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“tai labai per- 
Pernai per tą patį 
buvo sunaudota 
8,584,180 bušelių

kad 
žadeikio nėra 

Jį įgaliojo tiktai 
Todėl jis Grigaitį

Durniaus Pasaka.
Palaiminimas iš Kapu.
Klausimai be Atsakymo.
Pradėkime su Ryžtu ir 

Entuziazmu.
Dvi Naujos Ponams Bėdos.

Rašo A. BIMBA

Brazilietis Brandao sugrįžo 
iŠ Maskvos. Jis ten buvo Bra
zilijos ambasadoriumi. Sugrį
žo užpykęs. Girdi, Tarybų 
Sąjungoje “yra 30 milijonų 
žmonių be pastogės ir duo
nos.”

Tai kuomi jie gyvena?
Protingas žmogus pastatys 

šį klausimą ir tuojau supras, 
kad šis diplomatiškas durnius 
susirietęs meluoja.

Bet ne taip mano Naujienų

Grigaitis skaitė Smetoną blo
gu žmogum, vadino jį fašistu 
/ir smurtininku. Sakė, kad 
Smetona yra susitepęs rankas 
Lietuvos žmonių krauju.

redaktorius, šita Brandao pa-
saka jam esanti šventa tiesa.
Jis ja tiki ir įsidėjo į edito-
rialą (N., gr. 27 d.).

★ ★ ★
Dar ne taip labai seniai

Dabar Grigaitis didžiuojasi 
gavęs Kalėdų proga pono ža- 
.deifcio pasveikinimą. Tai
pasveikinimas “j 
lioto ministro.”

Betgi visas svietas žino, 
jokia Lietuva 
įgaliojus. 
Smetona.
ir gali sveikinti tik Smetonos 
vardu.

Tūlas Mirtgėla, pabėgėlis, 
fašistinėje Vienybėje (gr. 26 
d.) klausia:

“Ką duos tie 1948 m. mums 
tremtiniams? Argi ir liktume 
ir toliam be jokių perspektyvų 
j ateitį, be tėvynės? Ką žada 
Naujieji 1948 Motai?”I

Mingėla atsakymo neturįs, 
nes nežinąs.

Norisi jam patarnauti. 1948 
Inetai duos tą patį, ką davė 
1947 metai. O ką davė perei
tieji metai ? Davė tik merdė
jimą ir nusivilimą.

Ir už tai pabėgėliai gali 
kaltinti tiktai save. Jje turi 
puikią progą grįžti savo tė
vynėn ir tapti naudingais žmo
nėmis, bet ja nesinaudoja. Jie 
pamiršo protingą lietuvių po
sakį: “Kaip pasiklosite, taip 
ir išmiegosite.”

Tai jau abiemis 
esame 1948 metuose, 
kad pradžia būtų gerai supla
nuota ir entuziastiška, nes 
prieš visus mus stovi dideli 
darbai.

, Man labai rūpi mūsų organi
zacijų reikalai, ypatingai Lie
tuvių Literatūros Draugijos.

Pirmutinė ir svarbiausia 
kiekvieno nario pareiga—tuo
jau pasimokėti narines duok
les.

Kiekvienos kuopos pareiga 
stengtis patekti į garbės sąra
šą.

Kuri kuopa bus pirmutinė 
atsiųsti į Centrą visų savo na
rių duokles už 1948 metus?

kojomis 
Reikia,

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Centro Reikalai

’Graikijoje ir Chinijoje rei
kalai nefaa taip, kaip ponai 
planavo. - Komercinė spauda 
nebegali paslėpti savo susirū
pinimo. Nesiseka karaliui Po
vilui, nesiseka diktatoriui 
Chiang Kai-šekui.

Ypatingai Graikijoje parti
zaninis judėjimas pagyvėjo. 
Paskelbimas laisvosios vyriau
sybės labai nepatinka tiems, 
kurie tikėjosi fašistinės mo
narchijos greito ir pilno lai
mėjimo. Dabar jau kalbama, 
kad Amerika turės pasiųsti 
Graikijon armiją ir gelbėti 
fašistinį režimą.

Nanking. — Sovietų kon-’ 
sulas užginčijo Čiang Kai- 
šeko įtarimą, kad “Sovie
tai ginkluoją chinų komu
nistus?’

Valstybės Departmentas Grasina “Rimtomis Pasėkomis,” 
Jei Graikijos Kaimynai Pripažintu Naująją Valdžią

Washington.— Amerikos 
valstybės sekretoriaus pa
vaduotojas Robertas A. Lo
vett įspėjo “šiaurinius 
Graikijos kaimynus,” kad 
nedrįstų pripažinti laikiną
ją demokratinę Laisvosios 
Graikijos valdžią, kuri par
tizanų įsteigta šiaurinėje to 
krašto, dalyje. Jo minimi 
kaimynai yra Jugoslavija, 
Albanija ir Bulgarija.

Lovettas grūmojančiai 
pasakė: “Jeigu kitos šalys

pažintų naująją Graikijos 
valdžią), tatai reikštų rim
tas pasėkas.”

Jis pabrėžė, kad Graiki
jos monarchistų valdžia e- 
santi teisėta. Lovettas taip-

gi įtarė, kad tie elementai, 
kurie sudarė demokratinę- 
partizanų valdžią, girdi, 
“gręsią Graikijos čielybei ir 
nepriklausomybei.”

Kartu. jis priminė, jog 
naujosios valdžios pripaži
nimas, esą, laužytų Jungti
nių Tautų seimo rezoliuci
ją, priimtą spalių mėnesį 
pernai. Ta rezoliucija atsi
šaukė į Albaniją, Bulgariją 
ir Jugoslaviją, kad neduotų 
paramos graikų partiza
nams. Jungt. Tautų seimas 
tada, paskyrė ir komisiją 
^rubežiams daboti” tarp 
Graikijos ir jos kaimynų.

(Sovietai, Jugoslavija, 
Albanija, ir Bulgarija at
metė tą komisiją.)

Valdžia Griežtai Sumažina 
Grūdą Kiekį Degtinei

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius Clinton 
Anderson leido tiktai 2,- 
450,000 bušelių grūdų su- 
vartot degtinei daryt per 
mėnesį iki 1948 m. vasario 
1 d. Degtindariai skun
džiasi, kad 
mažai.” 
mėnesį 
degtinei 
grūdų.

Republikoniškas kongre
so priimtas bilius, esą, 
“prieš ’infliaciją” leido val
džiai kontroliuoti tiktai 
grūdų vartojimą alkoholi
nei gamybai; o visų reik
menų kainas paliko kompa
nijų susitarimui.

Korespondentai Smer
kia Ameriką už Kairiąją 
Reporterią Areštavimą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų korespon
dentų komitetas priėmė re
zoliuciją, kurioj smerkia A- 
merikos valdžią už tai, kad 
ji areštavo deportavimui 
Syedą S. Hasaną, Indijos 
komunistų spaudos kores
pondentą, ir Nikolą Kyria- 
zidį, graikų komūnist. laik
raščio “Demokratis” repor
terį iš Cyprus salos.. Rezo
liucija sako, net fašistinės 
Ašies kraštai pirm karo
.taip blogai nesielgė su sve
timšaliais korespondentais, 
kaip dabar Amerika.

(Pagal generalio Jungti
nių Tautų sekretoriaus 
Trygves Lie reikalavimą ir 
federalio Phila. apskrities 
teismo sprendimą, Hasan 
jau paliuosuotas laisvam 
grįžimui namo. Kyriazidis 
laikinai paleistas iki 
nių kvotimų.)

KonitsaVis Apgulta 
Graiką Partizaną

Athenai, Graikija.—Mo
narchist. komandieriai skel
bia, kad jie atėmę iš graikų 
partizanų vieną strateginę 
kalvą arti Konitsos miesto, 
kurį partizanai' apgulė vi
somis pusėmis.

Po Rumunijos karaliaus 
Michaelio pasitraukimo, ra
dijas skelbė, kad Sovietai 
buvę priešingi jo planuoja
mom vedybom su Danijos 
princese Anna Bourbon- 
Parma. Pasirodo, jog tai 
netiesa. Tokiam šliūbui ne
pritarė pats Rumunijos 
premjeras Groza.

toles-

Chinų Komunistai 
Šturmuoja Mukdeną

Nanking, Chinija. -— Chi
nų komunistai užėmė pozi
cijas tik už 4 bei 6 mylių 
nuo savo apsupama Mukde
no, Mandžurijos didmiesčio. 
Komunistai apgula didelį 
skaičių Čiang Kai-šeko tau
tininkų kariuomenės mies-- 
te. *

Tikime, jog Visų Naujųjų Metų Rezoliucija 
Buvo Ryžtingai Dirbti, iki Mūsų Finansinis 
Vajus Bus Baigtas 100 Procentų Pasekmingai

’ šiandien vėl dedame gražų surašą geros valios prie- 
telių, kurie finansiškai prisidėjo prie nupirkimo Kultū
ringam Centrui patalpų. Bet vistiek dar tebesame toli 
nuo pasibrėžtojo tikslo. Nors jau turime $120,025, bet 
dar turime sukelti $19,975. Todėl darbo turime dar la
bai’ daug. Žinome, kad žieminės šventės smarkiai vajų 
sutrukdė, bet dabar visi privalome stoti į darbą. Lau
kiame greito atsiliepimo!

Štai vieno gero rėmėjo pabarimo laiškutis:
“Gerbiamieji, Čionai rasite čekį ant dviejų šimtų 

dolerių. Tai bus Lietuvių Namo Bendrovei paskola. Man 
įdomu ir net keista, kad mūsų taip vadinamieji idėjos 
draugai taip skūpiai perka serus, kad vos po vieną te- 
ištesi. O tikrai yra žinoma, kad jų didžiuma išgalętų 
kur kas daugiau. Tie Centro draugai turi raginti ir ra
ginti be paliovos, tartum tai būtų jų privatiškas reika
las. Tiesa, as pats irgi negaliu per daug pasigirti, kad 
prisidėjau labai daug, bet vi sgi pirkau šėrų už du šimtu 
dolerių ir paskolinau keturis šimtus dolerių.

“Draugiškai, J. Ragauskas, Shelton, Conn.” 
Šis draugiškas pabarimas turėtų susilaukti rimto 

dėmesio nuo visų, kurie galėtų dar po vieną kitą šėrą 
pasipirkti.

Sekami prisidėjo:1
ŠERAIS 

k Arthur Norkus, San Francisco, Calif. 
Brooklynietis 
Anthony Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Domininkas Navickas, Hartford, Conm» 
Mary ir Joseph Paukštaitis, Miami, Fla. 
Julius Rutkus, Philadelphia, Pa. 
*J. Stasiukaitis, Philadelphia, Pa. 
Lietuvių Moterų Kliubas, Phila., Pa. 
Joseph ir Elizabeth Babicz, Los Angeles, Calif. 
A. Meškinis, Maynard, Mass. 
Iš Dearborno •
Pranas Bakaitis, Detroit, Mich. 
Donna Ei. Saczawa, Hartford, Conn. 
Vytautas Veiveris, Wethersfield, Conn.

PASKOLOMIS
J. Ragauskas, Shelton, Conn. 

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N.

> $100.00 
100.00 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

$200.00

Franko Nužudė Dar Du Ispanų Komunistus t_ .
Madrid, Ispanija.—Frau- tai, Augustin Z. Sanchez ir 

ko fašistų teismo sprendi- Lucas N.. Baos, už slaptą 
mu, gruod. 30 d.Hapo su- veiklą prieš Franko dikta- 
šaudyti du žymūs komunis- turą.

Arabai Nužudė 41 Žydą, 
0 Žydai—6 Arabus

Buvęs Irano Premjeras 
IšlekeParyžiun

WALLACE SIŪLO SAVO 
TARPTAUTINĮ PLANA 
GEROVEI IR TAIKAI
Padėti Visom Nuvargintum Tautom Atsigriebti, Nežiūrint 
Jų Politikos ar Socialūs Santvarkos,—Sako Wallace

Milwaukee, Wįs. — Hen
ry A. Wallace, progresyvių 
kandidatas į prezidentus, 
pagamino septynių punktų 
planą dėl pagalbos suvar
gusioms tautoms ir dėl tai
kos išlaikymo pasaulyje. 
Wallace’o planas siekia {- 
vykdyti pasaulio vienybę, 
kuomet Marshallo planas 
mojask “suskaidyt pasaulį 
ir sėja karo sėklą”, sakė 
Wallace. Jis- pareiškė:

— Marshallo planas ir 
Trumano mokymas 1947 m. 
rėmė tūlas > tautas * tiktai 
kaipo kovos įrankius prieš 
Rusiją, o ne iš pasigailėji
mo alkaniems.

Karininkai, Wall Stryto 
spauda ir Washingtono val-

Karaliui Pasitraukus, 
Paskelbta Rumunijos 
Liaudies Respublika

Jeruzalė. — Žydai iš Ir- 
guno grupės sprogimais 
nužudė 6 arabus. Arabai 
dėl to taip įnirto, kad pa
pjovė 41 žydą' artimame 
Consolidated žibalo apvaly
mo fabrike.

Trečiadienio žiniomis, 
skerdynėse tarp arabų ir 
žydų žuvo dar 6 asmenys.

Teheran, Iran.— Prane
šama, kad seimo pavarytas, 
buvęs Irano premjeras Ah
mad Ghavam išskrido Pa
ryžiun, girdi, dėl “sveika
tos”. Pirmiau buvo skelbia
ma, kad jis areštuotas ir 
bus teisiamas už valstybės 
pinigų pasisavinimą ir kt. 
nusikaltimus.

Senatorius Taftas Reikalauja Aprėžt Marshallo Planą
Milwaukee, Wis. — Mar

shallo - Trumano planas dėl 
paramos vakarinei Europai 
prieš komunizmą atneš juo 
didesnį kainų pakilimą A- 
merikoje ir reikš sunkius 
taksus amerikiečiams, kaip 
tvirtino sena'torius Taftas, 
vienas republikonų kandi
datų į prezidentus. Kalbė
damas republikonų advoka
tų klube, Taftas sakė, turi 
būti žymiai numušta pini
gų suma, kurios prez. Tru
man as reikalauja Marshal-

lo planui—17 bilion. dolerių 
ketveriems metams.* Bet 
Trumano valdžia, girdi, sle
pia, jog tas planas galės lė- 
šuoti Amerikai iki 20 bilio- 
nų dolerių.

Trumanas pabrėžia, kad 
tais bilionais dolerių būsią 
šelpiami alkanieji žmonės, 
idant/jie nepasvirtų į komu
nizmą. Iš tikrųjų kur kas 
mažiau, negu pusė pinigų, 
skiriama maistui ir kurui, 
sakė sen. Taftas. Didžioji 
tų bilionų dauguma norima

išleisti fabrikinei pramonei 
pakelti vakarų Europoje.

Antra vertus, abejotina, 
ar Marshallb planas užkirs 
kėlią komunizmui, tęsė Taf
tas. Girdi, pavyzd., “klau
simas, ar Franci j a taps 
komunistine, 90 nuošimčių 
priklausys nuo jos žmonių 
noro ir nuo pačios francū- 
zų valdžios.”

Anot Tafto, vakarinės 
Europos šelpimas turi būti 
ištrauktas iš Trumano ran
kų. Reikia, girdi, sudaryti

naują nepriklausomą nuo 
valdžios įstaigą, kuri spręs
tų, kiek nuo amerikiečių at
lieka maisto, plieno, kuro ir 
kitų svarbiųjų produktų, ir 
tiktai tiek jų laiks nuo laiko 
siųsti vakarinei Europai. 
Esą, tik tokiu būdu galima 
bus išvengti nuolat kylan
čios brangenybės, kuri gra
sia amerikiečiams pagal 
Trumano-Marshallo planą.

Londonas gailisi del rumu
nų karaliaus pasitraukimo.

Bucharest, Ruinunija. — 
Kai tik Rumunijos karalius. 
Michael gruod. 30 d. parei
škė, kad jis apleidžia sostą, 
ministrų kabinetas -tuojau 
paskelbė Rumunijos Liau
dies Respubliką ir seimas 
paskyrė penkių žmonių 
prezidiumą kaip laikinąją 
vykdomąją valdžią. Po ka
raliaus atsistatydinimo re
zignavo ir ministrų kabine
tas su premjeru Petru Gro
za galvinyje. Bet prezidiu
mas užgyrė tą patį kabine
tą. Iš kabineto pasitraukė 
tik vienas socialdemokra
tas, kurio vietą užėmė ki
tas tos pačios partijos na
rys. (

Seimas paskirs savo ko
mitetas naujai, respubliki
nei konstitucijai gaminti.

