meno Sąjungos Festi
valiui, Liaudies Balsui, LLD 
knygų fondui, Laisvės šėrinin- 
kų suvažiavimui, pasveikini
mai su aukomis Vilnies radijo 
Klubui Chicagoj, Laisvės Ra
dijo Klubui Brooklyne, ateivių 
gynimo suvažiavimui, LLD su
važiavimui, Vilnies suvažiavi
mui, Moterų Apskričio suva
žiavimui. Veik visos kuopos 
pardavė Vilnies Kalendorių. 
Taipgi pirko Šerų Laisvės na
mo. Parengimų turėta įvai
riu, kaip tai: Lietuviškos fil- 
mos apie A. Bimbos kelionę 
Lietuvoje, prisidėta prie Lais
vės pikniko Maynarde, Nau
josios Anglijos Moterų Sąry
šio pikniko. ’L. Prūseikos pra
kalbos įvyko visose kolonijose 
mūsų apskrityje, prisidėta 
prie apskričio pikniko. Kelio
se kolonijose buvo pasekmin
gai .paminėta 400 metų sukak
tis nuo pasirodymo pirmos lie
tuviškos knygos. Visos kuo
pos aukavo ir veik visos siun
tė delegatus į Lietuvių Demo
kratinį Suvažiavimą. Taipgi 
pasirodo, kad veik visos kuo
pos mūsų apskrityje nariais 
laikosi, kitos paaugo.

Uždryta 1-ma sesija ant va
landos pietums.

Plačiai kalbėta apie Lietuvių 
Kultūrinį Centrą Brooklyne. 
Nutarta remti centrą Šerais, 
aukomis ir paskolomis. Palik
ta rezoliucijų komisija paga
minti rezoliuciją tuo klausi
mu.

Klausimas radijo steigimo 
Bostone plačiai apkalbėta ir 
nutarta remti.

Laisvės vajaus klausime— 
delegatai bei vajininkai pla
čiai raportavo iš jų darbuo
tės: S. Baronas, Montello; J. 
Žekonis, Boston; J. Blažonis, 
J. Karsonas, Lowell; A. Ta
raška, S. Penkauskas, Law
rence; D. Jusius, J. Skliutas, 
J. Juškevičius, Worcester; J. 
Galgauskas, Norwood, 
ta J. M. Lukui ii’ 
Gardner kolonija, 
Gardnerio draugų, 
Laisvės skaitytojų.

Buvo neaiškumas dėl $30 
nuo pereito Laisvės pikniko 
kuris atsibuvo Maynarde. Ko4 
misija raportavo, kad dalykas 
ištirtas ir nutarta atmokėti J. 
Jeskevičiui $30.

Mūsų apskričio moterų są
ryšio komisijos narė Hl Ta^ 
mošauskienė išdavė raportą' iš 
moterų veiklos. Raportas vien
balsiai priimtas.

Buvom užljviesti ir mūsų ap
skritys indorsavo šaukimą ma
sinio lietuvių suvažiavimo 
gruodžio 14 d.,1‘947 m., Dudl- 
ley Klubo salėje, Roxbury. Su
važiavimas šauktas ko vi.
prieš dabartinę reakcija 
prieš Taft-Hartley aktą, mais
to aukštas kainas ir už pa
saulinę taiką. Nutarta ir iš- 
rinkoin tris delegatus atsto
vauti mūsų apskritį: J. Kai> 
soną, J. Žekonį ii’ D. Lukiene.

Palikta apskričio komitetui 
surengti pikniką.

Palikta apskričiu komitetui

etoruy-’s S. Barono ir iždi-

pinigų yra $251.41.
utarta išaukoti sekamai:

Radijo' palaikymui Bostone 
$50.00;

pa-

pa- 
pa- 
Čia 
už-

fl

krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

„ F otografas |
Traukiu paveikslus lamilijų, ves
tuvių. kitokių

RON KON KO.M A 
8631

'■ / ' < < ' it į H I u
............ . .

TELEPHONE
STAGG 2-5043

pavienių, 
padarau!

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Palik- 
J. Skliutui 

su pagalba 
dėl gavimo

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
luš J r 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Lino.