Karalius pasitraukdamas 
pareiškė: “Aš manau, kad 
monarchijos įstaiga jau ne
tinka pasikeitusioms sąly
goms mūsų valstybės gyve
nime, nes ji sudaro rimtą 
kliūtį tolesniam Rumunijos 
išsivystymui... Aš todėl pa
lieku Rumunijos žmonėms 
pasirinkti naują valstybės 
santvarką.”

Rumunijos valdžia tuoj 
po karaliaus pasitraukimo 
išleido atsišaukimą į darbi
ninkus, valstiečius, intelek
tualus, puskarininkius, ka
rininkus ir visus piliečius. 
Atsišaukimas, be kitko, sa
ko:

“Rumunijos žmonės išsi
kovojo laisvę įsikurti nau
jos rūšies valstybę, liaudies 
respubliką.^.. Taigi buda- 
vokime naująją savo vals
tybę, Rumunijos Liaudies 
Respubliką, šalį, priklau
sančią visiem tiem, kurie 
dirba rankomis ir smegeni
mis miestuose ir kaimuo
se.”

Prezidentinis Trumano 
komitetas ragino vis smar- 
kiaus ginkluotis ore.

stybės departmentas nuo
lat vedė psichologinę kovą 
prieš Amerikos žmones-rjie 
stengėsi apdumti akis ame
rikiečiams, kad žmonės ne
matytų fakto, kaip vienpu
siška parama Europai kiša
si į vidujinę politiką be
veik visų vakarinės Euro
pos kraštų. Paprastas eu
ropietis darbininkas tatai 
laiko nuogu imperializmu.

Trumano mokymas su 
vadinamąja Europos Atkū
rimo Programa, kaipo šir- 
džia, yra kištis į visuome
ninius, ūkinius ir politinius 
reikalus tų šalių, kurios 
gauna tokią paramą.

Wallace’o Siūlymai
— Mes siūlome tarptau

tinio veikimo planą^per 
Jungtines Tautas, o ne 
vienpusišką Amerikos vei
kimą. Mūsų siūloma ūkinė 
pagalba yra taikoma bend
ram tikslui — atsteigti ka
ro nuteriotus kraštus, su
stiprinti pasaulinį bendra
darbiavimą ir padėti taiką 
išlaikyti.

WALLACE’O PLANAS
Wallace pateikė šitokį 

'planą:
1. Įsteigti Jungtinių Tau

tų atkūrimo fondą, panašų 
kaip UNRRA; padėti nute- 
riotoms per karą šalims 
Europoj ir Azijoj taip atsi
griebti, kad,jos galėtų jau 
savistoviai gyventi.

2. Tą fondą privalo tvar
kyti Jungtinių Tautų įstai
ga.

3. Lėšų tam privalo duo
ti Jungtinės Valstijos ir ki
ti turintieji ištekliaus kraš
tai; lėšų turi būti suteikta 
tiek, kad užtektų penkių 
metų planui toms šalims at
kurti. •.

4. Pirmoj vietoj skirti 
lėšas tautoms, kurios skau
džiausiai nukentėjo nuo fa
šistinės ašies užpuolimo. 
Atsižvelgti "tiktai į patį 
žmonių reikalą, nedarant 
skirtumo dėl šhlies politikos 
ir Socialių jos įstaigų.

5. Nestatyti jokių politi
nių ar ekonominių sąlygų, 
kurios už paskolas-pašalpas 
kliudytų šalies laisvę bei 
nepriklausomylfc.

6. Visas fondas privalo 
būti vartojamas vien tik
tai taikiems tikslams; netu
ri būti skiriama jokių pini
gų pirkimui karinių reik-

-Įjnenų, ginklų nei jokiems 
kariniams pasiruošimams.

7. Vokietijos pramonės 
šiMis, Ruhr klonis, privalo 
būti pavesta tarptautinei 
administracijai ir keturių 
didžiųjų talkininkų kontro
lei, kad jie galėtų pavartoti 
Rūhr krašto fabrikus ir 
kasyklas europiniam ūkiui 
atkurti ir kad užtikrintų, 
jog Vokietija jau niekuo
met daugiau negalės grą- 
sinti pasaulinę taiką suar
dyti.

ORAS. — Būsią darganos
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Henry Wallace Kandidatuoja
Svarbiausis paskutinių 1947 metų dienų įvykis buvo 

He’nry Wallace prakalba ir paskelbimas," kad jis 1948 
metais kandidatuos į Jungtinių Valstijų prezidento vie- 

• tą. Šis įvykis svarbus ne tik Amerikai, bet visam pasau
liui/Jį taip supras visi, kurie supranta, kaip kietai Ame
rikos vidiniai reikalai yra susiję su visos žmonijos rei
kalais. Dabar kitų kraštų žmonės turės progą pamatyti, 
jog šių dienų demokratai ir repūblikonai neatstovauja 
visos Amerikos, jog Amerikoje yra dalis visuomenės, ku
ri su baime įr nepasitenkinimu žiūri į dabartinę Amerį-, 
kos užsieninę politiką. Jie matys, kad Trumano Doktrina 
ir Marshall Planas neturi tokio visuotino žmonių prita
rimo, koks buvo jiern^ perstatytas.

Henry Wallace prakalba, pasakyta Chicagoje gruo
džio 29 dieną, bus istorinė prakalba. Joje jis pasakė tai, 
kas šiandien reikėjo pasakyti Visais reikalais, stovinčiais 
prieš Ameriką ir visą žmoniją. Jis pasmerkė abidvi se- 

‘ nąsias partijas ir jų politiką. Abi šios partijos, Wallace 
pasakė, yra karo ir reakcijos partijos. “Abi jos laikosi 
tokios politikos, kuri atidaro duris naujam karui dar 

r mūsų laikais ir užtikrina karą mūsų vaikams.”
“Kai senosios partijos sugenda”, toliau .kalbėjo šis 

ruzveltini? demokratas, “žmonės turi teisę prabilti per 
naują partiją.”

Nuo dabar prasideda tikroji rugiapiūtė visiems, ku
rie laukė šio įvykio ir darbavosi dėl trečiosios partijos; 
judėjimo. Žinoma, Wallace kandidatūra dar nereiškia 
trečiosios partijos. Tai tik auksinė proga tokią partiją 
sukurti. Tai tik pradžia tokios partijos.

Savo prakalboje Henry Wallace išdėstė savo progra
mą. Tos programos vyriausis šūkis: Už taiką ir gerovę! 
Taika ir gerovė Amerikai ir visam pasauliui. To ištroš
kusiai laukia visi Amerikos ir viso pasaulio žmonės.

^Gerai, kad Wallace išgirdo žmonių balsą ir apsiėmė 
būti kandidatu. Jis atsistoja pryšakin to sąjūdžio, ku
riam lemta bujoti ir tapti vadovaujančia politine jėga 
Amerikoje.

Senųjų partijų politikieriai nuduoda nepaisą Wal
lace Kandidatūros. Repūblikonai sako, kad dabar jų 
kandidatas-tikrai laimės, nes Wallace rnuo Trumano ati
trauks daug balsų. Trumano pasekėjai sako, kad atsi
kračius “kairiasparnių”, daug republikonų balsuos už 
Trumaną ir jis laimės rinkimus. Bet jie netiki tam, ką 
jie svietui pasakoja. Wallace kandidatūros bijo vieni* ir 
kiti. Abieji bijo trečiosios politinės jėgos. Jie žino, kad 
sykiu su prezidentiniais rinkimais ir per rinkimus gali 
Amerikoj susikristalizuoti tokia progresyvė spėka, kuri 
iššluos senąsias partijas iš vadovybės ne tik Kongrese, 

. bet_valstijose 'ir miestuose. Šie rinkimai gali reikšti 
naują pasisukimą visam mūsų gyvenime.

Tiesa, kad Amerikos Darbo^Federacijos ir CIO auk
štoji komanda gal neparems Wallace kandidatūros. Bet 
tas nesulaikys eilinių unijistų nuo naujojo sąjūdžio. Mi
lijonų darbininkų nusistatymą, mums atrodo, geriausiai 
išreiškė automobilist. unijos Fordo Lokalo ir- kitų Detroi
to organizuotų automobilistų vadai, kurie kreipėsi į Wal
lace ir ragino paskelbti savo kandidatūrą. Savo telegra
moje šitie unijistų vadai pasakė:

“Mr. Wallace, peš raginame jumis paskelbti save 
• kandidatu į Jungtinių Valstijų prezidentus ant nepri

klausomo tikieto. Jūs atstovaujate Amerikos žmones. 
Jūs esate tas politinis vadas, kuris turi drąsos kovoti už 

'žmonių interesus Franklin D. Roosevelto dvasioje prieš 
•ekonominių rojalistų spėką.

“Be jūsų kandidatūros Amerikos žmonės neturėtų 
pasirinkimo, nes abi senąsias partijas lygiai kontroliuo
ja riebieji pelnai ir didysis biznis. Tiktai su jūsų kandi
datūros pagalba bus galima sumobilizuoti Amerikos žmo
nes rinkimams ir išrinkti pažangų Kongresą- 1948 me
tais. ' ?

“Michigano valstijos žmonės nori kainų, o ne‘minčių 
kontrolės; jie nori Wagner Akto, o ne Taft-Hartley įsta
tymo; jie nori kelio į taiką, o ne į karą.”

Čia darbo žmonių troškimai išreikšti aiškiai ir 
trumpai. Netenka abejoti, jog šituo Detroito automobi- 

. listų pavyzdžiu paseks tūkstančiai kitų miestų organi
zuotų darbininkų.

Žinoma, kad Wallace, ir visas šis sąjūdis turi tikėtis 
visokių primetimų. Tai puikiai supranta pats Wallace. 
Tai jis pastebėjo ir savo prakalboje. Girdi, mums bus 
primetamas tarnavimas Rusijai ir komunizmui, bet tai 
bus melas ,ir mes jo nepaisome.

Gerai, kad Wallace pasiruošęs atmušti panašius už
metimui. Jis supranta siautėjančių politinę isteriją, ži- 
.no iš kur ji pareina ir kokį tikslą turi. Tai yra fašistinė 
propaganda. If948 metų rinkimuose toji propaganda bus^ 
dar aštresne. To reikia tikėtis. Trečiosios .partijos šąli-' 
Įlinkai ir Wallace kandidatūros rėmėjai turės nemažai 
darbo pasiekti žmonių mases ir joms nušviesti tikrąjį da
lykų stovį.

Tam darbui reikės plataus aparato ir daug išlaidų. 
'Reikia žinoti, kad Wallace kandidatūros nerems stambu
sis kapitalas. Visa, parama turės ateiti iš paprastųjų 

. .žmonių kišenių nikeliais ir doleriais.
Ne visose valstijose* bus lengva Wallace kandidatū-

Gy veninio Lygis Pas Mus 
ir Tarybų Sąjungoje

Nieks ligi šiol neginčijo 
to fakto, kad /mūsų šalyje 
pragyvenimo lygis yra 
aukštesnis, negu kurioje 
•kitoje šalyje pasaulyje. Jis 
aukštesnis dėl visos eilės 
priežasčių, tarp kurių gali
ma suminėti: (1) Jungtin. 
Valstijos turtingos gamti
niais turtais; (2) mūsų kra
što pramonė tvirta, tobula, 
didelė, (3) mūsų krašto tie
siogiai nepalietė nei ipirma- 
sis nei antrasis pasauliniai 
karai; (4) nuo Civilinio 
^aro laikų mūsų krašto ne
naikino joks išvidinis sųju-, 
dis. /

Dėl to manė labai nuste
bino didžiuliame New Yor- 
ko “Timese” (1947 m. gruo
džio 21 d.) ipasirodęs ilgo
kas Will Lišsner’io straips-* 
nis, išspausdintas pirmame 
ir trečiame puslapiuose: 
“Kainos Rusijoje kur kas 
aukštesnės negu mūsų,/ly
ginant jas darbu.” I

Dienraščio bendradarbis 
daro palyginimus po to, kai 
Tarybų Sąjungoje buvo 
pravesta piniginė reforma 
ir panaikintas naudojamųjų 
produktų racijonavimas.

Mr. Lissner ima “viduti
nį” Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos darbininko uždar
bį ir išskaičiuoja, kiek ta
rybinis darbininkas turi 
dirbti, sakysime, tam, kad 
įsigyti starą duonos ar 
svarą sviesto arba kokį ki
tą daiktą, ir kiek Amerikos 
darbininkas turįs dirbti, 
kad įsigyti tą patį daiktą.

Nežinau, ką Mr. Lissne- 
ri’s turi galvoje, sakyda
mas “vidutinis uždarbis”. 
Tai darydamas, jis pamirš
ta daug dalykų, kurie tary
binio darbininko uždarbin 
įeina, bet neįeina amerikie
čio darbininko uždarbin.

Tarybinio darbininko už- 
dafbin įeina, sakysime, bu
to nuoma. Vidutinis tarybi
nis darbininkas moka kin
kas žemesnę nuomą, negu 
vidutinis amerikinis darbi
ninkas. Tarybinio darbinin
ko senatvėje pensija bus 
didesnė, negu vidutinio a- 
merikinio darbininko. Mo
teris — tarybinė darbinin
kė prieš ir po gimdymo pa
leidžiama is darbo keletui 
savaičių, tačiau jai alga te
bemokama. Vidutinis tary
binis darbininkas atostogų 
metu esti aprūpintas kul
kas duosniau negu ameriki
nis dhrbininkas.

Tai vis faktai, kurie tu
rėtų būti žinomi nors to
kiems, kaip Will Liššner’is, 
kurie siekiasi 'daryti, “paly
ginimus.”

Pati “Times’o” redakcija 
įdėjo ilgoką sąrašą palygi
nimų tarp to, kiek už tam 
tikrą kiekį įdėto darbo gali 
nusipirkti daiktų tarybinis 
darbininkas ir kięk už ftęk 
pat darbo gali nusipirkti 
daiktų amerikin. darbinin
kas. Pav.: tarybinis'darbi
ninkas turįs dirbti už sva
rą duonos 31 minutą, gi a- 
merikįnis — 7 minūtas; už 
porą kojinių tarybinis dar
bininkas turįs dirbti 7 vai. 
ir 8 rriinutas, gi amerikinis

— 15 minučių ir 1.1.
Tuomi “Times’as” mojas! 

“įrodyti”, jog mūsų krašte 
viešpataujanti sistema — 
kapitalistinė sistema — yra 
kur kas geresnė, negu so
cialistinė sistema, viešpa
taujanti Tarybų Sąjungoje.

Jeigu jau šias dvi siste
mas lyginti, tai reikėtų pri
dėti ir tai: Tarybų Sąjun
goje panaikintas nedarbas,
— ekonominė depresija ten 
piliečiams nežinoma, —kuo
met pas mus kiekvienas 
darbininkas ir tarnautojas 
dreba dėl galimos bet kurią 
jliena depresijos, nedarbo, 
kurin jis ar ji gali bet ka
da atsidurti. Juk kapitalis
tinėje sistemoj č nedarbas, 
depresija, yra neišvengia
ma viešnia, atimanti iš dar
bininko paskutinį centą, ku
rį jis susitaupo (jei susi
taupo) gerbūvio laiku!

Bet ir tai dar me viskas. 
Jeigu jau lyginti kapitalis
tinės santvarkos; tobulybę 
su socialistinės santvarkos 
blogybėmis, tai tenka pa
rinkti kitas šalis, kurios 
stovi arčiau viena kitos ge
ografiškai.

•Logiškai “Times’o” bend
radarbis būtų pasielgęs, jei 
jis būtų palyginęs kainas 
(sulyg uždarbiu) vidutinio 
Anglijos ar Franci jos dar
bininko su tarybinio darbi
ninko uždarbiu.

Anglija — pati seniausia 
kapitalistinė valstybe, pa
siekusi taip sakant “tobu
lybės laipsnio.”