Tel. GUenmore 5-6101

i

.4

MERGINOS
Patyrusios dirbti prie artificialių 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 6-8888
. (303)

vaidinimui dedama daug 
stangų.

‘k Pamokos ir Pare.
Užbaigiant senus.metus, 

skatinę pamoką turėta ir 
žmonio pusvalandis, 
draugės moterys pataisė
kandžių, tokių skanių ir įvai
rių, o vyrai parūpino išsigert. 
Gražiai'ėjo laikas, prisiminus 
darbus, pasekmes ir apkalbė
jime sekančių metų darbuotę. 
Sekančiose pamokose jau bus 
pradėta Sylvija mokintis, 
įvyks pirmą savaitę po naujų 
metų, trečiadienio vakare, ly
giai 8 valandą, šiame pažmo- 
nyje pasirodė, kad dvi geros 
choro narės, būtent, Tęsė 
Stočkienė ir Mae Witkus ir 
Ed. Skučas vyksta į šiltą Flo
ridą kelioms savaitėms. Visi 
gražiai palinkėjom joms ir 
jam laimingos kelionės ir dar 
laimingiau sugrįžti į savo na
mučius ir vėl visiems darbuo
tis bendrai meno srityje.

Jau du svarbius parengimus 
manome greit turėti sekančių 
metų pradžioje, tai bendras 
bankietas su aidiečiais-nauja
me Lietuvių Kultūros Centro 
name, ir antras, tai trečias me
nininkų koncertas, taipgi tame 
kultūros name, kur bus duo
damas tas pats koncertinis 
dramatizuotas vaidinimas, ku
ris buvo tik ką suvaidintas 
New ark e.

>-ų leidimui $25;
, kuris įvyks 
d., Roxbury,

Suvažiavimui, 
gruodžio 
Mass., $10.00;

Tarptautiniam veikimui $10;
2 'šėrai Liet. Kultūros Cen- 

namui $50.
Šrinkta apskrities valdyba 

segantiems metams: D. Lukie- 
H. Tamošauskienė, H. Si- 

miįnavičienė, E. Pilkauskienė, 
J. M. Lukas, J. Karsonas, S. 
Baronas, S. Penkauskas, 
Kaulakis, ir J. Grybas.

Konferencija užsidarė 5 
pc pietų. t

Pirm. J. Skliutas.
Sekt'. Domicėlė Lukiene.

Iro

nė

14

vai.

REGISTRUOTOS SLAUGĖS
Alga pridedant pilną užlaikymą 

Kreipkitės 
MRS. BOWLER 

Superintendent of Hospitals
SOUTH COUNTY HOSPITAL

WAKEFIELD, RHODE ISLAND
(303)

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

GERA ALGA. UŽLAIKYMAS
/Kreipkitės j Mrs. Bowler
Superintendent of Hospitals

SOUTH COUNTY HOSPITAL
WAKEFIELD. RHODE ISLAND

(303)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Elizabeth, N. J
Sietyno Choras nuo Senų 

Darbų prie Naujų

SUKNELIŲ SIUVĖJAI 
PATYRĘ SIUVĖJAI 

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

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

r

ii

---------f
Metiniam choro susirinkime 

išduoti raportai iš 1947 metų 
veiklos. Pasirodė, kad choras 
daug ir sėkmingai veikė, ne
žiūrint, kad vis dar neseniai 
skaitoma atgijusiu nuo ilgokos 
pertraukos. Pats choras tu
rėjo tris parengimus: 2 kon
certus, pikniką su rusais, vie
ną lošimą ir 9 kitokius pildy
mus.

Kadangi choro komitetas 
gerai veikė su savo pagelbi- 

inku veikiamuoju komitetu, 
uris susideda vien tik iš jau- 
imb, su choro mokytoju Wal-

ti.eriu Žuku, tai visus, apart 
vieno, palikom ir ant toliau 
darbuotis. Vietoj buvusio or
ganizatoriaus Ed. Skučo, iš
rink o m jauną naują narį Paul 
Arlis (Arlauskas).