Francija -x- kita europinė 
kapitalistinė valstybė, auk
štai pakilusi.

rĮdomu ir tikslu būtų pa
lyginti abiejų šitų valsty
bių darbo žmonių būklę su 
T. Sąjungos darbo žmonių 
būkle.

Nei Anglija, bei Francija 
nenukentėjo tiek daug pra
ėjusiame kare, kaip Tarybų 
Sąjunga. Be to, Anglija po 
karo jau gavo iš Amerikos 
bilijonus dolerių ir juos jau 
išleido; Francija bus gavu
si gal virš vieno bilijono do
lerių savo “ūkiui atstatyti,” 
Bet kaip gi ten dalykai 
šiandien stovi? Abi šalys 
racijonavimo sistemos ne 
tik nepanaikino, bet dargi 
.ją tampriau suveržė. Abie
jų kraštų darbo žmonės gy
vena sunkesni gyvenimą, 
negu kada nors, gyveno.

Ir tuomet, 'kai T. Sąjun
goje gyvenimas vis lengvė
ja — regimai lengvėja, — 
tai anose dviejose šalyse jis 
vis sunkėja!

Savaitrašty j “New 'Re
public” (gr. 22 d.) telpa iš 
Paryžiaus korespondencija, 
kurioje skaitom, jog Fran- 
cijoje sviesto kilogramas lė
šuoja apie 1,300 frankų — 
pusę savaitinės darbininko 
algos; mėsos kilogramas— 
apie 300 frankų...

Anglijoje, palyginti, kai
nos gal būt žemesnės, ta
čiau ten labai mažai darbi
ninkas tegali gauti, einant 
Racijonavimo sistema. *

Na, o kaip Italijoje?!...
Įdomu, labai įdomu, kad 

šiandien Amerikos kohler- 

rą išstatyti. Senosios partijos stengsis pakišti koją. Ypa
tingai pietinėse valstijose bus sunkus darbas. Wallace 
pareiškimas, kad jis priešingas visokiai diskriminacijai, 
sukels prieš j jvvisus baltuosius .šovinistus.

Tie visi sunkumai turės būti nugalėti.

Čechoslovtikija ir Lenkija
Labai geros žinios ateina iš Varšuvos'ir Pragos. Tos 

dvi šalys, kurios prieš karų neturėjo gerų santykių, ža
da pamiršti tų praeitį ir sueiti į draugiškų bendradar
biavimų. Vįši teritoriniai nešušipratimai būsiu išspręs
ti susitarimu ir nusileidimais. jKai abiejose šalyse liau
dis Viešpatauja, nebėra pagrindo ‘kerštui.

i
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DEL LIETUVIŲ NAMO BENDROVES 
DALININKŲ SUVAŽIAVIMO

Ave., Rich-
1-mą valan-

kurie asme-

Jau visi gavote pranešimą, kad Lietu
vių Namo Bendrovės, Lithuanian Build
ing Corporation,,dalininkų suvažiavimas 
įvyks šeštadienį, sausio (January) 24 
dieną, bus nuosavame name, Liberty Au
ditorium, 110-06 Atlantic 
mond Hill, N. Y. Prasidės

• dą po pietų.,
Prašome visų šėrininkų, 

niška’i nedalyvausite suvažiavime, prok- 
sėmis įgalioti kitus jus atstovauti suva
žiavime. Atsargiai išpildykite Proxy-es, 
nes tas yra labai svarbu.

Organizacijos, kurios proxy-ėmis įga
liosite asmenis atstovauti jūsų organiza
ciją, tai apačioje proxy-ės, • kur -yra linija 
ir. apačioje linijos yra pažymėta “šėrir 
ninko parašas,” ant tos linijos įrašykite- 
savo organizacijos vardą,, ir po apačios 
organizacijos vardo turi pasirašyti tos 
organizacijos prezidentas ar sekretorius. 
Štai pavyzdis: '

Brolių Draugija
Tadeušas Baravykas, prez.

(Šėrininko parašas)

Tokioje formoje išrašykite, jei klubas 
dėkite klubo vardą, kaip parašytas ant 
Certifikato, jei kurios organizacijos kuo
pos, tai kuopos vardą ir numerį kaip ant 
Certifikato. O po draugijos vardu pasi
rašo viršininkas.

Tas yra labai svarbu atlikti. Organi
zacijos viršininko turi būt jo paties ran
ka pasirašyta.

Aišku, jog brooklyniečiai visi dalyvaus 
suvažiavime, tai bile kurį iš brooklynie- 
čių jūsų organizacija gali įgalioti kaipo 
savo atstovą. Asmenys taip pat įgalioki
te savo atstovus suvažiavimui. >

Nepaisant, kaip toli jūs gyvename, vis- 
tiek labai svarbu, kad jūs būtumėte at
stovaujami suvažiavime. Todėl prašome 
ką nors įgalioti jus atstovauti suvažiavi
me. Įgaliokite tuojau.

Visi, kurie gyvenate arčiau ir pačiame 
didžiajame New Yorke, būtinai dalyvau
kite suvažiavime.

M. Klimas,
Liet. Namo Bendrovės 
prezidentas.

cinė spauda, kuri tik vakar 
skelbė, būk Tarybų Sąjun
goje milijonai žmonių mirš
tą badu, randa reikalo da
ryti tokius palyginimus, ko
kį suminėjau viršuje.

Prieš piniginės reformos 
privedimą T. Sąjungoje 
mūsoji komercinė spauda, 
beje, skelbė, būk ten esanti 
panika, užeinąs baisus kri
zės siaubas. Alexander 
Kendrick rašo paminėtoje 
New Republic laidoje:

“Gandai ir panikių. Voice 
of America radijo implika
cijos buvo melagingos. Ta
rybų ekonominėje sistemoje 
nėra nieko blogo.”

Tas pats korespondentas 
žymi: jei 1948 metais nebus 
karo,, tai T. Sąjungos žmo
nių gyvenimas pakils aukš
čiau negu kada jis yra bu
vęs pakilęs.

Tūrėtina' mintyje ir tai: 
mūsų produktų kainos vis 
tebekyla ir darbo^žmonių 
pragyvenimas tebesunkėja; 
T. Sąjungos, — prieš pus
trečių metų baisaus karinio 
siaubo nualintos, —: darbo 
žmonių gyvenimas gerėja 
ir kainos vis traukiamos že
myn.

Pirmasis/Lietuvos Kaimo 
Gydytojų Suvažiavimas

Rašo Jurgis Tarnauskas

Parašius šį straipsnį, ne
tikėtai, praėjusio sekmadie
nio spaudoje, užtikau Unit
ed Press agentūros kores
pondenciją iš Londono. Ko
respondencijoje duodamos 
citatos kalbos, transliuotos 
iš Maskvos radijofono, — 
kalbos nukreiptos prieš aną 
paminėtąjį Newr Yorko 
“Timeso” rašinį, kuriame 
buvo palyginamos tarybi
nės ir amerikinės kainos.

s i Maskvos radijas skęlbia, 
jog N. Y. “Times” padarė 
neteisingą palyginimą, nes 
jis paėmė žemiausią tarybi
nio darbininko' (nelavinto) 
algą ir sulygino ją su auk
ščiausia Jungtinių Valstijų 
darbininko unijine alga.

Kita, sako Maskvos radi
jas: amerikinis darbininkas 
apie trečdalį savo algos turi 
sumokėti už buto nubrną, 
kuomet tarybinis darbinin
kas temoka už buto nuomą 
tik apie 3 nuoš. savo algos.

Maskvos radijas, be to, 
pabrėžia, jog Tarybų Są
jungoje vyriausybė išlei
džia milžiniškas pinigų su
mas socialei apdraudai; 
nemokamai teikiama medi
cinos pagalba; darbininkai 
kas kiekvieneri metai gau
na apmokėtas atostogas, 
taipgi nemokamąjį mokslą. 
Tuo .pačiu sykiu, Maskvos 
radijas sako, . Jungtinėse 
Valstijose, kur vidutinė sa
vaitine darbininko alga yra 
$51, kuomet darbininkas 
suserga, sakysime, apendi- 

‘kti, pastarojo išpjovimas

Neseniai Vilniuje .įvyko 
pirmas respublikinis Lietu
vos kaimo gydytojų suva
žiavimas. Suvažiavime da
lyvavo apie 250 delegatų iš 
visų respublikos apskričių 
kaimų gydymo įstaigų.

Suvažiavimo dalyviai iš
klausė pranešimų, pasidali
no darbo patyrimu ir aps
varstė savo tolimesnės veik
los klausimus.

Susirinkę gydytojai, pro
fesoriai, gydymo įstaigų 
vadovai atžymėjo didelius 
pasikeitimus, įvykusius res
publikos kaimo gyventojų 
sveikatos apsaugos srityje 
Tarybų valdžios metais.

Smetoninėje ' Lietuvoje 
medicinos pagalba kaimo 
gyventojams buvo beveik 
neprieinama. Kiekvie n a s 
apsilankymas pas gydyto
jų kainavo vidutiniai nuo 5 
iki 15 litų. Operacijos ir 
stacionarinis gydymas at
siėjo 100-200 litų, t? y., kai 
kada ši suma pasiekdavo 
vidutiniai apmokamo tar
nautojo mėnesinį uždarbį. 
Gyventojų mirtingumas to
dėl buvo ypatingai didelis. 
Apie tai kalba skaitlingi 
dokumentai, surasti smeto
ninės Lietuvos sveikatos 
apsaugos departmento ar
chyvuose. Taip, pavyzdžiui 
žurnalas “Medicina” li939 
m. spausdina atvirą pripa
žinimą kaimo gydytojo, ku
ris rašo: “Mapo kabinete 
labai dažnai būna atsitiki- 
'mai, kada valstietė motina 
išveža į namus numirti sun
kiai sergantį difteritu kūdi
kį tiktai dėl to, kad nėra 
lėšų nupirkti vaistams.”

Iš ^pagrindų ^pasikeitė 
Lietuvos valstiečių medici
ninis aptarnavimas įkūrus 
tarybų valdžią. Tarybų ^Lie
tuvoje medicinos pagalba 
gyventojams duodama ne
mokamai. Kasmet didėja 
medicinos įstaigų tinklas 
Lietuvos kaime. Kaimo gy
dytojų skaičius išaugo, pa
lyginus su priešpereitais 
metais, du kartus. Dauge
lyje tolimesnių apskričių 
įsteigtos klinikinės - diag-

jam lėšuoja apie $200...
Kiek tai liečia operaciją, 

galiu tiek pridėti: retai kur 
šiandien pas mus žmogus 
gali' būti išgydytas nuo a- 
pendiko už $200; greičiau 
jam lėšuos apie $300 ir dau
giau.

M. Galinis.

i •

nostinės laboratorijos. Jos 
duoda galimybę kaimo gy
dytojams vietoje daryti la
boratorinius analizus ir ty
rimus, kurie anksčiau buvo 
galima įvykdyti tik dviejo
se - trijose miestų laborato- x 
rijose.

Vis labiau įeina provinci
jos buitin sanitarinės avia
cijos panaudojimas? Ge
riausieji’ specialistai, kaip 
tai profesorius Zacharinas, 
docentai Katilius, Norkū
nas, daktarai Ptašekas, 
Braunas ir kiti dažnai is- 
skridę provincijon suteikia 
aukštai kvalifikuotą medi
cinos pagalbą.

Turiningą pranešimą-^su- 
važiavime padarė Sanitari
jos ir Higienos Instituto 
direktorius Kviklys apie 
kaimo gydymo įstaigų sani
tarinį priešepideminį dar
bą, respublikos Sveikatos 
ministerijos mokslinės me
dicinos tarnybos pirminin
kas profesorius ,Šopauskas 
— apie tarybinio mokslo 
pasiekimus bei kaimo gy
dytojų mokslinę tematiką ir 
kiti.

Diskusijų metu kalbėjo 
kaimo gydytojai Jurgilio- 
nis, Jankauskas, Matulevi
čius, Muldžis, Avižonytė, 
Naujokaitis, Kalnietienė ir 
kiti. Visi jie pasakojo apie 
savo darbo metodus toli
mesniam Lietuvos - valstie
čių medicininio aptarnavi
mo pagerinimui.

Vilnius,
1947 m. lapkr. mėn.

Laiškas iš Lietuvos
R. Mizara gavo iš savo 

brolio Povilo dukters, Regi
nos Mizaraitės-Bernatavi- 
čienės laišką, rašytą, š. m. 
lapkričio 16 d.

Be kitko, rašo, jog jie 
gyvena visi gerai; neseniai 
su tėvu buvo nuvykusi į so
stinę Vilnių. Prieš pusmetį 
mirė R. Mizaros , pąftiotė, 
kuri buvo apie 80 metų am
žiaus, o brolis Povilas ser
ga.

•Regina gyvena Vangelo- 
nių kaime, esančiame ant 
dešiniojo Nemuno kranto, 
arti Nemunaičio miestelio v 
(Dzūkijoj).

Washington, —» Amerikos 
mokyklom dar trūksta 110,- 
000 mokytojų.

H “pusl.^-Laisvė CLiberty/Lith. Dailyj—Penktad., Saus. 2, 1048
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Bulgarija yra Balkanų Pus- 
salio valstybė. Ji užima 47,- 
000 ketvirtainių mylių flloto ir 
turi apie 7,000,000 gyventojų. 
Iš rytų pusės • ji prieina prie 
Juodosios Jūros ir turi eilę 
prieplaukų. Didžiausios prie
plaukos Varna su 70,000 gy
ventojų ir Burgas—40,000 gy
ventojų. šiau’reje didžiumoje 
jos sienan eina išilgai Duno
jaus upę su Rumunija. Va
karų pusėje ji rubežiuojasi su 
Jugoslavija, o pietų pusėje— 
Graikija ir Turkija.

Sofijos miestas yra Bulga
rijos sostinė, kuris turi apie 
500,000 gyventojų. Geležin
keliai sudaro apie 1,800 my
lių ilgio. ' Išilgai Bulgariją, 
nuo Juodosios Jūros linkui Ju
goslavijos tęsiasi dideli Bal
kanų Kalnai.

Bulgarijoje dera rugiai, 
kviečiai, avižos, miežiai, ku
kurūzai, bulvės ir kiti maisto 
produktai. Tabakas yra vie
nas iš geriausių pasaulyje. 
Kalnuose yra anglies, gele
žies ir kitų iškasamų turtų.

Bulgarijos gyventojų 88 
nuošimčius sudaro bulgarai, 
kurie kalba slaviškai — arti
mai rusams ir turi ■'rusiška rai
dyną. Turkai, čigonai ir ki
tos tautos sudaro likusius 12 
nuošimčių.

Jau septintame šimtmetyje 
bulgarai apsijungė į savo vals- 

Dvyliktame šimtmetyje 
Bizantijos 

metais ant

tybę.
Bulgariją pavergė 
imperija.. 1393 
bulgarų užpuolė turkai ir po
kelių metų sunkių karų, bū
tent 1396 metais,/pavergė ją. 
Turkai žvėriškai naikino bul
garus, kaipo krikščionis ir ne
pasiduodančius svetimų išnau
dojimui. Daug kartų bulga
rai darė sukilimus, kiekvienu 
kartu jų sukilimai buvo krau
juose paskandinti.

1877-8 metais Rusijos armija" 
sumušė turkus, perėjo Balka- 
.nų kalnus, pasiekė Konstan
tinopolį. Berlyno Kongrese, 
1878 ipetais buvo suteikta au
tonominė laisvė Bulgarijai, o 
Vokietijos imperialistai tuo
jau jai parūpino SaTcse-Coburg- 
Gotha veislės karalių. 1908 
metais Bulgarija paskelbė pil
ną savo nepriklausomybę.

Bet ta “nepriklausomybė” 
buvo daugiau ant popieros. Į 
Bulgariją veržėsi rusai, vokie
čiai, anglai ir francūzai kapi
talistai. Ji buvo Vokietijos 
imperialistų įtakoje, nes 1914- 
1918 metų kare buvo įtraukta 
karan Vokietijos pusėje.

1941 metais hitlerininkai įsi
galėjo Bulgarijoje ir jos var
du paskelbė karą Jungtinėms 
Valstijoms ir Anglijai. Bet 
ant tiek didelis buvo bulgarų 
liaudies pasipriešinimas hitle
rininkams, kad jie nedrįso ne 
tik jos armiją pasiųsti karan 
prieš Sovietų Armiją, bet net 
Sovietų Sąjungai paskelbti ka
ro.

Ne tik Hitleris negavo Bulga
rijos armijos sau į talką, bet į 

145
M.

M.

Cambridge. Mass.$587.25

P. Vieša Padėka Dr. A. Petrikai

A.

S.
. $338.05Viso įplaukė G.

$350.41

Viso
24.13

6.50

atvirutes 5.00

Viso $239.13

E.
C.

188
43

7.70
8.50
4.00

10.00

Balansas
Gruodžio

25
85

$3,926.99
$587.25

141
145
67

6

P. 
J. 
J.
S.

A.
B.
P.

25
207

16
J.
A.

$4,139.12
... 473.48

B.
S.
B.
H.
St.

Haverhill 3.00 
B’klyn 230.76

Meilė,‘kaip duona, negalin- 
laukti prašalinimo sniego.

3,690.15
239.13

Kartu 
Išmokėta

Kartu
Išeigų buvo

Ramoška, Newark .....
P. Chepuliš, Southbury 
Alvinas, ‘JLoš Angeles ....

Meison, Waterbury__

Kartu
Išeigų buvo

Balansas ........................ $3,451.02
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius.
EVA MIZARA,

ALDLD CK Iždininkė.

$3.00
1.50

10.00
9.10

10.70
. 12.00 
... 8.00

4.60 
... 5.00 
... 6.00

ti
Turėjusios susivesti poros su
sirado rogutes ir arklį nuva
žiavimui į bažnyčią praėjusį 
sekmadienį.

$473.48

Už
Už
Už 
Už
Knygų reikale išeigos ir eksp. 136.00 
Archyvo reikale išeigos .......... 20.00
Atmokėta Moterų Komitetui 2.’50 
Atmokėta prenumerata ............ 7.00
Atmokėta aukų Dem. Centrui 5.00

10.00
. 25.00
... 4.50

, --- • 3.00
A. V. Jasiunas, Cleveland 9.40
C. J. Rachner, Springfield 1.50 
Ch. Stephens, Cliffside .... 11.00

117 J.
184 F.

1 Geo. Warison, Brooklyn ... 17.30
5 V. J. Caspar, Newark .....  1.50

Balansas ........................ $3,339.74
t 

Gruodžio Mėnesį Įplaukos:>
G. Kvietkas, Cambridge

Jamison, Livingston 1.50 
Shimaitis, Montello 19.00

Sutrauka:
buvo ...................... 3,339.74
įplaukų buvo ....... 350.41

Viso išėjo ..............
Sutrauka:

Balansas buvo ................... $3,665.64
Lapkr. mėn. įplaukė .......... 261.35

Sutrauka:
Balansas buvo'...................... $3,801.07
Spalių mėn, įplaukė ......... 338.05

Varaneckienė, Detroit 
J. Matt, Chicago ......
Urman, Chicago ........
Janulis, Worcester .. 
Andriunas, Elizabeth 
Bendix, St. Louis ....
Braz,džius, Sudbury ..
Sutkienė, San Francisco 8.75

Deps, Brooklyn ................ 20
Ęakshas, Camden ....... 1.60
Cibulskienė, Nanticoke 1.00
K. Urbonas, Hudson .. 7.50.
Vaitkus, Camden ......... 10.00 Į
Mesko, • Phila.................... 3.00
M. Alvinas, Los Angeles 6.50 

Geo. 
Geo.

Du repuhlikonų viršilos, Ohio senatorius Robert A. 
Taft ir- Indianos kongresmanas Charles A. Halleck, 
pasakoja spaudos atstovams apie savąją infliacijos pro
gramą, kurią jie vadina “priesinfliacine.” Kokia ji 
būtų, aišku iš to, kad jie siūlo padalinimą trūkstamų 

industrinių medžiagų pavesti patiems to biznio 
savininkams.

Bulgariją buvo priverstas pa
vijos armija bus nedid'esnė 
55,00’0 vyrų, laivyne—3,500 ir 
ori ai vyno—5,200 vyrų. Bulga
rija turi atmokėti Graikijai 
$45,000,000 karo kontribucijų 
ir $25,000,'000 Jugoslavijai. 
Jugoslavija draugiškumo dėlei 
nuo kontribucijų atsisakė, 
siųsti 150,000 vokiečių armijos 
gelbėti karalių išdaviką nuo 
bulgarų sukilimo. Laike karo 
Bulgarijoje ėjo naminis karas 
prieš šalies išdavikus ir hitle- 
rinmkus. Bulgarijos liaudis 
toje\ kovoje neteko 85,000 sū
nų ir dukrų gyvasčių! 1,500,- 
000 bulgarų perėjo kalėjimus. 
Ir kada 1944 metais Raudo
noji Armija pasiekė Bulgariją, 
tai tuojau likosi nuversta fa
šistinė valdžia.

panaikinti

Organizavosi Bulgarijoje 
nauja vyriausybė, .kuri paskel
bė hitleriškai Vokietijai karą 
ir pasiuntė į karo lauką 500,- 
000 bulgarų armiją. Toje ko
voje Bulgarija neteko 40,000 
kareivių sužeistų ir užmuštų 
už Jungtinių Tautų pergalę. 
Taikos laiku vakarų “demo
kratai’’ vis vien Bulgariją 
skaitė mūsų “priešu,” nes 
jiems nepatinka demokratinė 
liaudies santvarka. Rugsėjo 
8 d., 1946 m., 3,801,160 bal
sų, tai yra, 92 nuoš. dalyva
vusių, nubalsavo 
monarchiją ir įsteigti liau 
demokratinę respubliką.

Pagal taikos sutartį, Bulga- 
Bul gari jos premjeru yra il

gų metų veikėjas Jurgis Dimi
trovas, kuris paskilbo teisme 
prieš Vokietijos hitlerininkus. 
Vyriausybę sudaro penkios 
liaudiškos partijos, apsijungę į 
Tėvynišką Frontą, priešakyje 
su Bulgarijos Komunistų Par
tija.

Fabrikai, Žemė ir Bankai ♦
1946 metų rudenį Bulga

rijoje įvyko visuotini balsavi
mai .' Dalyvavo virš 4,000,000 
piliečių, 97 nuošimčiai visų 
galinčių balsuoti. Associated 
Press žinių, agentūra pranešė: 
Rinkimai praėjo ramiai. Jo
kių susikirtimų nebuvo . . . 
Balsavimai buvo tipiški, kaip 
bile Amerikos mieste.” 
■. Bulgarija baisiai, nukentėjo 
nuo hitlerininkų. Kada naciai 
iš Bulgarijos buvo išvyti, 1944 
metais, tai lyginant su 1940 
metais ten buvo ant 28,500 
mažiau arklių; karvių, jaučių 
—ant 126,300; avių ir ožkų— 
ant 2,882,000; kiaulių — ant 
179,600 mažiau. Vokiečiai 
fašistai iš Bulgarijos vien so
dų vaisių, tabako, grūdų ir ki
tų turtų išvežė už 31,300,000,- 
000 levu vertės. * •

Bet Bulgarijos liaudis jau 
1946 metais ne vien pasiekė 
prieškarinį gamybos laipsnį, 
bet net' pralenkė. 1946 me
tais Bulgarijos industrija davė 
115.5 nuoš. gamybos, lyginant 
su 1939 metų. Anglies buvo 
pagaminta 353 nuoš., elektros 
jėgos—165 nuoš., medžio — 

337 nuoš.
Kaip gi tai Bulgarija pasie

kė ? Pasiekė pereidama prie 
naujos tvarkos. Visa Bulgari
jos industriją turėjo 87,810 
fabrikų, dirbtuvių ir įvairių 
įmonių. Stambūs ir viduti
niai fabrikai nacionalizuoti. 
Pelnas nuo jų eina ne į priva
tinių žmonių kišenę, bet liau
dies gerovei.

Kovo 12 d., 1946 m., pra
vesta žemės reforma, išleista 
įstatymas, kad “žemė turi 
prigulėti tik tam, kas ją ap
dirba.” Kas turėjo daugiau, 
kaip 20 hektarų (50 akrų) 
žemės, tai nuo t ų 
viršis paimta. į trumpą laiką 
tokių žemių būvį) atimta 530,- 
000 hektarų ir (jos suteikta dėl
20.200 buvusių\ bežemių ir 
mažažemių valstiečių šeimų. 
Bežemiams perduota ne vien 
žemė, bet atitinkamas kiekis 
įrankių, galvijų ir 
valstybės paskola, 
čiai valstiečių šeimų 
ge į kooperatyvus 
žemės dirbimui, kas pakėlė 
grūdų pasigamlnimo kiekį.

Bulgarijos Liaudies Respu
blikos Konstitucijos pirmas 
punktas sako: “Bulgarija yra 
liaudies respublika, joje visa 
galia priklauso tik liaudžiai.” 
Todėl valstybės rankose yra 
visos transporto priemonės, 
žemės turtai, girios, stambioji 
ir vidutinė industrija, užsienio 
prekyba, mokslo ir kiti reika
lai.

Liaudies vyriausybė sugebė
jo taip reikalus vešti, kad 
juodajai,rinkai uždavė smū
gį dar 1946 metais. Tais pat 
metais stabilizavosi pinigų 
kursas. Į šalies ūkį 1945 m. 
įdėta 69,900,000,000 levų, gi'
1946 m. — 80,700,000,0’00.

Liaudies vyriausybė sulygino 
vyrų ir moterų algas'prie to
kio paties darbo, pakėlė al
gas, įvedė valstybės apdraudą 
nedarbo, ligos ir senatvės rei
kale, įsteigė 1,448 valgyklas, 
su 122,000 stalų -aptarnavimu 
darbo žmonių. Ir štai, 1946 
metais pirmu kartu Bulgarijo
je 25,000 darbininkų ir 41,- 
000 vaikų turėjo iš valdžios 
apmokamas vakacijas ir poil
sius vakacijų ir ktirortų vie
tose.

1933 metais Bulgarijoje į 
darbo unijas priklausė tik 10,- 
000 darbininkų. Fašistų tero
ras jas buvo visai pakrikdęs, 
gi 1946 metais jau unijose bu-: 
vo 500,000 darbininkų.

.Kultūros srityje Bulgarija 
aukštai stovi, nes jau 1945 
metais turėjo 160,000 radijo 
priimtuvų, 31,000 mokyklų ir
3.200 apsvietos namų. Seniau 
šalyje buvo 162 gimnazijos, 
o už nąetų po įsteigimo Liau
dies vyriausybės jau buvo 230 
gimnazijų. 1946 metais mo
kinių kiekis pasiekė 1,142,- 
500, ir aukštesnes mokyklas 
lankė 26,000 studentų.

1946 metų Bulgarijos Eko
nominė Taryba priėmė dvieju 
metų planą — 1947 ir 1948 
metų. Pagal jį siekia galuti
nai likviduoti karo palikimus, 
pakelti industrijos ir žemės 
ūkio gamybą, įsteigti eilę nau
jų fabrikų, elektros stočių, pa
kelti galvijų skaičių, nutiesti 
120 kilometrų naujų gelžke- 
lių, ant 35,000 hektarų padi
dinti apdirbamosios žemės 
kiekį.

1 Kiek iš spaudos matyti, tai
1947 rnetais Bulgarijai pavyko
pravesti gyveniman planas. 
Ypatingai daug atsiekta pada
rius prekybos ir draugiškumo 
sutartis su jos kaimynais — 
Jugoslavija, Rumunija, ir to
kiomis šalimis, kaip Lenkija, 
Čechoslovakija, Tarybų Sąjun
ga. /

Bulgarijos prasti santikiai 
su jos pietiniais kaimynais — 
Graikija ir Turkija. Turkija 
yra pasisavinus teritoriją, ku
ri per šimtus metų priklausė 
Bulgarijai. Graikija su užsie
nio pagalba atstūmė Bulgariją 
nuo Aegejaus Jūros (po 1914- 
1918 m. karo). Bulgarija ne
teko ten prieplaukų ir prie tos 
jūros priėjimo.

D. M. * Šolomskas.

Fabrikantai, kuriuos atstovauja Nacionalė Fabrikantų 
Sąjunga, šiemet turėjo aukščiausius pelnus, bendrai 
17V2 bilionų. Tačiau visuomenė turinti manyti, būk 
algos, o ne pelnai yra priežastimi pakilimo kainų. Są
jungos vyriausiais viršininkais yra (pradedant iš kai
rės, apačioje) : Lammot duPont, E. I. duPont, Robert 
A. Wason, F. C. Crawford, J. Howard Pew, John L. 

McCaffrey, Walter Fuller.

ALDLD Reikalai
Kp

Finansinė Atskaita už Spalių. Lapkr. 
ir Gruodžio Mėnesius, 1947 m.

Spalių Mėn. Įplaukos:
Kas prisiuntė Miestas Suma 

A. Gudauskas, Georgetown $1.00
J, Pechull, Steubenville 1.50
Wm. Mitchell, Benld ..... 1.20
K. PlačenisJ Toledo ......... 6.00

Chesna, Chicago ....... 7.75
K. Guzevich, Chicago .......  16.60
V. Ramanauskas, Minersville 1.50 

6.30 
5.00 
2.80 
1.50 
5.W

107 
160 
109 
86 

104 
14 

136 
225 
145 

28
Pav. K. A. Meškauskas, Palmyra 

Varaneckienė, Detroit 86.50 
Radzevich, Wilkes Barre 3«10 
Martinkus, Pittsburgh .. 3.50 
Stakenas, Scotville . 15.00
Rūbas, Burton ............. 10.00
Andriunas, Elizabeth .... 3.00 
J. Sutkuš, San Fran...... 4.50
Janulis, Worcester ..... 1.60
Muleranka, Hartford .... 1.50 
Janulienė, Worcester .... 8.70 
Wolf, Paterson ........ 26.00
Mališauskas, Muskegon 7.00 
Burba, Chicago ....

K.' Abakan, Easton .... 
S. Puidokas, Rumford 
A. Yuris, Chicago ......
M. Baltrušaitis, Seattle .... 29.50 
O.

218
51
54

153
11
68

155
84
83

187
13
34

187
161
81

133 
135 
103

Spalių Mėnesį Išeigos: t
Atmokėta Laisvei aukų .......... $10.00
Sekr. alga už spalio mėn....... 66.50
Knygio išeigos už tris mėn. 125.49 

anglų kalbos knygas jaun. 56.17 
įvairias spaudos bilas . 16.32
pastos ženklelius .......... 36.00
žurnalo prenumeratą ....... 2.50

Balansas ........................ $3.665.64

Lapkričio Mėnesį Įplaukos:
Apskr. 6, A. Lipčius, Chester 10.00
Pav. P. A. Vizbar, Anson ..... 1.60
Aps. 8. K. Pakšienė; Kenosha 10.75 
Pav. J. A. Venckus, Mexico 

57
7

77

Ragauskas, Shelton ....... 3.00 
Beržanskas,1 Cudahy .... 16.80

; 10 S. Reikauskas, Phila.........
86 M. Chesna, Chicago .........

36.50
1.50

34 S. Puidokas, Rumford :.... 1.50
— J. K. Nąvalinskienė, 

Binghamton, N .Y.......
139 J. Cherry, Calerman .....