Choro iždas buvo geras, ta
čiau atsižvelgiant į darbus, 
nestovi ant vietos, o eina že
myn, nes kas mėnesis turime 
50-60 dolerių išlaidų, kadangi 
reikia apmokėt dviem moky
tojam—choro ir okteto, tai nu
tarta turėti greitu laiku Haf- 
risone partiją, nutarta suvai
dinti operetę Sylviją ir jos su-

x 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULE Y

Licensed Undertaker

(»02)

PASKELBTI KAI KURIE 
GRŪDŲ GEMBLERIAI-

VALDININKAI
Washington. — Žemdir

bystės sekretorius Clinton 
Anderson paskelbė 99 ša
lies, valstijų ir miestų vai- 

| dininkus, kurie šiemet spe- 
■ kuliavo grūdais. Jie užpir- 
I kine j o grūdus biržose ir 

Choro Reporteris. |lai^ didesniam pabrangi-

Gražiai skirstėmes su paki
lusiu ūpu, palinkėdami vieni 
antriems laimingai praleisti 
šventes ir su dar didesne ener
gija 
prie

mestis sekančiais metais 
meno kultūros darbų.

Grupė jaunų plėšikėlių pra
ėjusį penktadienį apiplėšė net J 
patį šventąjį Klaus; priešais 
30 Ocean Parkway, Brookly
ne, nešusį dovanas, šventuoju 
buvo James Jones, United 
Parcel Service darbininkas, 
prekių išvežioto j as. Juos areš
tavo.

j mui. Tarp tų gemblerių yra 
i ir asmeninis prez. Trumano 
! gydytojas.

Du 8 metų berniukai New 
Yorke tapo savininkais $120 
pinigais ir $500 vertės dei
manto, kuriuos jie rado pra- 

I ėjusį rudenį, bet pametėjus 
j neatsišaukė.
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231 Bedford Avenue

Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrecn 8-9770
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

x
X

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

Tel. MArket 2-5172

Moderniškai įrengtus Koplyčios
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j Egzaminuojam Akis,į 
l Rašome Receptus | 
iDarome ir Pritaikome Akinius i 

į fl

I Drs. Stenger & Stenger |
& Optometrists ft
5 394-398 Broadway <
I Brooklyn, N. Y. |
6 Tel. ST. JJ-8842 fl

I Green STAR BAR & GRILL
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8 459 GRAND STREETXM
y (Skersai nuo Republic Teatro)

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8693
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I žAugust Gustas 
BELT AIRE 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 jilms tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 
ko jūs reikalausite. 

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
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Paul Gustas Funeral Home', |
INC. I

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS | 

Telefoliuokite dieną ar naktį J
EVergreen 7-4774 i

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

. . ■ . v fl

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

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

.     Į   >11     ............. .. . ............................................................................ ■■■ ■Į. Į „ I,. . ■. .II — , .
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Darbiečiy Balsuotoju : 
Yra Kita lielį 
Kiek Liberalą

’ t :

Trijų stambiųjų miesto ap
skričių — Brooklyno, Bronx ir 
Manhattan — balsuotojų skai
čius suvedus, juose esą 187;- 
931 užsirašę daįbiečiais bal
suotojai (skaitlinės dar ne 
oficialės). Tosec pat apskri
tyse liberalais užsirašę 91,113.

Kada bus priskąityti Queen's 
ir Richmond, tikimasi Ameri
kos Darbo Partijos skaitlinę 
pakilsiant virš 200,000, o 'Li
beralų Partijos iki 100,000. ;

Tačiau ir darbo partija ne
atlaikė savo nuošimčio, koks 
turėjęs būti gautas nors ir pri
puolamųjų rinkimų metais. 
Bendras registrantų skaičius 
nupuolė 15 nuošimčių, bet už
sirašiusieji darbiečiais numa- 
žėjo 20 nuošimčių.

Darbiečiai aiškina, kad vi
suose distriktuose tūli žmonės 
ir tūluosą distriktuose daug 
žmonių paabejojo dėl esmo- 
sios reakcijos. Kad dalis jų 
nesirašė jokios partijos bal
suotojais, o tūli užsirašė kitų 
partijų balsuotojais, vaduojan
tis reikalu. Kad balsavimuose 
jie atsiras darbiečių kolumno- 
je.' Užsirašymas partiniu bal
suotoju, mat, viešas, o balsa
vimai slapti.

Vyriausieji nuostoliai rasti 
vidurinės klasės distriktuose. 
Darbininkiškuose distriktuose 
kai kur padaugėjo darbiečių 
balsuotojai. Jie padaugėjo 
kongresmano M a r c a n t onio 
distrikte.

Tūli žmonės užsirašė libera
lų balsuotojais, nes šapose 
vo didis spaudimas jais 
šytis.

Republikonai šį kartą
kentėjo daugiausia, jais užsi
rašiusių nuošimtis nupuolė 
30 ir po 35 nuošimčius.

bu-
ra-

nu-

po

Pašto Darbymetė
did eBuvusi pirm švenčių 

lė pašto tarnautojų darbyme
tė šiemet pailgėjo ir pasun
kėjo dėl sniego. Ji prasitęs, 
kadangi dėl sniego paštas vi
sai negalėjo veikti šeštadienį 
ir, dalinai, penktadienį.

Pašto viršininkas prašo, kad 
(norintieji' užtiRrihtai išsiųsti 
laįškui laiku) laiškus Įmestų 
pi?e gpdžiųjų kelių, kur jau 
galima' lengvai privažiuoti. Po 
mažąsias gatvytes laiškai 
dar nebus surenkami per 
lėtą dienų.

Nuo gruodžio 1-mos iki
^tądien i o vakaro, 20-tos, 30,000 
nuolatinių ir 10,000 laikinųjų 
pašto darbininkų 
miesto 213 milionų 
tvarkė ii’ išnešiojo 
nų atsiųstų laiškų
ir 820,000 specialiai išnešioja
mų laiškų; 2,150,000 išsiun
čiamų ir 523,000 atsiunčiamų 
pundelių.

Ateinantieji laiškai šiemet 
padaugėję 13 nuošimčių, pun
deliai 43 nuošimčius.

gal 
ke-

ses-

išsiuntė iš 
laiškų, su- 
190 milio- 
pap rastų jų

LaGuardia stotis pradėjo 
veikti tik sekmadienio vakarą. 
Pertraukoje buvo sulaikyti 
666 išskridimai-atskridimai.

Fiknos-Teatrai Akstine? Jaunuolį Vagitiaiit:

Žadėjo Daugiau Sniego, 
Vėjo ir Šalčio

šalčio jau turimo gana, snie
go taip pat, bet abiejų new- 
yorkiečiams buvo žadėta dau
giau antradienio prievakarį; 
taipgi žadėta vėjo, šiuos žo
džius rašant, priešpietį, tebe
buvo ramu ir saulėta.

Miestas Išsikasa iš Sniego
Subways ir elevated linijos 

jau visos veikė: busų tik tū
los.

Traukiniai iš Connecticut ir 
Westchester vėluoja po kelias 
iki keliolikos minutų. Long 
Island traukiniai pirmadienį 
tebevėlavn iki trejeto valandų.

Didieji auto keliai ir apie 
pusė miesto gatvių jau buvo 
pervažiuojamos.

Gatvėmis vis dar labai pa
vojinga važinėti. Neatkasto- 
sios išmuštos 'duburiais, sli
džios. Kitose tik siauras kele
lis prakastas.

Majoras O’Dwyer, kalbeda-
iš miestavosios radijo sto-
WNYC, 830 klcs.', barė
motoristus, kurie be bū- apsileidimo 

reikalo trankosi gatvėmis,

pusių ar d u bei tavai pastatytų 
mašinų savininkams policija 
įteiks pašaukimus į teismą 
(summons).

Seniau įklimpusių, tebesan
čių gatvėse policija priskaitė 
9,220 auto; 788 sunkvežimių, 
39 trailerius, 2 busus, kiti pri- 
vatiški. Tų savininkus taipgi 
šauks į teismą, jei nenuims 
mašinų tuojau.

Maisto ir Kuro Netrūksta
Miesto vyriausybė praneša, 

kad maisto ir kuro mieste ne
trūksta. Maistas, kaipo turįs 
pirmenybę, 
mališkai. 
tojai ilgiau
darbe dėl vargiai pervažiuo
jamų gatvių.