10.Q0
10.00

11 S. Janulis, Worcester ..... 6.00
— A. Čekanauskas, Springf. 5.00
14 V. ' Ramanauskas, Miners. 5.00

145 J. Alvinas, Los Angeles ... 3.70
24 C. Bender, Brooklyn ........ 1.5Q

19 J. Pateckas, Chicago ..... 27.10
Pav. J. Sabaliauskas, NYC....... 1.00
132
68

A. Adams, Tacoma ........... 6.50
B. Muleranka, Hartford .... 1.50
J. Danta, Detroit .............
Moterų Kliubas,

Alvinienė, Los Angeles
Paserskis, Baltimore .
Kraus, Hart .................
Matulis, Jersey City ..... 6.00

13.20

Viso įplaukė .... ............. $261.35
• Lapkričio Mėnesį Išeigos:

Sekr. alga už lapkritį ......... $66.50
Pirkta Liet. Namo šėrų už 200.00 
Knygų reikale išeigos ......... 238.00
Už anglų kalbos kn. jaunuol. 48.65 
Už Safe Dep. patalpą ............. 6.00
Aukų atmokėta ........................ 15.00
Aukų Dem. Centrui ................. 1.00
Už spaudos darbus .................... 5.10
“L. Balso” prenum...................... 6.00
Aukų Laisvei ....,........................ 1.00

8
Pav. P. Mataitis, Hellertown 
Aps. 12, P. Šlekaitis, Scranton 
188 
116 
79 
11 
54 
49 
96 

153
Aps. 3, W. Brazauskas, Hartford,

Conn........... 10.00
Pav. K. Sinko, Ulster Park .... 1.50 

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 18.50
Pav. V. Kelmelis, Torrington 3.00 

P. Paserskis, Baltimore .... 5.00 
A. Račkauskienė, 
F. Pakalniškienė,

Viso įplaukė .
Gruodžio Menesį Išeigos:

Sekr. alga už gruodį ................ 66.50
Už išsiuntimą šviesos No. 4 .. 46.00 
Už anglų kalb. kn. jaunuol 
Atmokėta aukų Dem. Centrui .. 9.00 
Atmokėta Moterų Komitetui
Atmokėta pren., aukų ir tt......  82.00
Už pašto

Neseniai draugams Ame
rikos lietuviams rašiau apie 
Dzūkiją. Dabar noriu bent 
trumpai parašyti apie Kap
sus. Teisingiau, apie ge
riausią kapsijos dalį, t. y. 
apie Vilkaviškį.

Paskutinį kartą aš buvau 
Vilkaviškyje birželio mene
syje 1905 metais, aš tada 
nuėjau pėsčias i Eidkūnus 
ir ten, nusipirkęs bilietą, per 
Karaliaučių ir Berlyną nu
vykau Hamburgan, o iš ten 
laivu nuplaukiau Škotijon-- 
tuomet ir prasidėjo mano 
gana ilgas bastymasis po 
pasaulį.

Dabar, 42 metams pras
linkus, šių metų ričio 
mėnesyje vėl paklii Vil
kaviškin tarnybos reika
lais.

Prieš išvyksiant užsienin 
(1905) man prisieidavo ga
na dažnai būti Vilkavišky
je, vieną kartą net gana 
ilgokai jame padirbėti. Vil
kaviškis tais laikais huvo 
gana gražus apskrities mie
stas su apie (|ešimčia tūks
tančių gyventojų. Po pir
mojo pasaulinio karo Vilka
viškis dar truputį išaugo.

Ii941 m. birželio 22 dieną, 
apie 7 valandą ryto vokie
čių fašistai apšaudymu iš 
artilerijos pabūklų ir fuga-- 
sinėmis bombomis . miestą 
dalinai sunaikino, gyvento
jų dalį išvaikė, o likusius 
gyventojus iššaudė. Gi 
1944 m. spalio mėnesio pa
baigoje, hitlerininkai bėg
dami iš Lietuvos, sunaiki-' 
no veik visa tai, kas dar 
buvo likę nesunaikinta. Da
bartiniu laiku Vilkaviškis, 
savo gražių lygumų sod
nuose atrodo tarsi jūra su 
kai kur išmėtytais, tarsi sa
lomis,' nameliais.

Ir gražioji Vilkaviškio 
bažnyčia smarkiai sugriau
ta, kad vargu bus galima 
atstatyti. Bažnyčia dabar 
yra kitose patalpose. Išliko 
sveika rusų cerkvė ir dar 
keletas namų rytinėje mie
sto pusėje.

Vilkaviškyje smetoniniais 
laikais buvo keletas •fabri
kų, kaip: tabako ir papiro
sų fabrikas, degtinės pil- 
stytuvė, du muilo fabrikai, 
trys malūnai, dvi aliejiny- 
čios, šerių apdirbimo fabri
kas ir kiti. Juose dirbo da
lis miesto darbininkų, o ki
ta miesto darbininkų dalis 
gyveno tuomi, kad vasaros 
metu samdydavosi prie 
durpių kasimo, miško kirti
mo. Žiemos metu jie laiks 
nuo laiko gaudavo turtin
giesiems sukapoti metrą ki
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John Dean, 16 metų mokinys, laimėjęs West Virginijo
je Amerikos Darbo Federacijos kontestą, prezidento 
sutinkamas Baltajame Name. Kontestui tema buvo: 
Kokia yra darbo unijų rolė, mūsų demokratijos gyve
nime? Iš kairės: Valstijos A F L sekretorius E. A. 

Carter, prez. Trumanas, Dean, senatorius Harley
Kilgore. *

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-•‘•Penktad., Saus. 2,

tą malkų. Gerai tuomet gy
veno vien smetoniniai val
dininkai ir vertelgos, kurie 
sudarė nemažą miesto gy
ventojų dalį.

. Lietuvoje įvedus tarybų 
valdžią, Vilkaviškio darbi-, 
ninku gyvenimas iš pašak
nį! pasikeitė. Įmonės buvo 
paleistos darban trimis pa
mainomis ir bedarbių čia, 
kaip, sakoma, net dienos 
metu su žiburiu nebuvo ga
lima surasti.

Išvijus vokiečius, į Vilka
viškį sugrįžo apie pusant
ro tūkstančio gyventojų. 
Dabar mieste yra jau dau
giau kaip 3,000 gyventojų, 
ir jų skaičius kasdien auga, 
ir jie tarsi skruzdelės trū- 
siasi visuose jo kampuose. 
Miestas sparčiai atstato
mas, ypač daug namų pa- * 
statyta Darijaus-Girėno ga
tvėje. Mieste jau veikia 
viešbutis, dvi « ligoninės, 
gimdymo namai, dispanse
ris; dirba vienas malūrias, 
metalo fabrikas ir eilė mie
sto pramkombinato dirbtu
vėlių. Dabartiniu laiku bai
giama atstatyti hidroelek
trai n ė ir už poros savaičių 
miestas bus pilnai aprūpin
tas elektros energija.

Vilkaviškio žmonės ne tik 
dirba, jie ir mokinasi. Jau 
atstatyta ir veikia gimnazi
ja su 650 mokinių, progim
nazija su 200 mokinių ir 
pradinė mokykla su 600 mo
kinių. <

Vilkaviškis turi ir penkių 
metų atstatymo planą, ku
riame numatyta atlikti ga
na daug darbų. Priseis pas
tatyti eilę įmonių, dar vieną 
gimnaziją, namą vaikų dar
želiui, ir didelį kiekį gyve
namojo ploto.

Matant su kokiu entuzia
zmu dirba vilkaviškiečiai, 
galima tvirtinti, kad Vilka
viškis bus atstatytas ir jis 
bus dar daug gražesnis, ne
gu buvo pirmiau.

Vilnius,
1947 m. lapkričio mėn.

t

Didelis dėkui Dr. A. Petri
kai už parašymą taip ' svar
baus straipsnio “Šviesos” No. 
4, apie Stalingrado apgyni
mą. Tariu nuoširdžiai ačiū 
Daktarui už taip nuoseklų ap
rašymą sukaktuvių proga tos 
didžiosios kovos.

Patariu kiekvienam perskai
tyti minimą Dr. A. Petrikos 
straipsnį ir susipažinti su fak
tais. F. Petrulis.
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Tačiau dvarininkai tuoj užprotesta
vo ir siūlė netrukdyti Dūmos nariais bū
ti ir neraštingiem, nes ūkininkų tarpe 
neraštingų labai daug, o jie kaip tik esą
sveikos išminties ir jokių laikraščių ir 
rašinių nesugadinti žmonės, kurie ir rei
kalingiausi caro sostui. Carui toji min
tis labai patiko ir jis pritarė pasiūlymui, 
kad Dūmon būtų renkami ir neraštingi.

Mielu noru caras ir jo ministerial bū
tų Suradę būdų neįsileisti į Dūmą inteli
gentų ir žydų. Bet ministerial suprato, 
kad stambesnioji inteligentija, advoka
tai ir profesoriai gali būti vyriausybės 
parama prieš kraštutinius socialistus, 
kurie vis tik galėtų patekti į Dūmą: O 

, neduoti rinkimų teisės žydai|i nebuvo pa
togu prieš Amerikos prezidentą Ruzvel
tą, kuris taip patarnavo Rusijai tarpi
ninkaudamas taikos derybom su Japoni
ja

Tačiau “Buligino Dūmos” rinkimų 
įstatymas buvo pakankamai atsargiai 
ruošiamas, kad į tą Dūmą nepatektų 
daug nepageidaujamų žmonių: būti rin
kiku sostinėse galėjo būti tiktai tokie 
asmens, kurie moka už butą ne mažiau 
1320 rublių, taigi kas uždirba per me
tus 5—6 tūkstančius rublių! Be to, rin
kėjais gali būti tik 25 metų sulaukę as
mens. Čia kalbos negalėjo būti, kad ko
kį balsą rinkimuos turėtų studentai, mo
kytojai ir visa smulkesnioji inteligenti
ja, nekalbant jau apie darbininkus. Prie 
tokios rinkimų santvarkos Petrapilis su 
l!/a milijono gyventojų tegalėjo turėti 
tik apie 10,000 rinkikų, stambiųjų pirk
lių miestas Maskva su 1 milijonu gyven
tojų '— 14,000 rinkikų, Odesa su 405,- 
000 gyventojų — 7,000 rinkikų. Tokią 
tat Dūmą ruošė caras su savo ministe- 
riais ir tai manydamas, kad daro nepa
prastą nuolaidą sutikdamas ją sušaukti 
ir duoti jai patariamąjį balsą!

O Rusijoj kas savaitę, kas mėnesį au
gąs revoliucinis judėjimas kėlė ir plėtė 
vis naujus ir griežtesnius politinius rei

kalavimus. Carui galvosūkio suteikusioji 
“Buligino Dūma” buvo jau pasenusi dar 
vasario mėnesį, kai apie ją pirmą kartą 
pranešta. Rūgpiūčio gi 6 (19) d., kai 
buvo paskelbta apie tokios Dūmos suda
rymą, tai sukėlė tik pašaipos ir naujo 
pasipiktinimo bangą. Tai buvo naujas 
įrodymas, kaip atsilikusi valdžia nuo 
įvykių ir nesupranta jų kalbos. Kada vis 
garsiau buvo skelbiama apie visišką ca
ro valdžios pašalinimą ir ^respublikos 
įkūrimą, caro “dovanotoji” Dūma su pa-» 
tariamuoju balsu‘skambėjo pasityčioji
mu. Tai, girdi, būsianti tautos atstovy- 
-bė, kuri kalbės, svarstys, o caro valdžia 
galės ir nesiklausyti, daryti kaip norė
dama ! \

Carui apie tokiąyDūmą galvojant ir nė 
iš tolo nenorint prileisti prie rinkimų 
darbininkų ir platesnių liaudies sluoks
nių, pačios savaime jau įsikūrė darbinin
kų atstovų tarybos, kurios pirma vado
vavo darbininkų streikam, o paskui pra
dėjo vadovauti ir politinei kovai. Revo
liucinio pobūdžio streikai bangom liejo
si po visą Rusiją vienoj vietoj nurimda- 
mi, kitur naujai iškildami, dažnai perei-, 
darni į tikrus masinius sukilimus, kaip’ 
tai buvo Odesoj, Lodzėj ir kitur.

“Potiomkinui” sukilus įsidrąsino ir 
buržuazinė inteligentija, vis atviriau 
pradėjusi pasisakyti už revoliucijos ne
išvengiamumą. Savivaldybių atstovų ap
silankymas pas carą liepos 6 (19) galu
tinai įrodė buržuazinei inteligentijai, 
kad caras nesupranta payojaus ir nieko 
rimto nepadarys jam pašalinti, kad rei
kalaujamąjį reformų iš viršaus sulauk
ti nėra jokios vilties. Caro valdžios ne
nuoširdumas reformų atžvilgiu perdaug 
aiškus. Buržuazinės inteligentijos vadai 
buvo dar giliai įžeisti paties caro veid- 
mainingumo, kai, netrukus po savival
dybių liberaliųjų atstovų priėmimo, ca
ras priėmė reakcingiausių juodašimčių 
delegaciją ir jai visai kita ką žadėjo. Iš 
pasmarkėjusio juodašimčių spaudos to
no visi darė išvadą, kad Nikalojus ne 
Rusijos caras, bet juodašimčių tamsiojo 
sambūrio caras. Buržuazinės inteligen
tijos žymus veikėjas Pefyunkevicius, ku
ris, kaip savivaldybininkų delegacijos 
narys, eidamas pas carą, labai buvo su
sirūpinęs, kad neturi baltų pirštinių, da
bar jau šaukė:

“Gana vaikščioti pas carą, dabar eisim 
pas liaudį! Valdžios bejėgiškumas, aklu
mas ir negabumas pagimdė revoliuciją.”

Revoliucija jau buvo gimusi per sau
sio 9 d. įvykius ir ji augo ne mėnesiais, 
bet dienom. Ivanovo Voznesensko fabri
kų darbininkai, pradėję streiką dėl 8 
valandų darbo dienos ir atlyginimo* pa
kėlimo, išstreikavo daugiau 2 mėnesių ir 
įkūrę pirmąją darbininkų tarybą, jau 
iškėlė aiškius politinius reikalavimus ir 
persiėmė ginkluoto sukilimo nuotaika. 
Nebuvo dienos, kad apie panašius reiški
nius neateitų vis naujų pranešimų iš 
įvairių Rusijos vietų. O rugsėjo mėnesį 
jau nebe streikai, bet tikri revoliuciniai 
reiškiniai užliejo Rusijos miestus ir kai
mus.

Svarbiais, revoliuciniais šaltiniais vir- 
to autonomiją įgiję universitetai. Petra
pilio, Maskvos ir kitų universitetų stu
dentai auditorijose ruošė karštus poli
tinius mitingus ir uoliai ėjo revoliucijos 
mokslą. Studentam pritarė daugelis ra
dikaliųjų profesorių. Autonomija gynė 
universitetus nuo policijos įsibriovimo, 
bet gatvės susirėmimai tarp policijos ir 
studentų virto dažnu reiškiniu. Nežiū
rint cenzūros, pažangioji spauda sugebė
jo skaudžiai kritikuoti valdžios darbus 
ir iškelti jos juodas dėmes. O nelegalių 
laikraščių, slaptų proklamacijų ir atsi
šaukimų priviso nepaprasta daugybė ir 
juose ėjo gyva ginkluoto sukilimo ir vi
suotinio streiko propaganda:. Raginimai 
boikotuoti “Buligino Dūmą” ir reikalau
ti Steigiamojo susirinkimč skambėjo 
greta šūkių griauti carizmą ir kurti res
publiką. A

Visas Kaukazas buvo apimtas riaušių 
ir skerdynių. Ypatingai kruvinos sker
dynės tarp armėnų ir totorių ėjo Baku 
mieste, o žibalo laukuos ėjo darbininkų 
kęvos su policija ir streiklaužiais. Balti
jos gubernijose latviai ir estai puolė ir 
degino paronų dvarus. Rygoj ėjo nuola
tiniai streikai, demonstracijos ir susirė
mimai. Platūs tautiniai socialinio pobū
džio sukilimai apėmė visą Lenkiją, ypa
tingai pramonės miestą Lodzę ir Varšu
vą. Nerimo visas Sibiras, o Mandžiūri- 
joj sutelktoje milžiniškoje armijoje pri
viso, revoliucinių agitatorių, kurių Lene- 
vičius negalėjo spėti išgaudyti. TŽiką su 
Japonija sudarius, kareiviai nerimdami 
veržėsi namo ir negalėjo suprasti, ko dar 
juos taip ilgai laiko. Nebeištverę, jie pra
dėjo sauvaliai bėgti iš Mandžiūrijos be 
jokios tvarkos ir užtvindė visas stotis ir 
miestus palei didįjį Sibiro- geležinkelį. 
Maskvoj streikininkai darbininkai ir 
studentai išėjo į gatvę “Marselietę” ir 
kitas revoliucines dainas dainuodami, mi
tinguodami ir išdaužydami įmones, ku
rios nenorėjo prie streiko prisidėti. Ka
zokam minią užpuolus vaikyti, žmonės 
pradėjo plėšti ginklų krautuves ir gink
luotis. Demonstrantai ne tik nebėga, bet 
pradeda šaudyti į kazokus, darbininkai 
iš stogų ir langų mėto akmenis į kazo
kus ir policiją. Eina tiesiog jau tikri 
mūšiai. General gubernatorius P; Dur
novas, generolo uniforma apsirengęs, iš
ėjęs į gatvę ir, kepurę prieš raudoną vė
liavą nusiėmęs', pats bando nuraminti 
revoliucinę minią. Tokie pat vaizdai 
Odesoj, Rostove, Minske ir daugybėj 'ki- 
tųųniestų. Iš visur ateina žinios apie nu
šautus policininkus, viršininkus, kazo
kus, aukštesnius valdininkus, išdavikus 
ir provokatorius. ♦

Neaplenkė tie įvykiai ir Lietuvos. Al
sėdžių valsčius pirmasis pasiuntė dar 
kovo mėnesį ministerių komitetui petici
ją apie savo pageidavimus. Alsėdiškiai 
prašė panaikinti visūs tikybinius suvar
žymus, įvesti liaudies mokykloj lietuvių 
kalbą, paskirti lietuvį mokytoją, duoti 
mokymo laisvę, privalomai įvesti lietuvių 
kalbą valsčiaus valdyboj ir vietos admi
nistracijoj, leisti lietuvių kalba įteikti 
prašymus 'valdžios įstaigom ir lietuviš
kai be vertėjo kalbėti teisme, lietuvių 
kalba sudarinėti testamentus ir notaria- 
linius aktus, leisti katalikam užimti vals
čių raštininkų, mokytojų ir kitas vietas, 
panaikinti žemės pirkimo suvaržymus, 
atšaukti “zemskius,” įvesti vietos savi
valdybę, leisti kurti draugijas, sulygin
ti vietos valstiečių teises su rusų teisėm, 
uždaryti ir panaikinti degtinės ir alaus 
krautuves.