Kūro pristatoma apie 40 
nuošimčių normaliu kiekio. 
Tačiau mažai kas buvo išbai
gęs iki paskutinio svaro pirm 
sniego, tad niekam negresia 
šaltis dėl stokos kuro. Jei 
kam truks, tai bus dėl paties 

ar neišgalėjimo

pristatomas nor- 
žinoma, pristaty- 

užtrunka tame

mas 
ties 
tuos 
tino
nepaklausė jo prašymo neva
žinėti. Kelių reikia sniegva- 
liams ir išvežiotojams miestui 
būtiniausių reikmenų. Yra 
pavojus nelaimių reikiant pra
važiuoti gaisragesiams, polici
jai, daktarams, 
miams.
paliktų įšalusių mašinų, 
čia dar 
ant kelio ir įklimpsta, 
paliekamos pastatytos 
įklimpusių.

Visų tokių naujai užklim-• policistas gyvena.

ligonveži-
Gatvės tebėra pilnos

Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės Kalėdų 
Pasilinksminimas

Brooklyno Paramount Teatre
Šventėmis pradėta rodyti 

daug milionų dolerių kainavu
si teąhnospalvė 
studijų. 
q u ere d .'” 
Goddard 
Priedams 
mas.

dinospalvė Paramount 
ų^ , filmą “Uncoun- 

žvaigždėse Paulette 
ir Gary Cooper, 

rodo trumpas fil-

su savo marionetėmis ir
A ★ ★

Roxy Teatre
Rodo Daisy Kenyon, 

riausiose rolėse Joan Craw-- 
ford, Dana Andrews, Henry 
Fonda. Scenoje asmenų dai
nos, šokiai, muzika, šposeliai.

Vy-

Praeitą šeštadienį mes, 
tuvių Kalbos Mokyklėlės 
kai, turėjome malonų 
linksminimą Kalėdų 
Turėjome kalėdinę eglaitę, pa
gražinimus, žaidimų, užkan
džių ir skanumynų.

Mes turėjome ir daug juo
kų iš mūsų žaislų. Dabar 
mes kiekvieną didelę šventę 
turėsimo pasilinksminimus. 
Mes todėl norime, kad kuo 
daugiau vaikų ateitų, tai mes 
turėsime daugiau juokų.

Mūsų mokytojas Byronas ir 
tėvai žada, kad mokyklėlė bus 
padidinta ir pagerinta. Mes, 
vaikai, esame linksmi, kad mo
kyklėlė taip gražiai auga.

Mary Anne Wilson.

vai- 
pajsi- 

proga.

New Yorko Paramount
Pradėjo rodyti “Where The

re’s Life,” su Bob Hope, Signe 
Tlasso, William Bendix vado
vaujamose rolėse. Asmeniš
kai scenoje Stan Kenton su sa
vo orkestrą, Martin Ęrbthers

Radio City Music Hall
Teberodo pirm švenčių pra

dėtąją filmą “Good News.” 
Didžiojoje scenoje vaidina re
liginės temos spektaklį “Nat
ivity” ir šiaip linksniavimų 
rinkinį “Yuletidings.”

Sendaikčių pardavėjas fach- 
ard-Osser, 65 W. 106th Št., 
kaltinamas nuo jaunamečio 
priėmęs $2,250 vertės br&n- 
gumynų už $1.50. Jis aiški
nasi nežinojęs, kad tie daiktai 
vogti, nei kad jie brangūs, 
paskaitęs už paprastus. Va- 
gišiukas taipgi areštuotas. 
Brangumynus jis pačiupęs 
jam nunešus iš krautuvės pir
kinį, šeimininkei jį įleidus į 
miegkambarį prie telefono.

Šaltas Vanduo, Bet NORITE PASIDŽIAUGTI
GĖLĖMIS TARP SNIEGŲ?