(Bus daugiau)

Priėmimas Tarybų Sąjungos 
Atstovybėje

MONTEVIDEO. — Didžio
sios Spalio revoliucijos 30-jų 
metinių sukakties proga, Ta
rybų Sąjungos Patikėtinis 
Urugvajuje Ministras N. Go
relkinas ir jo žmona, lapkri
čio 7 d. suruošė Atstovybės 
rūmuose iškilmingą priėmimą. 
Dalyvių tarpe matėsi 
žymių 
meno, 
stovų, 
mime,
Prezidentas p. L. Batlie Ber
res, Krašto Apsaugos, Užsie
nio Reikalų ir kiti ministrai.

žymią svečių dalį sudarė 
tarybinių tautų kolonijų at
stovai. Tame tarpe matėsi ir 
lietuvių kolonijos keli atsto
vai su šeimomis.

daug 
Urugvajaus valdžios, 
mokslo ir kultuVos at- 
Taip ’pat šiame' prie
dai y va vo respublikos

Iš Moterų Susirinkimo
.MONTEVIDEO. — šių me

tų lapkričio 9 d. tapo sušauk-' 
tas ULC Cerros skyriaus mo
terų visuotinis narių susirinki
mas. '‘Atsižvelgiant j jų tu
rimą narių skaičių, susirinko 
gana skaitlingai. Susirinkimą 
atidarė valdybos sekretore 
drg. L. Revuckienė, patiekda
ma šio susirinkimo dienotvar
kę iš 5 punktų, t. y.: proto
kolo skaitymas, valdybos pra
nešimas, 
1948 m., ___ ,
mas ir klausimai bei sumany
mai. Kadangi dienotvarke 
buvo priimta be pataisų, tai 
buvo perskaitytas protokolas 
iš pereitų metų visuotinio su
sirinkimo ir nieko neturint 
prieš protokolą, drg. Revuc
kienė tęsė pranešimą iš mo
terų veiklos per šį laiką. Bu
vo pranešta, kad nuo šių me
tų vasario 23 d. iki lapkričio 
9 d. buvo padaryta trys ban
ketai ir gauta pajamų 330.30. 
Šios pajamos paskirstytos se
kamai: duota dėl radijo pus
valandžio 100.00, klubui 41.- 
76, pasveikinimas laikraščių 
Darbo ir Vienybės, 20.(TO, nu
pirkta tautiški rūbai, du stalai, 
lėkštės, stiklinės ir 
smulkios išlaidos, kurios 
re 149 pezus ir 30 et. 
išlaidų padaryta 310.79, 
lieka 19.51. Kadangi nebuvo 
daugiau pranešimų, tai buvo 
renkama valdyba, kurion iš
rinkta sekamai: pirmininkė— 
Elzė Revuckienė, pirm, pavad. 
— Izabelė Praškevičiūtė, se
kretorė — Lucia Revucl$iene, 
sekr.-pad. — Ona Putricnė, 
iždininkė — Ona' Kazlauskie
nė, valdybos narėmis liko Mo
nika Bartnikienė, Rozalija 
Gurklienė, Kazė Levickienė. 
Nauja nare įstojo Ona Kaz
lauskienė. Klausimuose bei 
sumanymuose liko nutarta, 
kad per Kalėdas surengti vai
kams eglutę Cerros klube. 
Daugiau ' nesirandant jokių 
įnešimų, susirinkimas baigėsi 
su gana pakeltu ūpu darbuo
tis organizacihėje veikloje.

Šis susirinkimas dar dau
giau įrodo, kad Cerros mote
rys vis daugiau ir daugiau įsi
traukia į organizacinę veiklą, 
nors ir yra trūkumų, del ne
įpratimo veikti organizuotai, 
bet numatoma, kad moterys 
laikui bėgant padarys didelę 
pažangą organizacinėje bei 
kultūrinėje veikloje.

Ten Buvęs.

valdybos rinkimai 
naujų narių priėmi

kitos 
suda- 
Viso 

kasoj

i

naujus potvarkius, visi gyve
nantieji Urugvajaus teritorijo
je privalo išsiimti asmens iden
tifikacijos dokumentus (Ce- 
dula de identidad). Ypač 
svetimtaučiai privalo apsirū
pinti tuo dokumentu. M ūsų 
tautiečiai, dėl dokumentų su
tvarkymo, neturi jokio reika
lo kreiptis pas buvusius fa
šistinės Lietuvos diplomati
nius “atstovus.” Turint ko
kių nors sunkumų bei neaiš
kumų, Montevidejuje* gyve
nantieji lietuviai gali kreiptis 
į ULC (Agraciada 2783) pir
madienių ir antradienių vaka
rais. Mūsų Centre suteikia
mos visos tuo reikalu infor
macijos bei patarimai, visai 
nemokamai.

Mūsų Sportininkai Vyks j 
Buenos Aires 

MONTEVIDEO. — ULC 
sporto komanda šio mėnesio 
28 d. vyks į Buenos Aires, kad 
ten arčiau susipažinti su Ar
gentinos pažangiąja lietuvių 
kolonija, ypač su organizuotu 
kaimyninės respublikos lietu
vių jaunimu. Sportininkai ma
no nuvykę pademonstruoti ir 
savo sportines savybes.

Pirmoji Šių Metų Gegužine
MONTEVIDEO. — ULC 

ruošiama pirmoji šių metų ge
gužinė įvyko gruodžio 14 d., 
italų kintoje — Camino San
tos. Kaip kitais metais, ge
gužinėj buvo įrengtas šaltų 
gėrimų ir užkandžių bufetas.

Centro Moterų Koktelis
MONTEVIDEO.—-Lapkričio 

23 d., 17 vai., įvyko didelis 
“koktelis” ULC patalpose, Av- 
da. Agraciada 2783. Mūsų 
meno mėgėjai perstatė kele
tą meninių numerių. Daly
vavo jaunimo, choras, solistės 
ir ,kt.

Moterys šiame parengime 
gautą pelną skyrė dėl radijo 
pusvalandžio.

Lietuviai Ligoninėse
MONTEVIDEO. — Juozas 

Grigas ir Jonas Pilipavičius 
susirgę proto liga patalpinti 
ligoninėje Vilardebo.

Petronė Markeliūnienė pa
talpinta ligoninėje Maciel, sa
le Vidai, loya 4.

Paminėta Spalio Revoliucijos 
' Sukaktis

MONTEVIDEO. — Lapkri
čio 8 d. mūsų Centro patal
pose įvyko didelis parengi
mas, kuriuo buvo paminėta 
Spalio revoliucijos^ 30 metų 
sukaktis. Parengimas turėjo 
kuklaus banketo pobūdį ir bu
vo gausiai skaitlingass. Jį su
ruošė lietuvių, ukrainiečių ir 
armėnų kolonijos, kurių at
stovai pasakė reikšmingas kal
bas. Minėtų kolonijų meno 
mėgėjai išpildė įvairių meni
nių numerių. Specialiai už
kviesti šiame parengime daly
vavo ir Tarybų Sąjungos At
stovybės pasiuntiniai I-sis 
sekretorius, M. Krotovas ir 
konsulas Kotikas, su savo 
žmonomis.

Kaip kas metai, taip ir šie
met jau žmonės iš visų kam
pelių traukia į Floridą, kad 
išvengus tos žiemužės. Mia
mi gyvenantieji lietuviai,-nors 
jų dar nedaug yra, visi pa
sirengę maloniai priimti atva
žiuojančius savo gimines arba< 
svečius—lietuvius.

Jau plačiai žinomas bepaiy 
tyviškas Miami Lietuvių Ame
rikos Piliečių Klubas turės 
metinį pikniką sausio 14, Po
lice Benevolent Salėje, 2300 
N. W. 14th St., Miami. Toje 
pačioje vietoje bus klubo šo
kiai vasario (Feb.) 10, 1948. 
Abiejų parengimų pradžia bus 
8 vai. vak. Prašomo lietuvius 
dalyvauti šiuose klubo paren
gimuose ir prisirašyti prie 
klubo, nes klubo tikslas—kad 
pagelbėti susirasti vietas 
važiavusiems lietuviams į 
ami.

Taigi, broliai lietuviai,
lankykite Miami, saulutės 
spinduliai palengvins jūsų ap
sunkintas mintis. Būsite ilgai 
ar trumpai — sustiprins jūsų 
energiją.

Klubo raštininkas,
Juozas Ratkus.

Rorą^. — Gruodžio 27 d. 
Italijos prezidentas Enrico 
de Nicola pasirašė naująją, 
respublikinę šalies konsti
tuciją. Ją taipgi savo para
šais1 patvirtino premjeras 
de Gasperi ir komunistas 
seimo pirmininkas Umber
to Terracini.

at«
Mi-

ap-

Fotografas I 

[Traukiu paveikslus familijų, ves-Ję 
luviu, kitokių ;grupių ir pavienių.® 

Iš senų padarau#! 
naujus paveiks-2 
lūs ir krajavus# 
sudarau su ame-2 
rikoniškais. Rei-# 
kalui esant ir^ 
padidinu tokio# 
dydžio, kokio pa- « 
geidaujama. Tai-# 
pogi atmaliavojuS 
įvairiom spalvom.® 

j JONAS STOKES Š į S12 . Marion St., Brooklyn S 
f Kampas Broadway ir Stone Avė., prie# r Chauncey St.. Broadway Line. # į Tel. GLenmore 5-6191

iBAR & GRILL1 
į LIETUVIŠKA ALUDE į 
\ DEGTINĖ, VYNAS 
! ALUS

ir /

i Kanados
| Black Horse Ale |
I JOSEPH ZEIDAT1 
S 411 Grand St. | 
I Brooklyn, N. Y. !

#

|F. W. Shalins|
| (SHALINSKAS) gI I Funeral Home j

84-02 Jamaica Avenue |
Opposite Forest Parkway «WOODHAVEN^ N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves ®

$150 į
Koplyčias suteikiam nemokamai « 

visose dalyse\ miesto. 6

Tel. Virginia 7-4499 #

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., atikui drukas. 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 81.75 

Vainikėlis. maža maldę knygelė. Pa- 
vaikei, mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .... ........................... .

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

Apia Dangų, Saulę, Mines) ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 
Biblija, su 379 pateksi., išaiškinimai, 

, ką jie reiikla ...................... ......
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .. ........ ..................... ..............
Burykla Ir Buitininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais. '...... :....................................„....
Duktė Marių, graži apysaka ............„
Duktė Gyvena Pfistynėje—ir apie du 

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

muno Upę ....^.... . ........ :.............. ......
EustachijuŠas, apysaka ii pirmutinių

75c

15c 
Ifte 
25c

32.25

80c

35c 
75c

me 
25c

25c

35c

85c

30c 
15c 
35c 
25c

85c

25c

i amž. krikščionybės .................................
I Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

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

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

paveikslais ......................................... .
Juokų Vežimas, daugelii juokingų pa

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

nosia .......................................... ..........
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ..................................
Keliautojai, | Šventą Žemę, Jeruzoiimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Lkimė ir Planetos, nuspėjimai laimiu 

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

knyg. su paveiksi.................. .
Nedoras Žydas, j<tomfis skaitymai .......
Neužmokamas Žiedak, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiki ir, prie ko jie 

priveda žmogų ...»...... ........ ....... ......
I’iloto Galas, Sūdžia Jėzaus ......... .
Paparčio 7Žiedas, kur jį gali atrasti, f r 

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

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

Praloto Olišauskų Nuėpelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 

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

Ragana, graži apysaka .............. ...... ..
Raktas j Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ......... ■ ei«V*»ieuee«»»eeeeea*«i«Ute«

Noah Ark’as, jdontfls skaitymai 
Rymo Popiežius, ar įla yra tikrai

Kristaus pasekėjas ..............  31.59
Trys Užkeiktos Karalaitės .........    25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 81.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptų .......... ..............
Stebūkiingas Veidrodis, apysaka 
Savizroias, juokų ir funių knyga au 
paveiks........................... .................—
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. „ 
Saulės Ritulys, su visų planetą paveiki. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti | Lietuvą, su 
apie 15 skirtingą pasveikinimą, t/b. 
40c; 3 tuz. 31. 

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailią ir bile 
kokio niežulio. Uncija ___ _ _
Dvi uncijos e••••••••••iueei»»eii»a»eeee«»»e*ee*»«•«••••••

•
ŽOLES ARBATOS FORMOJE 

Kraujo Valytojas ................
Nervų pastiprintojas ......... .
Moterų reguliatorius nuo sunkią periodą 
Nuo kosulio, dusulių bei mainą asthmoi 
Nuo kosulio ir Kokliušo 
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo 
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės • •••*••••••*!•• *• •••••♦•*••i»ee» 
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

lovoje ' ••«•■...... .m.........
Vidurių valytojas .................
Nuo visokių reumatiškų sausgėlą 
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) 
Nuo šiapligės diabetų 
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .. 
Nuo užsisenčjusio nosies 

taro (hayfever)
Palangos Trajanka 76c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko alinkimą ir nuo 
pražilimo •••••m...... 60c
Norintieji jsigyti bile vieną iš virš minėtą 

knygą ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. ¥. 

(adv.)

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
60c 
25c

25c 
10c

25c

32.50

25*

30c
35c

11.00

91.00
25c

50c
II. 00

4le

25c

92.25

60e 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
00c 
60c 
85c 
85c 
75c 

11.25

11.25

Paiiių k*.c
vandeninei ir širdies ligą 66c
nemalonaus kvapo 85c
surūgusio pilvo (heartburn) —85c 
venerišką ligą 31.25

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Reikalinga Įsigyti Vidaus 
Pasą

MONTEVIDEO. — Pagal

1. J. Kaškiaučius, M. D.g 
t * 530 Summer Avenue, S
g Newark 4, N. J. J*

% ' HUmboldt 2-7964 «

Tek 1169-W

4 pusi.—Laisve (liberty, Lith. Daily)-* Penktad., Saus. 2, 1948

t

K. S.,BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass.

fipfwagaiW f. fiT-'

l

CHARLES J. ROMAN
'(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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Imigracijos Klausimai 
ir Atsakymai

NEŽINAU, KADA ATVA- zation Bureau, ir- jeigu pra-
, ŽIAVAU Į AMERIKĄ

Klausimas: Noriu tapti 
Amerikos piliečiu, bet ne
galiu gauti “pirmų popie
rų”, nes nežinau, kada at
važiavau. Pamenu’metus ir 
laivo vardą.^Ar galite man 
padėti ?

Atsakymas: Jeigu pame
ni laivo vardą ir metus, ka
da atvykai ir į kurį uostą, 
Common Council for Ame
rican Unity gali padėti. 
•Bandyk atsiminti, ar atva
žiavai prieš kokią šventę 
arba apvaikščiojimą. Pa
siųsk savo prašymą į Com
mon Council for American 
Unity, 20 West 40 St., New 
York City.

IŠDEPORTAVO VYRĄ
Klausimas: Esu piliete ir 

prieš kelis mėnesius ištekė-5 
jau už ateivio. Aš tada neži
nojau, kad mano vyras bu
vo šioje šalyje nelegaliai. 
Tuoj po vestuvių , mano žmo
gus buvo suimtas ir išde- 
portuotas į savo šalį. Suži
nojau, kad jis atvyko į 
Jungt. Valstijas kaipo jū
reivis ir apleido laivą. Nie
kad neturėjo tinkamos 
imigracijos vizos. Ką galiu 
daryti parsitraukti savo vy
rą atgal?

Atsakymas: Žmogus, su
imtas ir išdeportuotas iš 
Jungt. Valstijų įleidžiamas 
tik vieną metą po išdėpor- 
tavimo. Jis privalo gauti 
leidimą iš Immigration and 
Naturalization Service. Te
gul vyras paduoda aplika
ciją Immigration and\ Na
turalization Service, kada 
meto laikas išsibaigs. Kaip 
Amerikos pilietė, turėsi iš
pildyti “affidavit of sup-' 
port” ir išpildyti Petition 
number 1-133 ir pasiųsti 
Immigration and Naturali-

šymas būs priimtas, vyras 
gaus “first preference sta
tus” kvotoje? Svarbu, kad 
Tamsta esi piliete (Ameri
kos).

ČIEPIJIMAS
Klausimas: Esu Ameri

kos pilietis ir planuoju vyk
ti į Europą. Man pranešė, 
kad nečiepija žmones vyks
tant į Europą, bet skaitau 
laikraščiuose, kad visi žmo
nės, atvykstanti iš Europos, 
turi būti čiepyti. Ar tas ir 
mane liečia?

Atsakymas: Taip. Kadan
gi Europa 'skaitoma raupų 
šalis, visi žmonės iš Euro
pos —* piliečiai ir nepilie- 
čiai — turi parodyti certi- 
fikatą, kad pasekmingai 
buvo čiepyti per paskuti
nius 3 metus arba, kad rau
pais sirgo. Kurie negali to 
parodyti, turi pasiduoti čie- 
pijimui arba kvarantuojami 
per 14 dienų.

KAIP GALIU TAPTI 
PILIETE?

Klausimas:. Atvykau į 
Jungt. Valstijas prieš 15 
metų ir ištekėjau. Mano vy
ras mirė. Ar aš galiu tapti 
piliete?

Atsakymas: Jeigu atvy
kai kaipo legalis imigran
tas, gali tapti piliete. Ką 
Tamstai reikia daryti, pri
klauso nuo fakto, ar vyras 
buvo pilietis ar ne. Jeigu 
jis buvo pilietis, gali prašy
ti “antrų popierų” tuoj. Jei
gu ne pilietis, turi išsiimti 
“pirmas popieras.” Po dvie
jų metų gali prašyti antrų 
popierų. Galima gauti rei
kalingas aplikacijos formas 
iš arčiausio Immigration 
and Naturalization Office. 
Jeigu vyras nebuvo pilietis, 
prašyk Form 400.

ft

Living Room Cushions i
“v ft

p | Refilled With New Springs «
O ’ $3.75- i
35 ft

f Sofa Apačios Perbudavoiimas 1
0 Už $12.00 |
f Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |
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LITUANICA SQUARE |

RESTAURANT!
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

ft
ft

iF*

ž
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDAKA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

• >

RONKONKOMA
8634

BROOKLYN, N.

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS) '

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

•Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST.

BROOKLYN, N. Y. |
Į? . Tel. EVergreen 4-9612
į ’ ' |
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AR REIKIA MČKeTI Už 
VIZAS Iš ANKSTO?

Klausimas: Esu sekreto
rius fraternalės organizaci
jos. Daug mūsų narių išpil
dė “affidavit of support,” 
ir jie nežino, ką daryti su 
pinigais už* imigracijos vi
zas. Kur turi pasiųsti?

Atsakymas: Visose Euro
pos šalyse, išskyrus Vokie
tiją, imigrantai gali užmo
kėti viMs^mokestį iš $10 
vietiniais pinigais, kitais žo
džiais, (tos šalies pinigais. 
Jeigu Jūsų organizacijos 
nariai nori pasiųsti, pinigus 
tiesiog savo giminėms, t'aip 
gali daryti.

Patariame siųsti per ban
kus. Bet jeigu giminės gy
vena Vokietijoj arba Aus
trijoj,' jūs galit, siųsti mo
kestį už vizą per State De
partment. Tūri pasiųsti 
pašto piniglaiškį (money 
order) arba certifikuotą 
čekį vardu Secretary of 
State, į Department of 
State, Washington, D. C. 
Laiške turi pridėti vardą 
ateivio, jo adresą ir adre
są arčiausio Amerikos kon
sulinio ofiso. Department
of State praneš Amerikos 
konsului apie pinigus. Jei
gu reikalas skubus, pinigus 
galima kabeliu pasiųsti. Gi
minės čia užmoka už per
siuntimą.

PAIEŠKOJIMAI
Klausimas: Gavau laišką 

nuo pusseserės, kurios sū
nus karo metu buvo paim
tas rusų. Apie jį jokių žinių 
ji negauna. Pusseserė visais 
būdais e bando surasti savo 
sūnų, bet be pasekmių. Ką 
turi daryti?

Atsakymas: Šiuo metu 
American National Red 
Cross gali pasiųsti užklau
simus į Alliance of Red 
Cross and Red Crescent So
cieties of the USSR apie 
Rusijoj laikytus karo be
laisvius. Patariama pasiųsti
prašymą į arčiausią-Amer
ican Red Cross skyrių. Rei
kia išpildyti tam tikrą for
mą, kurią galima gauti iš 
Raudonojo Kryžiaus^ Rau
donasis Kryžius Tamstai 
praneš, kada sulauks žinių.

FLIS — Common Council.

Montello, Mass.
Pabaigoje lapkričio Liuosy- 

bės Choras sėkmingai atliko 
kelionę į Brooklyną ir dalyva
vo festivalyje. Choriečiai vyk
dami į Brooklyną ir ateal dai
navo visas lietuvių ir anglų 
kalboje dainas, kiek tik jie ir 
jos mokėjo. Kelionė pavyko 
ir nebuvo nuobodi.

Ed. Skliutas, choro pirmi
ninkas, buvo tvarkos prižiūrė
tojas ir gražiai savo pareigas 
atliko. Dabar choras ruošia
si prie koncerto, kuris įvyks 
sausio 24 d. Mokinasi nau
jų dainų. Choro mokytojas 
Edvardas Suger festivalyje 
patarnavo veltui. Jis nuola
tos patarnauja ..darbininkiš
kuose parengimuose, jam pri
klauso ačiū!

Mirė sekami lietuviai: An
tanas žemaitis, gyvenęs 'Mon
tello ir Bridgewateryje, mirė 
New Hampshire valstijoje. 
Parvežtas ir palaidotas Mon
tviloje. Laidotuvėmis rūpino
si brolis — Frank žemaitis.

Iš nakties rado negyvą Va- 
lantukevičią (Valion). Buvo 
vedęs su Agota Juškaitiene, 
gyveno ant Dyer gatvės. Pa
liko šeimą dideliame nuliūdi
me.

Emilija Lemezytė mirė vos 
sulaukus 29 metų amžiaus. 
Gyveno ant Vine St. Paliko 
nuliūdime tėvus, seserį ir kitų 
giminių.

Mirė Margareta Dudėnienė, 
sulaukus 79 metų amžiaus. 
■Paliko nuliūdime dukterį, 
anūkų ir kitų giminių.

“. . .ir jis toliau pasiūlo, kad unijos duokles eitų į 
kompanijos iždinę*—ak, taip, pasaugojimui.”

Binghamton, N. Y.
’ ALDLD 20-tos kuopos mo

terų skyriaus metinis susirin
kimas įvyks penktadieni, sau
sio 2-rą d., Lietuvių svetainėj, 
315 Clinton St., pradžia 7:30 
vai. vakare.

Visos draugės esate kvie
čiamos dalyvauti šiame susi
rinkime, nes turime daug svar
bių reikalų atlikti ir, žinoma, 
padaryti planus 1948 metams 
veikimui. '

Draugės, kurios jaučiatės, 
kad esate skolingos mote
rų skyriui duoklėmis už 1947* 
m., tai yra labai pageidauja
ma, kad atliktumėte tą parei
gą — užsimokėtumėt duokles. 
Taipgi bus laikas pradėti mo- 
kėtis ir už 1948 metus.

Bandykime visos būti laiku. 
Sekretorė O. Girnienė.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkime^ 'įvyks 

sausio 5 d.. Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai daly/ 
vaukite, gausite knygą “Viduram
žių Istorija.” Kurie mylite istorijas, 
skaitykite šią knygą,, jums patiks. 
Yra paveikslų ir žemlapių. G.
Shimaitis. (1-2)

SHENANDOAH, PA.
LDS-^34 kp. rengia spaudos paren

gimą. Pelnas \bus skiriamas dien
raščiui Laisvei. ^Įvyks sausio 31 d., 

v. v., • kampas Main ir Oak SI. 
Kviečiame visus dalyvauti šiame pa
rengime. J. Pačauškas. (304-1)
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Tuojau Užsisakykite
Stasio Jasilionio
Eilėraščiu Knyga

PAVASARIU GODOS
(Antras lobias)

Įvertinkite savo didįjį poetą, liau
dies švietėją ir akstintoją darbo 
žmonijos j kovą už šviesesnį gyve
nimą! Tuojau įsigykite jo poezijos 
knygą.

Daugelis lietuvių kompozitorių 
yra pasirinkę. Jasilionio eiles ir davę 
joms muziką. Tas eiles, kurios yra 
paverstos į dainas, jūs rasite šioje 
knygoje.

KNYGA IŠ 256 PUSLAPIU.
Kaina $1.00.

Kurio iš anksto užsisakys šią kny
gą, tų vardai bus išspausdinti kny
goje. Jie- skaitysis prisidėję, prie 
leidimo' šios knygos.*

Dar galima gaut 
STASIO JASILIONIO 
eilėraščių pirmą tomą, 
kuris yra užvardintas 

' BEMINTANTIS RYTAS 
/ 

288 pusi, knyga. 
Kaina tik 50c.

IS-

Daugybe gražiausią eilių, puikus 
pasiskaitymas dvasiniam susistipri- 
niimii. /

Antras tomas Jasilionio eilėraščių 
bus gatavas f pradžioje šių melų. Pra
šome tuojau užsisakyti. \

Užsakymus ir pinigus prašome 
siųsti Laisvės Administracijai, ad
resuokite:

LAISVE, 
427 Lorimer St., 

Brooklyn 6, N. Y,

x Boston, Mass.
Visi matome, kad yra rei

kalas veikti Amerikos progre- 
syviams žmonėms. Prie to ra
gina Roosevelto draugas Hen
ry Wallace, apsiimdamas kan- 
didatuot į prezidentus 1948 m.

Mes, lietuviai, turime taip 
pat subrusti. So. Bostone yra 
susiorganizavęs Progresyvių 
Amerikos Piliečių Lietuvių 
Skyrius. Prašome visus ir vi
sas stoti į veiklą už apgyni
mą civilių laisvių, prieš aukš
tas kainas ant pragyvenimo 
reikmenų, už taikos palaiky
mą.

Dėl platesnių informacijų 
galite kreiptis prie PAP lietu
vių skyriaus pirmininko A. 
Dambrausko, 184 I St., So. 
Boston.

Priklausyti sąlygos lengvos, 
tik $1 duoklė už visus metus 
ir dar gausite už tą dolerį 
laikraštuką su įvairiomis in
formacijomis. Prisidėkite!

A. Dambrauskas.

Springfield, III.

Detroit, Mich.
Kalėdų dienoje, pasivalgęs 

išėjau į gatvę pasivaikštinėti. 
Sutikau gerą dienraščio Lais
vės skaitytoją Praną Bakaitį. 
Pasikalbėjome įvairiais klausi
mais ir apie k ai ėdi nes xdo Va
il as. '/[

Na, štai jis-sąkoj ^Lš pirksiu 
dovaną, kuri bus naudinga ir 
visuomenei ir ateityje mūsų 
jaunajai kartai. Pirksiu Lie
tuvių Kultūrinio Centro namo 
Šerą už $25. štai, priimkite 

i ir pasiųskite. Bet geriau, štai, 
pasiųskite ir dar $7 už dien
raščio Laisvės prenumeratą, 
norės prenumerata baigsis net 
kovo menesį. Pasiųskite prieš 
Naujus Metus, ' tai bus, kaip 
ir pasveikinimas.

žinoma, aš mielai sutikau 
jd prašymą išpildyti. Būtų

Gruodžio 14 d. mirė Ka
zimieras šlauteris, 56 metų. 
Paliko liūdėti moterį Oną ir 
dukterį Valeriją. Velionis se
niau dirbo anglies kasyklose, 
kaip ir kiti sunkaus darbo 
darbininkai. Vėliau drabužių 
skalbykloje prižiūrėjo ir kūre
no boilerį.

Gruodžio 23 d. mirė Pranas 
Mišeika. Paliko liūdėti žmo- 
ną-Magdaleną, du sūnus, dvi 
dukras ir 7 anūkus. Velionis 
buvo našlys* ir buvo vedęs už 
žmoną taip pat našlę. Mirė 
nuo sužeidimo kasykloje.

Nors čia retai pasitaiko to
kios nelaimės, bet nuo jų nėra 
liuosos nė Springfieldo kasy
klos. Kaip ilgai dirbęs ka
syklose, tai tą gerai žinau. 
Pasitaiko, kad anglies gaba
las arba akmuo nukrinta.

gerai, kad ir daugiau tokių 
kultūrinio reikalo patriotų at
sirastų. S. Tvari jonas.
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Manager ?

JOHN A. PAULE Y
Licensed Undertaker -

<231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergrccn 8-9770
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Baltimore, Md.

Gruodžio 17 d. įvyko kriau
čių 218 lokalo susirinkimas. 
Buvo renkama valdyba ir at
stovai į įvairias komisijas. De
mokratijos priešai atėjo orga
nizuoti, ir nepaisant, ar tinka
mi jų kandidatai ar ne, bet7 
juos išrinko.

Taip į Joirit Boardą, kur rei
kia mokėti anglų kalbą, tai iš 
10 atstovų jie išrinko 6, kurie 
mažai supranta anglų kalbą. 
Ką jau ir kalbėti, kad ten to
ki atstovai galėtų išreikšti 
mintį.

Taip buvo renkama ir loka
lo valdyba. Jie pravarė sa
viškius, išskiriant V. Pečiulį, 
kuris yra pažangus katalikas 
žmogus, už kurį balsavo ir 
progresyviai kriaučiai. Fašis
tiniai elementai jį vadina 
"bolševiku.” Mat, jis nešoka 
pagal jų norą. Toks anti-de- 
mokratinių nusistatymąs ken
kia lokalui ir bendrai organi-' 
zacijai. Kriaučius.

TRUMANAS PASIRAŠO 
REPUBLIKONU BILIŲ,\ 
KURĮ PATS SMERKIA

Washington. — Prezid. 
Trumanas pareiškė, jog rėk 
publikonų pervarytas kong- \ 
rese bilius neva dėl kainų 
suvaldymo yra silpnutis, 
niekam netikęs, ir nesulai- * 
kys dar didesnio kainų kili
mo. Kartu Trumanas pra
nešė, kad jis pasirašys tą 
bilių dėl tūlų, esą, neblogų 
dalykėlių. Tai bilius, kuris 
perša pačioms kompani
joms susitarti apriboti savo 
dirbinių kainas.

Kai kada sužeidimas būna ma
žas, bet pasitaiko ir mirtinų. 
Mat, čia anglis nėra tokia aš
tri, kaip Pennsylvanijos vals
tijos kasyklose. Lai ilsisi mi
rę, o gyviems reiškiu užuęjau- 
tą. A. Čekanauskas.
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.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

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

t
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Matthew ftI
BUYAUSKAS |

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.
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fe? r-» • ' • ii * 1| Lgzaminuojąm Alus,, 
l Rašome Receptus ; 
iDai’ome ir Pritaikome Akinius i B

| Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

•' > ’ * *. ■ • J * • ■

Ilgisi®

f August Gustas 1 

| BELTAIRE FLORIST į 

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

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

ir tt., telefonuokite • ’ 1
SHoreroad 8-9330 |

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, j
ko jūs reikalausite. į

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams S

| Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS g 
g FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. g 
fe3)»)3)3)3)3<3i 3)313)313)3)3)31
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5 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — PenktacL Saus. 2. 1948

&

fe?
fe?