Brooklyno Prospect Parko

Dvasiškis Nepatenkintas 
Mūsiškomis Kalėdomis

Desėtkaj/ pasaulio šalių, tar
pe tų ik Tarybų Sąjunga, pa
kviestos dalyvauti New Yorke 
Tarptautiniame Baleto ir 
Liaudies šokių Festivalyje. JĮ 
ruošia miesto auksinės sukak
ties proga.

Kuomet moteriškė randasi
pavojuje tame vandenyje, šil- Greenhouse, prie 9th St., da
tą kraują ir gerą širdį turin- ( bar kas dieną, nuo 10 iki 4 po 
čiam vyriškiui sunku atsispir- i piet, baigiant sausio 2-ra, yra 
ti prieš reikalą ją gelbėti. ■ išstačius! parodai virš 1,000

i z, • t t ipoinsettijų ir kitu šio sezonoGaisragesys James J. Mur- t .. v. • l ,
ph.y išgirdo tokį šauksmą bu- Į '
damas ant gaisragesių laivu-

'^,ko. Oro temperatūra buvo 
/ apie 1$ laipsnių, vandens 37.
1 Bet atidėlioti iki 

laivuku nebuvo 
nešė įkritusiąją 
nuo kranto. Murphy numetė 
batus, sermėgą ir šoko į van
denį. Jis užplaukė moteriš
kei už akių, pačiupo ją ir at-

. gabeno prie laivuko. Kiti 

. gaisragesiai nuleido kopėčias 
pagelbėti jiems išsikelti iš 
vandens.

Pasimetusi su dukterimi 
krautuvėje, vedina mažu anū
ku, negalinti sukalbėti angliš
kai, Mrs. Todaro išbuvo per 
naktį restaurane, migdydama 

'vaiką ant kelių.

priplauktų 
kada, srovė 
upėn tolyn

Phyllis Anekstein, 8 
mergytė, tapo užmušta 
mobiliaus Bronxe, 
skersai Southern 
Jos rankutėje
gniaužti 40 centų, kuriais ji 
bėgusi pirkti tėvams ir sesutei 
dovanas šventėms.

motų 
auto- 

einant 
Boulevard,

tebebuvo su-

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 kp. metinis susirinkimas 
įvyks 1 d. sausio, 7:30 v. v., 419 Lo
rimer St. šiame susirinkime bus iš
duoti raportai iš visų metų kuopos 
veiklos. Taipgi yra iš Centro nomi
nacijų blankos ir kitų organizacijų 

’reikalų aptarimai. — Kp. Valdyba.

Sakydamas kalėdinį pa
mokslą šv. Patrick’o katedro
je kataliku dvasiškis Edward 
I.. Murphy' labai išsibarė ant 
tų, kurie perka vieni kitiems 
kalėdines dovanas ir linksmi
nasi. Visa tai, sakė jis, yra 
pagoniška. Jam ir daugeliui 
kitų, be abejo, norėtųsi,, kad 
tą viską atiduotų dvasiškiams.

Vargiai kas paklausys jo, 
kaip nepaklauso tų, kurie ata
kuoja' mirusiems perkančius 
gėles vietoje mišių, šios gady
nės žmonės atiduoda tam ti
krą donį bažnyčiai, jos išlai
kymui, bet nenori atiduoti 
visko, nori ir patys pasigro
žėti - pasižmonėti gavę die
nelę liuosą nuo sunkaus dar
bo.

pirkti.
Po bausme įsakyta nuvalyti 

šaligatvius, prakasti sniegą 
prie rynų ir gaisragesiams 
vandens įvadų.

Pirmadienį prie sniego ka
simo ir vežimo dirbo 23,311 
vyrų su 2,181 vežimų ir ma
šinų. Sniegas dabar sunkiau 
kasamas, kadangi buvo atleis
tas ir paskui įšalęs, tenka 
kirsti.

Policijai pavesta mobilizuo
ti savanorius tame bloke, kur

naujos užsirioglina 
arba 
greta

Išgelbėtoji, Catherine K. 
Ilunce, nuvežta į Bellevue, o 
gelbėtojas į Misericordia li
goninę. Vėliau jį paleido na
mo.

r-

Nauja Graži Vieta
PASILINKSMINIMUI

Savaitine Pamoka
Nosinių Vartojimo Peržvalga

Tarsi pasirinkdamos vietą, 
kur geras gelbėtojas, moterys 
pataiko ten šokti ar kristi j 
upę. Tik praėjusio lapkričio 
16-tą tas pats Murphy netoli 
tos vietos, taipgi jau šaltame 
ore, išgelbėjo vieną norėjusią 
prisigirdyti.

Teko kalbėtis su kai kuriais 
žmonėmis, kurie sekė šią skil
tį nuo jos pasirodymo. Buvo 
išsireiškimų, kad būtiPpaduo- 
ta pavyzdžiai, kur naudojama 
nosinės, čia ir mėginsime tai 
padaryti, kiek galint trumpoje 
formoje.

1. Atsakant į klausimą 
ką? rašo nosinę galūnę, jei 
kalbama apie vieną daiktą. ‘

2. Atsakant į klausimą ko?, 
jei kalbama apie daugelį daik
tų, rašoma nosinė galūnė.

3. Balsės Y ir O niekada 
nėra nosinėmis — nosinės da
romos iš balsių ą, ę, į, ir ų.

4. Nosinės žodžių šakny
se: ąsotis, ąžuolas, žąsis grąž
tas. Arba: kietas sūris sunku 
kąsti, kietas ąžuolas sunku 
gręžti, laiškas reikia pasiųsti, 
ir tt.

5. Rašant laika visuomet 
vartojama galininko linksnys, 
arba laikas atsako į klausimą 
ką ? Pav.: šis rašinys rašo
mas 1947-tų metų žiemą, pir
madienį, gruodžio dvidešimt 
devintą dieną, vienuoliktą va
landą ryto.

6. Veiksmažodyje, kur iš
reiškiama tariamas laikas ir 
kalbama apie ką nors pašalie
tį; pav.: “Kad kiaulė ragus 
turėtų, visą svietą išbadytų; 
kad nuo didumo pareitų, kar
vė kiškį pavytų.” Tokiose ap-

linkybėse vartojamuose veiks
mažodžiuose, kaip — turėtų, 
išįbadytų, pareitų, pavytų, •— 
vartojama nosinė galūnė.

• 7. Priesagose “są” varto
jama nosinė: sąjunga, sąma
ta, sąlyga, ^sąstatas, sąžinė, ir 
tt.

8. Būdvardžiuose ir daly
viuose, kuomet jie atsako į 
klausimus ką? ar ko? ir prie 
jų pridedama žodeliai ją, jį 
ar jų: pav.: gerąją, gerąjį 
gerųjų. Taipgi, jei kalbama 
apie moterišką lyti ir atsako
ma į klausimą kuomi ? Pav.: 
gerąja, gabiąja; arba šventą
ja diena mes naudojamės po
ilsiui. šventąsias dienas su
naudojame poilsiui.

9. Dalyviuose : Bėgąs, bėgą ; 
sėdįs, sėdį; bėgęs, bėgę; bėg
davęs, bėgdavę, bėgsiąs, bėg
sią.

Tai tiek maždaug apie nosi
nes suglaustoje formoje. Jei 
rastųsi 'tokių skaitytojų, ku
rie šiuo skyriumi domisi ii- kai 
kas nebūtų jiems aišku, tai 
prašomi atsiliepti laišku. Laiš
ke paduoti klausimai bus de
dami šin skyriun kartu su į 
tuos klausimus tinkamais at- 
sakymais-paaiškinimais.

Veiksnys.

Kas Šelpia Biednus?

Naujai atidarė gražiai įrengtą vietą' 
pasilinksminimui

Juozas Meškauskas
SU

Stephanie Tubiene
4!) TEN EYCK ST., BROOKLYN, N. Y.

PILNI GĖRIMŲ LAIŠNIAI 
Geriausios degtinės, vynai ir alus.

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

Jaunukai Pasiruošia 
Lenktynėms

Komercinio laikraščio Daily 
News reporteris Art Smith sa
kosi norėjęs ištjkro sužinoti, 
kaip gyventus! Kalėdomis 
New Yorke, jeigu būtum likę- 
sis be dolerio, kur galėtum 
susišelpti. Jis-su fotografu 
Tom Watson leidosi po mies
tą. Ir kągi jis atradęs, jo 
paties žodžiais:

“Biednūomenė gelbsti bied- 
nuomenei New Yorko mieste.”

Valkiozas ant Boweres ati
duos tau paskutinį nikelį...

Kairys ant Times Square, 
nors jo paties kišenini tušti, 
simpatizuos tau ir linkės lai
mės.

Greenwich Village policis- 
tas tau duos pusdoįerį ir pa
linkės geresnio giliuko netoli
moje ateityje.

Bet ant Park Ave., kur 
moterys vedžiojasi šauniai ap
rėdytus puikius šunyčius ir 
kur vyrai paraduoja šilkinėse 
skrybėlėse ir $200 ploščiuose, 
gausi simpatijos ar paramos 
tik nuo durų sargo.

'Kiekvienų atveju, po gavi
mo atsakymo, reporteris pasi
sakė kuo esąs, o jo draugas 
nufotografavo užklaustuosius.

į? «
BROOKLYN $

fLABOR LYCEUM I a į DARBININKŲ ĮSTAIGA 
^Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-« 
S^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.3
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Puikus steičius su naujausiais 
Įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave
Tel STagg 2-3842
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP 1 
ANTANAS LEIMONAS • « 

Savininkas «
306 UNION AVENUE I 

a 
GERAI PATYRŲ BARBERIAI | 
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|Adam V. Walmus, D.D.S.1
DAKTARAS-DENTISTAS ««
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M VALANDOS:

9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

M.

s# ----------------------
!$650—5th Avė., kamp, 19 St

y 
S? 
y y v

y
y 

y 
!tf 
&F

į?

S?

Sf 
žf 
s?

Peter Kapislcas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

>52.50

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

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! ;

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17'jcweh. >33.75

įvairybe kostu- 
džlulerlų. ‘Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

A gIBROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-5569
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ssf Graži
miškų 

Vrf nelčm
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Sff Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, llainil- 

w? ton, Benrus, etc. Vė- 
ųL liausiu madų Moterų 
& ir Vyrų Daimontiniai 

žiedai.
Atlikite savo pasirin- 

W kinių dabar. Rankpi- 
Crf nigiai jums palaikys 

by kurį daiktų iki 
s? Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro- 
nams!

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D
223 South 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203
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Valandos:

SKELBKITĖS LAISVĖJE
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prie 
Avenues, 
jaunukų 
lavinasi 
Atletiš-

221 South 4th Street «
i BROOKLYN, N. Y. §

i Tel. EVergreen 7-6868 «

į Vandos: ji~^svakare j

i Penktadieniais uždaryta.
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g DANTŲ GYDYTOJAS |

?Dr. A. Petrikai
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|Kvepiančiai keptos ir virtos^ 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-j

it mSiwL-

Sveikiname Iš Anksto
r

Iš anksto sveikiname savo kostumerius, 
draugus ir visus lietuvius

NĄUJŲ METŲ ŠVENTĖMIS!
Taipgi turime malonumo pranešti, kad mūsų 

krautuvė yra pilna geriausios mėsos ir 
groserių šventėmis.

CHARLES SHIMANSKAS
& CHARLES MITCHELL

Savininkai

Meat Market & Groceries
378 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Kas trečiadienio popietį, nuo 
3 iki 6 vai., Armorėje, 
Bedford ir Atlantic 
Brooklyne, įvyksta 
pratimai bėgti. Jie 
priežiūroje Policijos
kos Lygos sportininkų.
' Panašūs pasiruošiamieji pra
timai vyksta ir kitose miesto 
dalyse, taipgi ir kitomis die
nomis. Jei jūsų sūnus ar duk
tė nori dalyvauti, artimiausią 
vietą sužinos iš policijos. Ge
riausieji bėgikai, taipgi lai
mėtojai kituose sportuose da
lyvaus viso miesto rungtynėse 
Madison Square Gardene, va
sario 12-tą.

?GERI PIETŪS.’l 
y g 
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__ _ , . . aKada norite gerų pietų, g 
kreipkitės j *

Lorimer Coffe Shopf
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

, Gruod. 311 194

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
♦ Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