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

854 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 
Skersai gatvės nuo Ąrmory

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

, EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 
J kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
Į Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 

kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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Sveikatos Klausimu ;
Prelekcija
Kalbės Dr. J. J. Kaškiaučius 

iš Newark, N. J.

Labai svarbi apie sveikatą 
prelekcija įvyks sekmadienį, 
sausio 18-tą, 2 vai. po pietų, 
419 Lorimer St., Brooklyne.

Kiekvienas žino, kad svei
kata yra žmogaus didžiausis 
turtas, o išmokti apsaugoti sa
vo sveikatą, tai jau kitas klau
simas. Nemokėdamas tinka
mai užsilaikyti, dažnai pagau
na ‘'šaltį” ir iš to išsivysto ir 
kitokios įvairios ligos. Tada 
apkeliauja daug daktariškų 
įstaigų beieškodamas sau 
sveikatos ir eikvoja savo su
taupytus grašius.

Todėl visi-visos, kurie mano
te susirinkti išgirsti minėtą 
prelekcija, gerai pagalvokite 
apie savo nesmagumus, pasi
rašykite ant gabalėlio popie- 
ros savo ligos klausimą, o dr. 
J. J. Kaškiaučius į kiekvieną 
klausima duos tinkama atsa
kymą. Pasitikiu, kad nebus 
aplenkti nei vienas.

Dr. Kaškiaučius yra pasa
kęs daug prakalbų ir parašęs 
nemažai įvairių knygų. • Jau 
nemažai yra išmokę iš jo pa
mokų tie, katrie tinkamai 
skaitė jo knygas ir lankė jo 
prelekcijas.

Rengia Sveikatos Kultūros 
Klubas. Nuoširdžiai kviečia 
VISUS. Komisija.

Jefferson Mokykla Ga
vo 2 Žymius Mokytojus

■ Dashiell Hammett, “Thin 
Man” autorius, ir Philip Evor- 
good, artistas, mokytojaus 
Jefferson School šį terminą, 
prasidėsiantį sausio 19-tą.

Evergood kūriniai yra tarpe 
nuolat išstatytųjų Metropolit
an ir Brooklyno muziejuose.

Jefferson Mokykla turi virš 
100 kursų psychologijos, mu
zikos, dailės ir literatūros, po- I 
litikos, ekonomijos, istorijos, | 
filosofijoą ir daugelio kitų | 
mokslų. Mokestys ir mokymo : 
valandos prieinamos kiekvie
nam darbo žmogui, yra dieni- i 
nės ir vakarinės klasės. Vi
siems, o ypač jaunesniems ver- i 
ta pasinaudoti proga.

Mokykla randasi 575 Ave
nue of the Americas, New 
Yorke. Skyriai su elementa
riais kursais, kuriuose yra dės
toma unijizmas ir kiti darbo 
žmonėms būtiniausieji daly
kai, , randasi Williamsburge, 
Brownsvillej, Bronxe. N.

Z Policijos Atletiška Lyga su
ruošė susiedijų vaikams šven
čių šąskridžius su .vaišėmis 
daugelyje miesto žaismaviečių.

Prašome Namui Talkos
Lietuvių Kultūriniam Cen

trui namo paruošimui dar rei
kia talkos šį— k

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

Talkos pastaruosius porą 
mėnesių įėjo lyg ir madon. 
Nuolat dirbantieji žino, kad

dar liko darbo ii' jie ateitų 
net laikraštyje neskelbus tal
kų. Tačiau prašomo ir nau
jų •talkininkų, kurie lig šiol 
neturėjo progos. Ateikite vi
si, mechanikai ir valytojai, 
užbaikime jau arti pabaigos 
davestą namo paruošimo dar
bą. Namo Komisija.

Tik Apie Ketvirtadalis
Gatvių Nuvalytos

Marcantonio Ragins 
ALP Remti Wallace 
Kandidatūrą

Kongresmanas 
Vito Marcantonio

Vienatinis Amerikos Darbo 
Partijos tiesioginis atstovas 
Jungtinių Valstijų Kongrese, 
newyorkietis kongresmanas 
Vito Marcantonio, išgirdęs, 
jog Henry Wallace sutinka 
kandidatuoti, pareiškė:

“Henry Wallace pareiški
mas, jog jis kandidatuos į 
prezidentus, yra respublikos 
kovos himnu 1948 metais. Jis 
teikia amerikiečiams tikrąjį 
pasirinkimą tarp karo ir tai
kos, tarp dvipartinės republi- 
konų ir demokratų partijų 
programos ir tarp troškimų 
milionų amerikiečiu.

“Kalbėdamas už save, ir tik
tai už save, aš raginsiu savo 
partija, Amerikos Darbo Par
tiją, parinkti Mr. Wallace sa
vuoju kandidatu i preziden
tus konvencijoje 1948 m.”

Sniegas Ištirpęs 
Dausose

Pranašautasis iš vidurvaka- 
rių atvykstantis naujas snie
gas, išsnigęs ar ištirpęs dau
sose nepasiekus New Yorko. 
Tad Naujų Metų dienai buvo 
laukiama šilto oro ir neper
brendamų balų New Yorko 
gatvėse nuo tirpstančio pir- 
mesniojo sniego.

Katherine Hepburn, žymi klasikinių veikalų, filmų ir
radijo aktorė.

Miestavasis Sveikatos 
Planas Jau Turįs 
110,000 Nariu

Didžiojo New Yorko Health 
Insurance Plan gavęs dar 20,- 
000 naujų narių, viso turįs jau
ti 0,000.

Nariais, didžiumoje, yra 
miestavų įstaigų darbininkai, 
verbuojami, kaip ir visi, sa
vanoriai. Yra prisidėjęs Ma- 

•1 i orių Unijos Distriktas 9-tas, 
su 6,000 narių. Ir yra jau 
įstojusios daugelis kitų, ma
žesnių grupių.

Automobilistai Gaus 
Kas Dieną po Kortą

Ant tų auto, kurie palikti 
snieguose ant kelių ir gatvių ir 
vis dar nebandomi prašaliųti, 
trukdo trafiką, policija užka
binėja kortas. Bet tai nereiš
kia, kad tos vienos užteks 
ten Taikymui mašmos dar sa
vaitę. Policija kas dieną už
kabins po naują kortą ir baus
mė bus sulyg to, kiek kortų 
savininkas ras.

Antradienį viepamo tik tra- 
fiko teisme New Yorke-ke
turi motoristai pasimokė j o po 
$15 kiekvienas. Bausmė gali 
būti-iki $50 ii-, priedams, iki 
30 dienų kalėjimo už paliki
mą auto ant kelio ar’ uždraus
toje laikyti vietoje ilgiau, ne
gu būtinai .reikėjo.

Antradienį dar vis tebebu
vo gatvėse 4,290 įvairių ma
šinų.

Darbiečiai Pasisiūlė 
Sniegvaliais

Amerikos Darbo Partijos 
šios valstijos centras atsišau
kė į visus savo klubus mieste 
laikyti patalpas atdaromis ir 

, mobilizuoti savanorius snieg- 
I valius. Visų savo narių ir prie- 
i telių taipgi prašė atsinešti į 
' darbą ir savo įrankius, kadan
gi ALP, tai ne švaros depart- 
mentas, kastuvų neturi.

Prašė ir sunkvežimių savi
ninkus į nemokamą talką.

Skubus nuvalymas sniego, 
sako ALP vadai, apsaugos gy
ventojus nuo daug nelaimių ir 
paliks patogesniu darbui ir 
visiems veiksmams.

N e wy o rk i e č i a i a n tra d i e n j 
vis dar tebeklampojo giliame 
sniege. Tik apie vienas ket
virtadalis gatvių buvo nuva
lytos pervažiavimui. Tai vis 
daugiausia tik vyriausios su
sisiekimo arterijos, šalutinės 
gatvės-gatvytės, daugelis jų, 
tebebuvo nei kartą neperva
žiuotos.

Dar vis negalėjo važinėti 
švaros departmento sunkveži
miai. Viena dėl to, kad jie 
reikalingi vežimui sniego. Ta
čiau dar labiau dėl to, kad tik 
iš kur-ne-kur pagriebti atma
tas, kitur palikti, būtų eikvo
jimu laiko. Tad po visą mies
tą, ypatingai prie didesniųjų 
namų, kūrenami laužai atma
toms sudeginti.

Miesto valyme antradienį 
dirbo 31,241 vyras, su 2,607 
sunkvežimiais ir kitais mecha
niškais įrankiais.

Majoras O’Dwyer paskelbė 
gavęs dar šimtą mechaniškų 
sniegvalių (bulldozers) iš 
Long Island. Vienas iš jų ga
li per dieną nuvalyti 10 my
lių kelio. O mieste randasi 
3,600 mylių gatvių. Ištiestos, 
jos sudaro ilgesnį kelią negu 
mūsų šalies plotis. Ant gat
vių, kaip žinia, yra 25 su virš 
coliai sniego, dar mažai nu
tirpusio.

Su gautuoju pried in i u me
chanizmu prie turingojo ir su 
rankiniais darbininkais tiki
masi visas gatves pravalyti iki 
ateinančio pirmadienio.

Pavojus nuo gaisrų gyvento
jams dabar magesnis, tačiau 
dar ne visai prašalintas. Iš 
87,410 mieste esair^ų vandens 
įvadų, jau buvo prieinama 
prie 67,000. .

Užmirškite Savo Auto 
Tūlam Laikui

1

Skndid Negavę 
Šilumos /

Antradienį temperatūra 
New Yorke buvo nupuolusi iki 
16-kos laipsnių, arti rekordi
nio šalčio tai dienai, šalčiau
sia gruodžio 30-ta yra buvusi 
12.8 laipsniai, 1917 m.

Daug žmonių pajuto šaltį ir 
namuose. Miesto sveikatos 
departmentas gavęs 3,000 
skundų dėl neapšildymo na
mų. Bet, tas neapšildymas, 
sako atitinkamos įstaigos, yra 
ne dėl stokos kuro, betx dėl 
keno nors skūpavimo ar apsi
leidimo. Mieste dabar yra pa
kankamai kūro, sako jos.

Lankėsi Waterburielis 
Krasnickas

Naujiems metams pasitikti 
waterburietis Vincas Krasnic
kas atvyko Brooklynan. Bušu, 
sakė jis, važiavo ištisą dieną. 
Connecticut valstijoj sniego 
mažiau, kaip New Yorke.

—Kaip brolis Charles? — 
klausiu.

—Gerai; jis jau pasiekė 70 
metų.

—Šitaip! O kiek pats jau 
pasiekei ?

Patylėjęs, Vincas pasakė: 
—Man jau 67-ti eina.

ihvis Siūlė Mobilizuoti 
SniegvaliŲ Talkas

Miesto Tarybos narys Ben
jamin J. Davis telegramoje 
didžiu’mos vadui Joseph T. 
Sharkey pasiūlė paskubinti is 
miesto sniego išvalymą sava
norių talkomis. Jis pareiškė, 
kad jo organizacija, komunis
tų partija, tame kooperuotų. 
Komunistai, sakė jis, pagelbė
tų^ mobilizuoti žmones, eitų 
dirbti.

Davis kreditavo majorą, 
kad jis yra pateikęs gorų pla
nų prašai i n imu i iš miesto dėl 
sniego susidariusių pavojų, 
darbas pastatytas gera link
me. Tačiau, sakė jis, reikia 
panaudoti tam visų žmonių j 

i 

energiją.

TEATRININKE M S
______ i

Būtų labai gerai, kad drau
gės teatrininkės — merginos ir 
moterys — šio šeštadienio po
pietį nuvyktų į Liet. Kultūri
nio Centro namą lengvam dar
beliui—sutaisymui juodų dra
perijų. Peikia pasiimt po ada
tą ir špūiiukę juodo siūlo.

Prašome! • Rokas.

KAS BUS SU MŪSŲ 
GATVĖMIS?

W i 11 i a m s b u r g a s (Brooklyno 
rajonas, kuriame Laisvė turi 
savo būstinę) sniego apvalymo 
atžvilgiu yra bene ‘labiausiai 
apleistas. Trilos gatvės tie
siog nei nepaliestos ir nepra
važiuojamos.

Atmatos neišvežamos, — 
žmonės neturi kur jų dėti. 
Tuo būdu jie verčia viską gat
vėn į sniego pūtinius. Kai kur 
atrodo jau ne sniegas, o atma
tų krūvos.

“Kas bus?” klausia pilie
čiai.

Viskas rodo, kad mūsų 
miestas nebuvo pasiruošęs su
tikti bet kokį didesnį žiemi
nį “gamtos prajovą.”

Kas dėl to paltas? .

Naujų Sniegvalių Nesamdo

Švaros departmento virši
ninkas Powell sako, kad sam
domų sniegvalių jau turi pa
kankamai.

PAUL DRAPER 
šokėjas, kartu su Larry Adler 
matomas miestavajame New 
York City Center, 131 West 
55th St., New Yorke. Pasku
tinė programa sausio 4-tą. 
Popietinės programos specia
liai taikpmos vaikams. Vaka
rinėse programose dalyvauja 
ir žymusis baladistas Josh 
White. Įžangos populiarės— 

90c iki,$2.40.
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g Savininkas ra
| 306 UNION AVENUE «
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ALICE RIBEIRO 
brazilietė dainininkė, šiuo tar

pu koncertuojanti mūsų 
šalyje.

Sausi Naujieji Metai?
Sniegui sutrukdžius ir ma

jorui uždraudus ne būtiniau
sioms vežimams važinėti gat
vėmis, pirm metinės Šventės 
daugelis aludžių savininkų 
skundėsi jau ištuštinę savo at
sargas alaus.

te l£ ec «C <€ «€ Km*;

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

ž
K X

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

K 
ft 
ft

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

Kiekvieną Šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Miesto policijos komisionie- 
rius Wallander praėjusio an
tradienio vakarą išleido mies
tui sekamus patvarkymus:

Valia važinėti miesto gat
vėmis tiems . sunkvežimiams, 
kurie išvežioja visokį kurą ir 
mašinerijai tepalus, maistą, 
vaistus ir operacinius instru- 
,mentus\ laikraščius ir jiems 
reikmemą.

Valia važiuoti visokiems vi
suomenės aptarnavimo korpo
racijų vežimams — elektros, 
gaso, telefonų ir tt. Taipgi 
visokiam/ susisiekimui ligonių 
su daktarais ir įstaigomis, ve- 
žantiems į darbą, į šermenis, 
dvasiškiams, diplomatams, 
valdžios reikalais. 

I I

Visokiais kitais reikalais va- 
žinėjantieji sulaikinėjami, prie 
to gal. dar bus šaukiami į teis
mą ir baudžiami.

ft?$
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Peter Ka/piskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Bronxe sulaikyti trys plėši
kai, 19 iki 22 metų, kaltina
mi įvykdę mažiausia 15 api
plėšimų. 1

g GYDYTOJAS | 

š SS. Lockett, M. D. I 
| 223 South 4th Street g
g . BROOKLYN, N. Y. g 
į Valandos: W“2. die.nom. g 

16—-8 ^vakarais
B Ir Pagal Pasitarimais. ’ ra
S ■ Mg Telefonas EVergreen 4-0203 #5

g Adam V. Walmus, D.D.S.l 
| DAKTARAS-DENTISTAS g 
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» ------------ i
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(GERI PIETŪSJS
Kada norite gerų pietų, « 

w kreipkitės į g

I Lorimer Goffe Shop 1
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Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50
M 
50>
s?
5# 
y 
m

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrika|
221 South 4th Street |

ROOKLYN, N. Y. g

% Valandos?

Penktadieniais

Tel. Vergreen 7-6868
9—12 ryte

— 8-yakare
uždaryta.

& Frank Domikaitis
Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn,. N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos^ 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

ž

952.50

mūsų Patro-

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

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

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Penktad., Saus. 2, 1948

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler




