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galime drąsiai sa-Šian dien 
kyti: su naujaisiais metais gi
mė Amerikoje nauja, trečia 
politinė partija!

šiai partija?'vadovaus Hen
ry Agdar Wallace, — Jeffer-

• šono,. Lincolno, Franklin De
lano Roosevelto tradicijų tę-, 
sėjas ir liaudies draugas. ’

Wallace’o kalba, sakyta 
praėjusių mfctų gruodžio 29 
d., Chicagoje, — istorinė kal
ba, nuskambėjusi per visą 
pasaulį žaibo greičiu.
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VALDŽIA NUMATO DAR 
DIDESNĮ REIKMENŲ 
PABRANGIMĄ 1948 M.
Nežiūrint Algą Pakilimo, Reikmenys Taip Pabrango, Kad 
Darbininko Gyvenimas Beveik Nepagerėjo .

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

jog aš 19^8 melais kandida
tuosiu kaip nepriklausomas 
kandidatas Jungtinių Valstijų 
prezidento vietai.”

Milijonai* žmonių 
traudami laukė šitų
ir jie juos išgirdo savo ausi- 

klausytuvo arba 
skaitė dieninėje

nekan- 
žodžiu;

m i iš radijo 
ant rytojaus

Bet ar kiekvienas Wallace’o
* pareiškimu gerai įsisąmojino?

. Ar kiekvienas supranta jo
• tikrą prasmę ir, ryšium su ja, 

savo uždavinius?
Kūrimas trečiosios, liaudies 

partijos ir pastatymas Henry 
A. Wallace’o kandidatu, bus 
reikalingas milžiniško darbo ir 
didelių pastangų. „

Jei Amerikos liaudis norės 
laimėti, tai šimtai tūkstančių 
žmonių privalės įsitraukti di- 
džiulėn rinkimų kampanijon 
ir uoliai dirbti ir dirbti iki 
lapkričio mėnesio.

“Wallace — būsimas šalies 
prezidentas!...” Šį šūkį turi 
išgirsti kiekvienas amerikietis 
balsuotojas ir jis bei ji priva
lo gerai suprasti, kodėl Wall
ace privalo būti išrinktas pre
zidento vietai.

Washington. — Valdinių 
darbo statistiškų komisio- 
nierius Ewan Clague sausio 
1 d. pranašavo, jog šiemet 
dar pabrangs gyvenimo 
reikmenys. Paul S. Willis, 
pirmininkas Grocery Fab
rikantų sąjungos, taipgi į- 
spėjo,zkad negalintai laukti 
jokio tikro valgių atpigimo.

Clague raportavo, jog 
nežiūrint algų , pakilimo 
1947 m., darbininkai “ma
žai telaimėjo kas liečia tik
rąjį uždarbį,” tai yra, kiek 
reikmenų galima nusipirkti

Civiliuose darbuose per
nai dirbo 60,000,000 
žmonių, bedarbių buvę tik 
apie 1,500,000, sako Clague. 
Vidutinė fabrikinio darbi
ninko alga buvo $51.02 sa
vaitėje. Per metus įvyko

Švedija Pasirašė Prekybos 
Sutarti su Sovietais 

C

5,000 
gavo

mažiau kaip 4000 streikų 
visose Jungtinėse Valstijo
se, o 1946 m. buvo 
streikų. Fabrikantai 
didelių pelnų.

28-nių svarbiausių kas
dieninių reikmenų kainos 
pernai lapkrityje buvo 259 
nuošimčiais aukštesnės, ne
gu li939 m. rugpjūtyje.

Graikijos Monarchistai 
Sakosi Pralaužė 
Konitsos Apgulą

Jauna Lietuvaite Dailininke 
Duoda Viražų Pavyzdi Visiems 
Jau Turime $122,200, Bet Dar Reikia $17,800

Štai laiškutis, kurį visus prašome atydžiai pasiskai
tyti: J ■ >

Draugai,
Gal jūs ;mane pamiršote, bet aš jūsų nepamiršau. 

Kada aš nuvažiuoju pas savo tėvelius, mes daug kalba
mės apie progresyvių žmonių veikimą ir jūsų pasišven
timą darbininkų gerovei. Atmenu, kaip jūs sunkiai dir
bote paramai karo nuvargintos Lietuvos. Aš irgi prisi
dėjau pagal savo išgalę drabužiais ir pinigiškai.

Dabar jūs paėmėte didelį darbą su namu. Man ma
ma pasakojo, kaip jūs ten sunkiai dirbate be jokio at
lyginimo. Aš darbu negaliu jums padėti, bet aš noriu 
būti savininke to namo su jumis. Tad paimsiu 2 Šerus 
už $50 ir duosiu paskolos $2,000.

Jums visiems linkiu geros laimės Naujuosę Metuo-
ffinnie Debs.

Binnie Debsiūtė yra jauna lietuvaitė dailininkė.
Širdingai dėkui jai už šią gržžią Kultūriniam Centrui 
paramą.

Sekami prisidėjo su finansine parama:
ŠERAIS

I

Binnie Debs, Mastic Beach, N. Y. 
Jerry Bakunas, Cliffside, N. J. 
Antanas Pavidis, Fairview, N. J. 
Paul Staneslow, Waterbury, Conn. 
Anton Seselgis, Chicago, Ill.
Juozas ir Elzbieta Shopi^, Rochester, N. Y.

PASKOLOMIS
Binnie Debs, Mastic Beach, N. Y.

Visais reikalais rašy
LITHUANIAN

se.

MASKVA PRANAŠAUJA 
DEMOKRATINIŲ JĖGŲ 
LAIMĖJIMUS 1948 M. «
Tarp Gerųjų Demokratijai Ženklų Yra Graiką Partizaną 
Valdžia, Rumuną Respublika ir Wallace’o Kandidatūra

Maskva. — Sovietų spau
da lėmė,, kad demokratiniai 
tautų judėjimai 1948 m. pa
sieks naujų laimėjimų prieš 
imperialistų stovyklą. Tarp 
gerųjų ženklų yra skaitoma 
graikų partizanų valdžios 
paskelbimas, Rumunijos 
Liaudies Respublikos įkūri
mas ir Henry’o Wallace’o 
kandidatūra" į Jungtinių

Žinių Biuras

Tikėkimės vieno: 
nesnaus.

Liaudies priešas yra orga
nizuotas ir turtingas. Jo ran
kose stambioji spauda, jo ran
kose radijas — dvi ryškiausios 
propagandai skleisti priemo
nės.

Priešas turi sugabių propa
gandistu. pagal reikalą galin
čių ne tik Liuciperio balsu su
klykti, o ir angelo trimitėliu 
subirbinti.

Priešas puls Wallace’ą pa- 
siutiškiau, negu Lincolną puo- 

- lė vergų savininkai; negu eko
nominiai rojalistai puolė 
Frankliną Delano Rooseveltą.

Atsiras ir tarp lietuvių “mo
kytų žmonių,” kurie nesigailės 
pajėgų rinkti iš patvorių visa,, 
į ką tik įsistos, ir tuo svaidyti 
Wallace’ą.

Pažangieji lietuviai ameri
kiečiai privalo ruoštis didžia
jam darbymečiui. Jų pareiga 
bus aiškinti lietuviškai kal
bančioms masėms trečiosios 
partijos platformą ir atmušti 
atakas, priešo leidžiamas prieš 
jos kandidatus.

priešas

Maskva. — Paskutinę 
praeitų metų dieną‘Švedija 
pasirašė naują prekybos su
tartį su Sovietų Sąjunga 
vieniems metams. Prekyba 
eis produktų mainais. So
vietai duos Švedijai grūdų, 
metalų rūdos ir kitų me
džiagų. Švedija siųs Sovie
tams metalinius dirbinius ir 
aukštos rūšies veislinius

Ši sutartis yra atskira 
nuo tos, kuri buvo padary
ta 1946 m. dėl apsikeitimo 
$28,000,000 vertės produk-

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų komanda paskel
bė, kad jie. prakirtę grai
kų partizanų apgulą ir 
prasiveržę į Konitsos mie
stą. Partizanai buvo per 
septynias dienas kietai ap
gulę Konitsą'ir apie 1,000 
monarchistu kariuomenės 
joje. N

Skirtingas Partizanų 
Pranešimas

Bet tą pačią naujįųjų me
tų dieną partizanų radijas 
pranešė, jog demokratinė 
jų armija stipriai laikosi 
pozicijose aplink Konitsą, 
pilnai valdo Borazani tiltą 
ir kontroliuoja vieškelį 
tarp Kalibaki ir Borazini. 
Tokiu būdu monarchistai, 
girdi, “negali atsiust pa
stiprinimų saviškiams į Ko
nitsą, kur priešai visomis 
pusėmis apsupti.”

Teismas prieš Petrillo, 
Muziku Unijos Pirmininką

Maistas Vakarams 
Sovietinio Ruožto

1S

Paryžius. — Sovietų vy
riausybė iš rytinės Vokieti
jos atsiuntė vakariniams 
talkininkams 50,000 tonų 
grūdų. Tai būsią dalis atsi
teisimo jiems už fabriki
nius įrengimus, kuriuos So
vietai gavo iš vakarinės 
Vokietijos.

$50.00 
25.00 

k 25.00 
25.00 
25.00 
25.00

$2000.00

UILDING CORPORATION,
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Per Naujų Metų Audras ir 
Linksmybes Žuvo Virš 100

Henry Agdar Wallace — 
ketvirtoji Wallace’u gentkartė 
Amerikoje. Jo prosenolis, 
John Wallace, atvyko į Ame
riką pradžioje 19-tojo amžiaus 
ir apsigyveno Pennsylvanijos 
valstijos toje dalyje, kur šian
dien yra miestukas Fineyville 
—arti Pittsburgh o.

Henrio Agdaro tėvukas, 
Henry Wallace, persikėlė gy
venti į Iowa valstiją; jis buvo 
protestonų - presbiteri jonų ku
nigas ir tarnavo Civiliniame 
Kare kapelionu.

Henrio Agdaro .tėvas yra 
buvęs Hardingo-Coolidge ka
binete, ėjo pareigas žemės 
ūkio sekretoriaus.

Henry Agdar Wallace yra 
buvęs ne tik žemės ūkio sekre
torius, o ir vice-prezidentas; 
taipgi komercijos sekretorius 
Trumano kabinete.

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai sakosi atliuosavę 
Konitsą nuo partizanų, bet 
ir patys pasitraukę iš to 
miesto...

Chicago. — Federalis ap
skrities teismas pradėjo by
lą prieš James C. Petrillo, 
Amerikos Muzikų Federa
cijos pirmininką. Skundas 
sako, jog Petrillo vertė 
WAAF radijo stotį samdyt 
tris rekordų (plokštelių) 
tvarkytojus, kuriuos stotis 
laikė nereikalingais. Tuom 
Petrillo peržengęs Lea įsta
tymą. fšis įstatymas už- 
draūdžia unijai versti radi
jo kompanijas samdyti dau
giau muzikų, negu joms 
reikią. Už tai įstatymas 
skiria iki vienų metų kalė
jimo 'ir $1,000 piniginės 
baudos.

Chicago. — Per sniego ir 
ledyjančio lietaus' audras ir 
naujametines linksmybes 
žuvo daugiau kaip 100 žmo
nių Illinojuje, Wisconsine 
ir keliose vietose vidūrva- 
karinėse valstijose. Bent 69 
tapo užmušti automobilių 
nelaimėse.

Sedalijoj, Mo., per “apa
kinančią” audrą susikūlė

du traukiniai vienas į kitą. 
Žuvo 14 žmonių.

Naujųjų ‘’metų išvakarėje 
viesulai užmušė apie 20 
žmonių Arkansas ir Loui- 
sianoš valstijose.

Skaičiuojama, kad visoj 
šalyj būsią žuvę gal iki 
175 asmenų per naujameti
nę šventę.

, Nanking, Chinija. —Chi
nų Komunistų Partijos cen
trinio komiteto pirmininkas 
Mao Tse-tung sakė pėr ra
diją, kad Azijoje reikia į- 
steigt komunistinių žinių 
biurą — Kominformą, pa
našų kaip europinių Komu
nistų Partijų biuras. Aziji
nių komunistų biuras “su
derintų judėjimus dėl pasi- 
liuosavimo įvairiuose Toli
mųjų Rytų kraštuose, kur 
gyvena bilionas žmonių, —*■ 
pareiškė Mao Tse-tung.— 
Suderinus visų demokrati
nių elementų veikimą pa
saulyje, bus galima išvengti 
trečio pasaulinio karo ir į- 
kurti demokratiją.”

Mao Tse-tung pakartojoj 
jog chinų komunistų politi
ka yra “bendrasis visų de
mokratinių žmonių fron
tas, įskaitant ir pažangiuo
sius biznierius.”

Valstijų prezidentus. Žur
nalas Bolševik rašo:

“Išsivysiantis trečiosios 
partijos augimas atidaro 
Amerikos žmonėms akis ir 
parodo, kokia apgavyste 
buvo dviejų partijų (repub- 
likonų ir demokratų) siste
ma.”

Sovietų vyriausybės laik
raštis Izviestija sako:

“Demokratinių jėgų su
stiprėjimas pasaulyje 1947 
m. nesuteikia jokio smagu
mo tamsioms reakcijos 
jėgoms, susibūrusioms po 
Wall Stryto vėliava... Tau
tos nenori tarnauti karo ir 
aukso dievaičiui.

“Už mūsų sienų, antra
pus vandenyno ir vakarinė
je Europoje, dunkso tamsus 
ateinančiojo krizio debe
sis.” ,

Anglai Suėmė Du Laivus 
Su 12,000 Žydy

pažįstageraiWallace’ą

Per 15 Mėnesių Sunaikinta 
640,000 Čiango Kariuomenės

Komunistai Laimi 
Chinijos Fronte

Naujametinis Graikų 
Partizanų Pareiškimas

Nanking. — Chinų komu
nistų radijas paskelbė, jog 
nuo 1946 m. liep. iki 1947 m. 
lapkričio mėnesio komunis
tų armija užmušė 640,000 
čiang Kai-šeko valdžios ka
reivių ir (Jhcierių ir paėmė 
nelaisvėn 1,050,000.

Jeruzalė.’— Kariniai An
glijoj laivai Viduržemio 
Jūroj užklupo laivus Pan 
Crescent ir Pan York, ku
riais 12,000 europinių žydų 
slaptai plaukė Palestinon. 
Anglai pergabeno juos į 
koncentracijos stovyk 1 a s 
Cyprus saloje.

Laivas Nahariya slaptai 
įgabeno Palestirlon apie 600 
žydų, kurie pasprukę nuo 
anglų.
. Angliška Palestinos val
džia, sakoma^ norėtų pasi
traukti balandžio merjesį/ 
už poros savaičių po to, kai 
atvyks Jungtinių Tautų ko
misija. Ta komisija padės 
žydams ir arabams įsteigti 
nepriklausomas savo vals
tybes Palestinoj.

Anglai Bombavę Žydų 
Pabėgėlių Laivus

Paryžius. — Prancūzai. 
siųs tyrinėjimų ekspedici
jas į šiaurinį ir pietinį že
mės ašigalius.

Bucharest — Buvęs Ru
munijos karalius 'Michael, 
jo motiną Helena ir tuzinas 
kitas jų draugų rengiasi 
skristi Švejcarijon. z-

i
Amerikos žmonės. Liaudis jį 
gerbia ir myli.

Jis darbštus, teisingas; 
lūs kovotojas dėl taikos 
laikymo; puikus oratorius,
bus žurnalistas; malonus, 
draugiškas, pasįaukojęs tau
tai.

uo- 
pa- 
ga-

450 ARABŲ IR ŽYDŲ ŽU
VĘ TARPUSAVIO 

SKERDYNĖSE
Jeruzale. — Anglų polici

ja apskaičiavo, kad gruo
džio fnenesj pernai 450 as
menų buvo nužudyta sker
dynėse tarp arabų' ir žydų, o 
sužeista 1,000 iš abiejų pu
sių.

Nanking. — Chinų komu
nistai yra nukirtę tautinin
kams visus susisiekimus 
geležinkeliais su Mukdenu, 
Mandžurijoj.

Teigiama, jog tautinin
kai tiktai oru tegali atsiųs
ti pastiprinimų savo armi
jai, kurią komunistai apgu
la Mukdene ir apylinkėje.

Komunistai atakuoja tau
tininkus palei Peping-Han- 
kow geležinkelį. Be kitko, 
jie ‘užėmė ir Sušui miestą, 
žygiuodami artyn Paotin- 
go.

Athenai. — Graikų parti
zanų vadas, generolas Mar
kos Vifijades pareiškė per 
radiją naujųjų 
noje:

“Demokratinė 
mija, laikinosios 
tinęs valdžios vadovybėje, 
1948 m. dar smarkiau muš 
Graikijos monarcho-fašistų 
ir Amerikos imperialistų 
jėgas. Kareiviai: > 1948 m. 
bus mūsų garbės ir pasise* 
kimų metai.”

metų die-

mūsų ar- 
demokra-

CHINIJOS TAUTININ
KAI SAKOSI ATSIGRIE

BTĄ PRIE MUKDENO

LAISVI BULGARŲ-JU- 
GOSLAVŲ RUBEŽIAI

Sofija, Bulgarija. — Ju
goslavijos ir Bulgarijos val
džios panaikino vizas ir po
licinę kontrolę šiųdviejų 
šalių piliečių keliavimąms 
per sieną.

Nanking, Chinija.—Čia ig 
Kai-šeko generolai skelbia, 
kad jie atmušę komunistus, 
kurie buvo įsiveržę į artii 
muosius Mukdeno priemies
čius, Mandžurijoj. Bet ko
munistai tebelaiko apsupę 
Mukdeną su apylinkėmis.

METHODISTAI SAKO 
AMERIKAI, PASI 

TRAUKT Iš CHINIJOS!
Kansas City, Mo.— Me- 

thodistų bažnyčios Sąjun
gos suvažiavimas dėl Socia
liu Veikimo priėmė rezoliu
ciją, kuri reikalauja, kad 
Amerika atšauktų visus ka
rinius savo pasiuntinius iš 
Chinijos. Tie pasiuntiniai 
mokina čiang Khi - šėką, 
kaip kariaut prieš chinų 
komunistus.

GRĘSIĄS KARAS TARP 
INDIJOS IR PAKISTANO

New Delhi, Indija.— Pra
nešama', jog Indija ir Paki
stanas (mahometonų vals
tybė) ruošiasi tarpsavi- 
niam karui. Indijos valdžia 
atsišaukė į Jungtines Tau
tas, kad padėtų' išvengti 
karo. Indija kaltina- Paki
staną už jo kariuomenės 
siuntimą į Kašmiro kuni
gaikštiją, kurios valdovas 
prisidėjo prie Indijos vals
tybės. i

MacARTHUR CENZŪ
RUOJA ŽINIAS APIE 
WALLACE IR EISEN

HOWER! *
Tokio. — Generolo Mac- 

Arthuro cenzūra nepralei
džia žinių apie Wallace’o 
kandidatūrą į Jungt. Vals
tijų prezidentus; taip pat 
užgniaužia spėjimus apie 
gen. Eisenhowerio kandida
tūrą.

Praga, Čechoslovakija.— 
Slaptųjų Palestinos žydų 
kovūnų delegatas tvirtino, 
kad anglai mėgino bombo
mis susprogdint žydų pabė
gėlių laivus Pan Crescent 
ir Pan York, kuomet šie 
laivai buvo apsistoję- Vene
cijos uoste, Italijoj. Anglai 
bombininkai nudavė, būk e- 
są “Arabų Kovūnų Drau
gų” organizacijos nariai.

SCHUMAN REIKALAU
JA AUKŠTŲ TAKSŲ 

PRANCŪZAMS
Paryžius. — Franci jos 

premjeras Schuman siūlo 
tokius aukštus taksų pakė
limus, kad seimas gal nesu
tiksiąs. Tuomet Schumano 
ministrų ‘kabinetas, turėtų 
pasitraukti. *

Seoul, Korėja.— Ameri
kiniai korespondentai pa
sakoja, kad Sovietai, gir-* 
di, smarkiau laviną savo ar
miją šiaur. Korėjos pusėje.

ORAS.—-Būsią šalčiau. .

v
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Dar Viena Liaudies Respublika
Rumunijos karaliaus Michael rezignacija ir pareiš

kimas iššaukė komercinėje spaudoje labai plačių komen
tarų. Jis buvęs priverstas pasitraukti nuo sosto, jis bu
vęs vienihtelė “vakarų demokratijos” viltis Rumunijoje, 
nuo dabar vi§a Rumunija nuvažiuosianti už “geležinės 
uždangos,” jo pareiškimas buvęs bolševikų zpadiktuotas 
ir t.t. Kiekvienam pranešime apie tą įvykį trykšta gai
liausios ašaros.

Bet rimtai į visą dalyką pažiūrėjus, jokių stebuklų 
čia neatsitiko. Kaip ir pats Michael savo pareiškime pri
pažino, monarchija Rumunijoje atgyveno savo dienas ir 
turėjo pasitraukti. Darbo liaudis labai gražiai gali ap- 
seiti be karaliaus. Iš viso šiandien monarchija visam pa
saulyje y fa tokia senovės liekana, kuri’ priešinga naujų 
laikų dvasiai ir*progresui. Gerai, kad Michael susiprato 
ir pasitraukė geruoju.

Rumunija tampa laisva Liaudies Respublika. Dabar 
visį Balkanai, išskyrus fašistinę Graikiją, laisvi nuo mo
narchijos. Visi tie kraštai pasirinko naujus kelius į nau
jąjį gyvenimą. Visuose juose lemiamasis balsas yra dar
bo liaudies balsas — darbininkų, darbo valstiečių ir dar
bo inteligentų.

Tiesa, tiek Rumunijoje, tiek kituose Balkanų kraš
tuose, dar toli šaukia nuo socialistinės santvarkos. Dar 
visur randame kapitalistinės santvarkos likučių. Juos pa
naikinti nebus lengva. Buržuazija taip lengvai nepasi
duos. Ji laikysis iš paskutiniųjų. Bet svarbu, kad politi
nė galia jau darbo žmonių rankose. Ta galia bus panau
dota pilnam pakeitimui visos ekonominės santvarkos iš 
kapitalizmo į socializmą. Monarchijos panaikinimas pa
lengvins Rumunijai parėjimą iš senosios ekonominės 
santvarkos į naująją. •

Taip reikia žiūrėti į karaliaus Michael abdikaciją 
nuo sosto. Kas turėjo įvykti — įvyko..

Amerikos Diktavimas Kitoms Šalims
Mūsų valstybės sekretoriaus pavaduotojas ponas 

Lovett padarė labai įdomų pareiškimą dėl įvykių Grai
kijoje. Aišku, kad jis kalbėjo vardu visos Trumano ad
ministracijos. Progą šiam jo pareiškimui suteikė Grai
kijoje susidarymas laisvosios vyriausybės.

Nesvarbu, žinoma, kad šis aukštas pareigūnas pa
smerkė tąją vyriausybę. Taipgi čia nesvarbų, kad jis dar 
kartą užstojo monarchistinį fašistinį režimą. Tai buvo 

• laukta ir tikėtasi. Tasai režimas jau seniai randasi Ame
rikos globoje ir natūralu, kad globėjas globojamąjį teisi
na ir gina.

Bet svarbu Lovett pagrūmojimas kitoms šalims. Jis 
pareiškė, kad Graikijos kaimyhiškos šalys, kaip Bulga
rija, Jugoslavija ir Albanija, neturi teisės naująją vy
riausybę pripažinti. Tai, girdi, būtų laužymas Jungtinių 

' Tajitų Čarterio ir prieštarautų pasaulio taikos reikalui.
Pažiūrėkime, ką tai’ reiškia. Tai reiškia, kad jokia 

šalis nuo dabar nebeturi teisės savarankiškai palaikyti 
ryšius su užsieniais. Mes visomos šalims diktuosime, ką 

' jos turi pripažinti-, o ko neturi, pripažinti. Gerai, žinoma, 
būtų, jeigu to paties principo ir mūsų šalis prisilaikytų.

Bet ar mes taip darome? Ar mūsų vyriausybė ir 
žmonės sutiktų priimti tokį kitų šalių diktavimą? Aišku, 
jog Amerika niekada nesutiks su tokiu principu. Tai ko- 

, kią teisę ji turi kitoms šalims tokį principą užmesti ir 
joms diktuoti?

Kitas dalykas, tai priminimas JungtiniugTautų Čar
terio. Argi Jungtinių Tautų Čarteris garantuoja dabar
tiniams įvairių šalių režimams bei valdžioms amžinybę? 
Kur tame čarteryje yra pasakyta, kad Graikijoje turi 
amžinai pasilikti monarchistinis fašistinis režimas, ^.ant 
Graik. žmonių anglų ginklais užkartas? Jeigu ten žmo
nės sukilo prieš tą režimą ir nori jį nuversti, tai jų reika
las ir niekas neturi teisės jiems vienaip ar kitaip diktuo
ti. / • '

Jungtinės Tautos buvo suorganizuotos ne tam, kad 
garantuoti -amžinybę Chiang Kai-šeko diktatūrai Chini- 
joje, Trumano administracijai Amerikoje, arba tarybi
nei valdžiai Tarybų Sąjungoje. Ir Amerikos ar kurios ki
tos šalies bandymas Jungtines Tautas panaudoti tam 

y tikslui gali privesti tiktai prie naujų nesusipratimų ir 
konfliktų. v '

► -

Jungtinių Tautų Korespondentų Protestas
Labai smarkiai paveikė visus Jungtinių Tautų ko

respondentus mūsų vyriausybės žygis prieš du komunis
tinės spaudos korespondentus. Be jokio persergėjimo jų 
suareštavimas ir bandymas išdeportuoti sukėlė didžiau
sią pasipiktinimą visuose korespondentuose. Jie vien
balsiai priėmė protesto ir pasmerkimo rezoliuciją. Savo, 
proteste jie nurodo, kad net pačiam fašizmo žydėjime 
net tokiose šalyse, kaip hitlerinė Vokietija ir fašistinė 
Italija, užsieniečiai korespondentai nebuvo areštuojami 

. ir metami į kalėjimą, kaip Amerikos vyriausybės pasi
elgta su indusu Hasan ir graiku Kyriazidis. Hitleris ir 
Mussolinis visuomet jiems nepatinkamus korespondentus 
persergėdavo ir liepdavo paskirtu laiku išsinešdinti. Nie
ko panašaus nebuvo šiame Atsitikime padaryta.

APIE MASKVOS 
PUOŠIMĄSI

Argentiniečių Vienybėje 
jos bendradarbis, Dėdė ra
šo:

Siame perikmetiniame pla
ne Tarybų Sąjungoje, 'tarp 
kitų didelių užsibrėžimų yra 
numatyta praplėsti, pagra
žinti ir modernizuoti patį 
Maskvos miestą, Tarybų Są
jungos širdį. Maskvos įsikū
rimo astuonių šimtų metų su
kakties minėjimo proga, 
miesto valdybai buvo patiek
tas milžiniškas architektū
ros planas. Plhne numatyta 
pastatyti virš septynių šim
tų naujų dangoraižių miesto 
centre, kurie sieks iki 33 
aukštų. Neskaitant Sovietų 
Namo, kuris jau statomas. 
Šiame plane numatyta iš
griauti visus senus namus, 
esančius centre, ir jų vietoje 
laike trejų metų pastatyti 
naujus moderniškus namus.

Toks susirūpinimas Mask
vos miesto modernizavimu
apima visą Tarybų Sąjungos 
sostinę, per tą laikotarpį iš
augs nauji miesto kvartalai 
su moderniškais gerai įreng
tais namais, gimsta nauji 
parkai, naujos gatvės ir tuo 
pačiu laiku keičiasi ir patsai
miesto vaizdas. Iš senovinių 
siaurų gatvių gimsta naujos 
plačios, gražiai sutvarkytos 
gatvės, kurios siekia net po 
kelius kilometrus ilgio.

Viena iš tų plačiųjų ir gra
žių gatvių, kuri siekia net 8 
kilometrus, sujungta-su M. 
Gorkio gatve, gale jos bus 
pastatytas ^gražūs paminklas 
kovoje žuvusioms^ didvy
riams apgynime Tarybų Są-" 
jungos sostinė^.

Miestas ne vien tik\pasi
puoš gražiausiais namais ar 
sodais, jame bus įrengtas di
džiulis botanikos sodas, gal 
vienas iš didžiausių ir gra
žiausių pasaulyje, šis sodas

Chicagds komercinių laikraš
čių leidėjai atsisakė su savo 
darbininkais tartis, jeigu Int. 
Typographical Unija (AFL) 
nepasirašys kontrakto. O tos 
unijos nusistatymas yra dabar 
nesirašyti kontrakto po Taft- 
Hartley visokiais darbinin
kams kryžiais ir pančiais, kad 
nesusirišti sau rankų, tad 1,- 
600 spaustuvininkų išėjo į 
streiką. Čia matomieji pikie-

tuoja Herald-Examiner 
išleistuvę.

apims tris šimtus hektarų že- 
m'ės 'plotą, jame rasime įvai
rių iš viso pasaulio augalų, 
medžių, gėlių, augančių 
karščiausiose ir šalčiausiose 
vietose.

ARGENTINIEČIŲ , 
VIENYBE APIE BRAZI
LIJOS LIETUVIUS

Argentinos lietuvių laik
raštis Vienybė šitaip rašo, 
jog Brazilijos lietuviai 
“ryžtasi didiems darbams.” 
Laikraštis pastebi;

Mus pasiekiančios žinios iš 
Brazilijos teikia džiaugsmo 
ir rodo, jog yra vilties, kad 
ir tenykštis lietuvių judėji-Į 
mas įsisiūbuos platesniu mas
tu.

Brazilijos ruošiasi dide
liems spaudos darbams, yra 
pasimoję išleisti perijodinį 
spaudos leidinį, kuris užimtų 
jiems, jų kultūrinėje darbuo
tėje,-taip reikalingą laikraš
čio vietą. Kitas jų pasimo-

jimas—tai išleisti knygą at
žymint 20-ties metų sukaktį 
nuo to, kaip lietuviai pradė
jo masiniai emigruoti į Bra
ziliją.

Pasimojimai gražūs, ir bro
liams braziliečiams linkime 
kuo sėkmingiausiai juos rea
lizuoti. Betgi, Brazilijoje 
esamas išeivių veikimo suvar
žymas įr paskutiniu laiku 
įvykęs tos šalies posūkis į 
didesnę reakciją nukarpė 
sparnus taip gražioms vil
tims.

Težengia pirmyn mūsų 
broliai braziliečiai, nebodami 
kliūčių ir priešo smūgių. Pa
žangos idėja yra nemari, ir 
tie, kurie jai atsidavę dirba, 
anksčiau ar vėliau atsiekia 
savo vaisius.

Mes taipgi to paties lin
kime Brazilijos lietuvių 
bendruomenei. Prie gerų, 
didelių pastangų bus viskas 
galima atlikti. k

Lietuvos Miško Pramone
1947z Metais

---------------------------------------------- \

Rašo P. šumaitis
(Pasikalbėjimas su Tarybų Lietuvos miško pramonės

ministro pavaduotoju/ Kvedaru)
Didelius nuostolius pada

rė Tarybų Lietuvos miškų 
ūkiui vokiškieji okupantai. 
Jie išikirto ir sudegino mil
žiniškus miškų masyvus/ a- 
piplėšė ir sugriovė baldų 
fabrikus ir lentpiuves.

Šiuo metu miško pramo
nės įmonės atstatytos, o 
dauguma jų pasiekė prieš
karinio pajėgumo. Respub
likoje dirba apie 30 lentpjū
vių, pradėjo išleisti produk
ciją Klaipėdos faneros fab
rikas, pilnu pajėgumu dir
ba Vilniaus, Šiaulių, Kauno 
ir' kitų miestų baldų fabri
kai.
- Jau daug kas padaryta 
mįško ūkiui atkurti. Pava
sarį Lietuvoje bus pasodin
ta dešimtys tūkstančių spy
gliuočių medelių. Tik Vil
niaus ir Kauno apskrityse, 
aktyviai padedant vietos 
gyventojams, buvo pasodin
ta daugiau kaip 30 tūkstan
čių daigų.

Kartu su medelių sodini
mu, ten, kur hitlerininkų 
buvo iškirsti miškų masy
vai, paruošiami plotai dėl 
gamtinio miško užsodinimo 
sėklomis.

Bendras miškų užsodini
mo plotas šiemet respubli
koje sudarys 15 tūkstančių 
hektarų. 40 hektarų plote 
užvedama nauji medelynai 
miško medelių daigams iš
auginti.

Šiemet pagrindinis’ dėme
sys kreipiamas medžio ap
dirbimo pramonės įmonių 
išplėtimui. ‘

Jau dabar Naujosios Vil
nios miško kombinate bai
giami rekonstruktyviniai 
darbai. Čia pastatomi nau
ji gateriai, atiduota eksplo
atacijon paruošiamasis ir 
poliravimo cechai, pastatyta 
nau|a katilinė. Miško kom
binato darbininkų kolekty
vas pradėjo masinę dauge
lio butų išardomų namų ga? 
mybą. (

Šie. namai skiriami dau
giausiai naujų statybų ir

---- u—- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Juo labiau nepateisinamas toks žygis prieš Jungtinių 
Tautų korespondentus. Jie yra tarptautinės organizaci
jos jurisdikcijoje. Jie yra-tos organizacijos pripažinti ko
respondentai. Argi galima pakęsti, kad Amerika ar kita 
kūri šalis diktuotų Jungtinėms Tautoms, kokius kurių 
laikraščių korespondentus jos turi priimti, o kokių ne
turi !

Šita labai aštri Jungtinių Tautų korespondentų re
zoliucija turėtų atidaryti akis mūsų valstybės vyrams, 
kad jie negali su Jungtinėmis Tautomis elgtis, kaip su 
savo privatišką virtuve.

durpių gamybos įmonių 
darbininkams. Šiuos namus 
galima matyti apie naujai 
statomą Akmenėje cemento 
gamyklą, netoli -Baltosios 
Vokės, Margių durpynuose 
ir kitur.

Atstatė aukštos kokybės 
ir patogių .baldų gamybos 
buvusiąją garbę baldų fa
brikai. Faneruotus riešu
tu, Karelijos beržu ir rau
donuoju medžiu išpuoštus 
tautiniais ornamentais bal
dus išleidžia fabrikas “Vil
nius.” \

Atgimsta ir senasis ama
tas garsių Europoje Jona
vos meistrų.

Jie pradėjo gamybą aukš
tai meniškų baldų naujai 
įsteigtiems Lietuvoje Pio
nierių Rūmams, Liaudies 
Kūrybos Namams ir teat
rams.

Baldų “Liuks” gamybą 
pradėjo Kauno,* Klaipėdos 
ir Šiaulių baldų meistrai. 
Iki galo metų jie pagamins 
du kartus daugiau baldų, 
kaip praeitais metais.,^

Šiais metais atliekami di
deli darbai Lietuvos miško 
įmonėse. Jos aprūpinamos 
naujais įrengimais, papildo
mos kvalifikuotais kadrais. 
Nekurios miško įmonės, 
kaip tai Ukmergėje, Pane
vėžyje • ir Utenoje, trum- 
piaušiu laiku užbaigė pa
grindinių gamybinių korpu
sų išplėtimą ir pradėjo ga
minti detales vagonų ir au
to statybai, išleido pirmą
sias parketo partijas.

Švenčionių, Zarasų ir Ma
rijampolės miško apdirbimo 
įmonėse paruošiama piauta 
miško medžiaga valstie
čiams, naujiems gyvena
miesiems ir ūkio trobe
siams.

Imamasi priemonių' miš
ko transportui ir įmonėms 
pagerinti. Šiais metais Ne
muno, Nėries, Šaltuonos ir 
Jūrės upėmis nuplukdyta 
110 tūkstančių kubinių me
trų statybinio miško’ dau
giau, kaip praeitais metais. 
Be to, miško transportas 
vyksta laivais ir baržomis, 
geležinkeliu. Į stambias 
naujasiasxstatybas prąvesti 
papildomi siaurieji geležin
keliai, padarytos naujos au- 
totrasos.

Greitai atgimstanti res
publikos miškų pramonė 
reikalauja papildymo darbi-
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PRAILGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS
Dirbkime pasirįžimu, kad gauti Laisvei kuo dau

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

Šiandien Kontestas stovi šiaip:
Punktai 

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J......... ......... 6276
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J..................*. 5926
J. Bakšys, Worcester, Mass..................... • •......... • 4944
Brooklyn© Vajininkai .. •• ....................................  4884
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.......................   4684
Hartfordo Vajininkai^.............................................   3801
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ................... • • 3622
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass.......................   2784
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass. . /................... 2120
Lawrence Vajininkai • •...........................  1508

S. Kuzmickas, Shenandoah .... 1300
P. Anderson, Rochester ......... 1250
LLD 2 kp. Moterų Skyr.

P. J. Martin, Pittsburgh ....... 1092
P. Bečis-F. Klaston, Gr.\ Neck 1051
L. Bekeši^nė, Rochester ........... 958
J. Grybas-J. Casper, Norwood .. 956 
V. J. Stankus, Easton ...........  944
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 930 
J. Bimba, Paterson .................... 913
J. Balsys, Baltimore ..................  736
V. Ramanauskas, Minersville .... 689
M. /Janulis, Dętroit .......... f...... 652
S. Puidokas, Rumfotd, Me........ 630
V. Padgalskas, Mexic*Q./<.......... 600
P. Šlekaitis, Scranton ......   583
P. Šlajus, Chester, Pa.............  560
C. K. Urban, Hudson ,................ 532
J. šimutis, Nashua .................... 491
A. Bakūnienė, Cliffside, N. J. 480
K. Valaika, Cleveland, Ohio 459
J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 384
V. Smalstienė, Detroit ........... 382

J. Kalvelis? Bridgewater .........  372
J. Rudman, New Haven ........... 336
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bęįdgeport* .......................... 324
V. J. Valley, New Britain, Conn. 30#
M. Slekienė, Gardner ............ 308 *
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
A. Bemat, Los Angeles ........... 280
A. Valinčius, Pittston ............. 280
A. J. Gudzin, Scotia, N.. Y. 252
S. Tvarijonas, Detroit ............. 244
F. J. Madison, Youngstown, O. 168
A. Navickas, Haverhill ............ 168
E. Kasperienė, Wilkes-Barre x... 168
H. Žukienė, Binghamton ........... 144
V. Vilkauskas, Nashua ............. 140
J. Matachun, Paterson ..............  84
S. K..Mazan, Cleveland ..............  84
L. Prūseika, Chicago .................. 84
M. Paulauskas, Pittsburgh ......... 78
,J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 75
V. Valukas, Wilkes-Barre ......... 72
H. Bernatas, Tampa, Fla............ 52
P. .Baltutis. Chicago .................. 28

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui ga- „ 
vome sekamai : J

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

$287.00 Youngstown, Ohio 20.00
266.50OCTO AA Stamford, Conn. 18.001 j
253.00
151 00 New Kensington, zPa. 16.00
143.00 Nashua, N. H. 15.0(f^
117.05 Seattle, Wash. 11.00 Į
105.00 Girardville, Pa. 11.00
74.00 Hudson, Ma&. 10.00 w
65.00 Bayonne, J. 9.50
59.00 Patersop/N. J. 8.86
58.00 Wilkes-Barre, Pa. 8.00
50.00 Scotia, N. Y. 6.00 .
42.00 Chester, Pa. 5.00
38.00 Lawrence, Mass. 5.00 1
36.00 Norwood, Mass. 5.00 , . |L
33.50 sMinersville, Pa. 4.00 I
32.49 Bridgewater, Mass. 3.00 . <
27.00 Bridgeport, Conn. 3.00 >
25.00 Haverhill, Mass. 2.00 /
24.85 Scranton, Pa. 1.25 < I
23.50 Auburn, Me. 1.00
23.00 New Haven, Conn. 1.00
21.00 Grand Rapjds, 50c

Brooklyniečiams pagel
bėjo paaugti punktais A. 
Mureika ir B. Adams, -pri
duodami atnaujinimų.

Hartfordiečiai irgi paau
go punktais. L. Žemaitienė 
ir M. Johnson prisiuntė at
naujinimų.

J. Bitfiba, Paterson, N. J., 
pridavė naują prenumeratą 
ir atnaujinimą.

Adelė Bakūnienė, iš Cliff
side, N. J.,* lankėsi Laisvės 
raštinėje antradienį. Ji pri
davė dvi naujas prenumera
tas ir”*keletą atnaujinimų. 
Ji taipgi pridavė auką nuo 
senutęs lietuvės Pavidienės, 
tai motina žymaus , šokių 
orkestro, vadovo 1 .Antano 
Pavidžio. Senutė Pavidienė 
iš Elizabeth, N. J., 
pasisakė, kad ji pasiųs ke
letą gražių kvartukų atei
nančiam Laisvės bazarui. 
Mes būsime jai labai dėkin
gi, ypač nuo senutės kuri 

ninku kadrų ir specialistų 
skaičiaus.

Šiam tikslui: respublikoje 
sudarytas platus kursų ir 
FGA mokyklų tinklas. Ne
seniai atėjo į baldų fabri
kus ir miško apdirbimo 
įmones, apie 60(7 jaunuolių, 
baigusieji FGA mokyklas. 
Miško technikumas išleido 
pirmąją laidą. Specialistai 
su viduriniuoju technikiniu 
mokslu paskirti dirbti me
džio apdirbimo įmonėse.

netingi dirbti turėdama 82 
m. amžiaus! Tai gražus pa- 
vyzdis, kurį turėtų sekti, 
kiti jaunesni veikėjai, ku
rie skundžiasi, kad “senat
vė” juos užpuolė.

Šie vajininkai pakilo 
punktais, prisiųsdami at
naujinimų: J. Balsys, Bal
timore, Md., S. Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa. ir J. Bla
žonis, Lowell, Mass.

Aukomis gavome seka
mai

Per A. Bakunienę, Cliff
side, N. J.:

K. Pavidienė, $2. Po $1: 
Jonas Ališauskas, Adelė 
Bakūnienė, Ella Steponavi
čienė, Kazys Derenčius, A. 
Pocienė, Jerry . .Bakūnas, 
jaunuolis Charles Bakūnas 
ir Charles Yuodis, (pasta
rasis brooklynietis).

Per J. Blažonį, Lowell, 
Mass.; Lietuvių Piliečių 
Klubas, $10. Po $1: R. Chu- 
lada, J. Blažonis, S. *Pau- 
lenka. J. Juravičius, 50c.

J. ir E. Babicz, Los An
geles, Calif., $5.

Po $3: F. Yurgėlai, So. 
Windsor, Conn., (per L. 
Ž.), K. Ambroza, Girard
ville, Pa., (per S. K.), Mrs. 
A. Navickas, San Antonio, 
Texas.

Po $1: J. A. Jerome, 
Barre Plains, Mass, ir • S. 
Griškus, B’klyn, N. Y.

Širdingai dėkuojame vi
siems!

Laisvės Adm-cija.
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2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— šeštad., Saus. 3, 1948
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UTCRATURAH 
in Menas

LMS FESTIVALĮ BAIGĖME — 
JO DALYVIAMS ACIU

Festivalis, lietuvių meno iškilmė praė
jo, Ibet tų gražių dainų, šokių, vaidinimų 
atgarsiai dar ilgai pasiliks pačių rengė
jų ir lietuvių visuomenės 'atmintyje.

Festivalio Komiteto planai, pastangos 
įvykinta su kaupu. Tai dėka chorams, 
dainos grupėms, vaidintojams, solistams. 
Festivalyje dalyvavo visi chorai, visos 

' vaidintojų grupės, esančios rytinių vals
tijų festivalio plote. Tai ir didelis reiški
nys mūsų meno judėjime. Lietuvių Me- 

' no Sąjunga ir kaipo organizacija yra su
brendusi, stipri.

Mes reiškiame širdingiausią ačiū fes
tivalio svečiams, kaip kad Roselando Ai
do Chorui, Cicero Moterų Chorui, jų mo
kytojai Daratėlei Yuden j r abiejų cho
rų nariams, jų šokikams, solistams ir vei
kėjams. Taip lygiai širdinga padėka De
troito Merginų Sekstetui ir jų mokyto
jai Stella Smith, kurios dalyvavote New 
Yorko-Brooklyno festivalyje.

Dramos grupės ir LMS chorai, kaip 
tai: Aido Choras, Worcester, Mass.; 
Liuosybės Choras, Montello, Mass.; Lais
vės Choras, Hartford, Conn.; Vilijos 
Choras, Waterbury, Conn.; Lyros Cho
ras, Philadelphia, Pa.; Sietyno Choras, 
Newark, N. J.; Aido Choras, Brooklyn, 
N. Y.; Vyturėlis, Brooklyn, N. Y.; Dra
mos Ratelis, Montello, Mass.; LDS’Dra
mos Grupė, Bridgeport, Conn.; Vaidin
tojų Grupė, Brooklyn, N. Y.; Lietuvių 

. Kalbos Mokyklėlės jauni vaidintojai, 
Brooklyn, N. Y. — dalyvavo festivalyje. 
Tai buvo ne tik meniškas, bet ir orga
nizacinis gražus pasirodymas. Festiva
lio Komitetas dalyvavusiems chorams ir 
dramos grupėms reiškia širdingiausią 
ačiū Už jūs kooperaciją.

Širdinga padėka priklauso visiems 
grupių nariams ir jūsų mokytojams, va
dovams. Lygiai širdinga padėka pri
klauso duetams, solistams ir visiems da
lyviams, kurie pildė festivalio progra
mas. Dėlei vietos stokos mes .negalime vi
sas ir visus dalyvius išvardyti. Už jūsų 
pasiryžimą ir dalyvavimą jums dėkoja 
Festivalio Komitetas ir visa lietuvių pu
blika, kuri jus matė, girdėjo.

Festivalio Komitetas taip pat reiškia 
širdingą padėką visai lietuvių visuome

“1000 Americans: The 
Real Rulers of

the U.S.A.”
Tokiu pavadinimu žymusis laikrašti

ninkas George Seldes parašė knygą, ku
rią išleido Boni & Gaer, Inc. (New York 
18, N. Y.). .

“1,000 Amerikiečių,: Tikrieji Jungt. 
Valstijų Valdovai” — yra įdomi knyga, 
pilna faktų, kupina medžiagos, kuri ne 
vienam amerikiečiui gali atidaryti akis, 
kad jis galėtų geriau matyti ir suprasti, 
kas darosi Amerikoje.

Apie šią knygą jau buvo Laisvėje ra
šyta; dar ne sykį teks apie ją rašyti ir 
iš jos medžiagos pasisemti.

Žymusis rašytojas Upton Sinclair, pa
skaitęs šią knygą, rašė jos autoriui: “Ža- 
viuosi jūsų nepailstamu ryžtumu iškelti 
finansinę mūsų krašto kontrolę. Linkiu, 
kad jūsų, knygą skaitytų, milijonai zmo- 
nių.”

Rašytojas Louis Adamič sakė: “Tai 
nepaprastai brangi knyga:”

Buvęs vidaus reikalų sekretorius Ha
rold L. Ickes rašo: “Jūsų knygos visuo
met didžiai suįdomina skaitytoją ir turi 
daug 'medžiagos ... Džiaugiuosi gavęs 
‘1,000 Americans’.”

Ši nauja knyga bus “teisiama” per ra
diją. Sausio 5 d. iš niūjorkiškės radijo 
stoties WHN, buvęs valstybinio prokuro
ro padėjėjas O. John Rogge knygą gins, 
gi Frank Waldrop, “Washington Times- 
Herald” kolumnistas, ją puls. Sterling 
North, pirmininkaus.

Tai bus įdomi diskusija.
Visa tai rodo, kaip ši George Seldes’o 

knyga suintrigavo Amerikos visuomenę. 

nei, kuri dalyvavo, atsilankė į festivalio 
vakarus. Taip pat dėka lietuvių orga
nizacijoms ir pavieniams už festivaliui 
sveikinimus ir gausią šiam meno pakė
limui paramą. Ačiū lietuviams biznie
riams, kurie skelbėtės Festivalio progra
moje ir teikėte šiltą užuojautą meno iš
kilmei. Su jūs visų parama, pritarimu 
bus galima dar gražesnės ir didesnės me
no iškilmės suruošti ateityje. v

Festivalio Komitetas jaučia ir tai, 
kad ruošiant šią iškilmę buvo ir klaidų. 
Kuomet arti 400 mūsų liaudies meninin
kų dalyvavo programoje, tai laiko buvo 
permažai, kad visos grupės, visi pavie- 
niar galėtų pilniau pasireikšti. Festiva
lio Komiteto būvo tikslas, siekis, kad 
kiekviena grupė, kiekvienas pavienis ta
lentas turėtų progą pasireikšti, išstoti 
scenoje. Visi talentai buvo priimami ly
giomis teisėmis. Jei kurie talentai ar 
grupės ir turėjote nesmagumų, tai tie 
nesmagumai nebuvo tikslūs. Buvo, klai
dos, kurių negalima išvengti ruošiant 
didelę meno iškilmę.

Numatomų netikslumų buvo ir pro
gramos knygoje. Kaip kas praleista, kai 
kurie dalyviai, sveikintojai gauti per vė
lai, kiti negalėjo tilpti programoje, tie
siog dėlei techniškų kliūčių. Patys ruošė
jai darė viską, kad visus patenkinti.

Festivalis buvo ruošiamas ne rinkti
nių, bet visų, talentų, kurie patys savo 
pasiryžimu, savo lėšomis atvyko ir daly
vavo. Mūsų publika taip pat tai gerai 
suprato, ji šiltai priėmė visus — pasie
kusius jau tobulo meno lygio ir kylan
čius, jaunus, pradedančius. Tam ir fes
tivalis, kad surinkti, akstinti meno ta
lentus prie dainos, muzikos, vaidybos.

Festivalio Komitetas širdingiausia dė
koja visoms ir visiems, kurie dirbote, 
rinkote sveikinimus, skelbimus festiva
lio programai. Mes dėkojame Brookly- 
no, Newarko veikėjams, veikėjoms, ku
rie dirbote festivalio suruošimui ir įvai
riuose darbuose laike festivalio.

Su mūsų visų sutarimu, ryžtingu dar
bu galime rengtis prie didesnių ir gra
žesnių lietuvių meno iškilmių. Tad lai 
kyla ir tobulėja liaudies menas, lai plin
ta mūsų dainos, vaidyba, grožinis me
nas. ‘ Festivalio Komitetas.

Pajūryj...
Mus vakaras gaubia ratu 
Du vienu beeinant tolyn, 
Pratark, kad dar eisi ir tu 
Su manim pajūryn - gilyn.

Praėjusios dienos nebus, 
Nešildys saulės spinduliai, 
Tik mūs troškimai atsibus 
Ir prabils jausmai nebyliai.

Męnulis patekės gražus,
Išdidžiai galvą jis iškels, 
Paslėps jis mūs vargus mažus 
Už tai mūs širdis ne taip gels.

Ramumas vėl mus aplankys, 
Taip mielas, kaip ir kitados, 
Liūdnumo mintis išvaikys— 
Jos nebegrįš jau niekados.

Šypsą taip brangi vis matyt 
Ant veido tavo malonaus, , 
Kad myli—gali nesakyt: 
Tatai širdis mano pajaus.

Jaučiu, kad mane tu myli—
Taip, kaip mylėjai dar pradžioj, 
Žinau, kodėl dabar tyli
Šioj mūsų kelionėj didžioj.,..* *

*
Kaip eisim pajūria plačia, 
Kur bangos ošia nuolatos, 
Mėnuliui bešviečiant-nakčia: 
Širdis meiles dainas kartos.

A. Dagilis.

(Šios eilės pritaikytos prie Westfordo 
melodijos “PU take you home again, 
Kathleen.”)

V, Valsiūnienč.
Tarybine Karta

Ne visus gal šiandien dar suskaitėm— 
Ta kova nepaprastai didi,— 
Čia praėjo Zoja, Melnikaitė— 
Šiandien jų žingsnius tebegirdi . . .
Čia kasdieną užgrobiką smukdė— 
Atminimas amžiams bus puikus— 
Kaip savim uždengęs baisią ugnį 
Komjaunuolis atrėmė pulkus.
Priešo tankai ties Maskva sniegynuos— 
Degė žemė, skundėsi šilai,— 
Savo kraštui meilę išmėgino 
Dvidešimt aštuoni sakalai. *
Kario širdžiai baimės nepatirti— 
Tegul veržias tankai milžinai, 
Kurs sutrempt mokėjo pačią mirtį— 
Tas mokės gyventi amžinai.
Jie žygiavo šaltą speigo naktį.
Ėjo miestais blaškomais liepsnos, 
Ir širdis kerštu nebaigė degti 
Girdint skundą žemės kruvinos.
Jie tikėjo pergale, kaip niekas, 
Stalinu tikėjo ir savim,— 
Savo žemės priešui nepalieka 
Tie, kur myli ją tyra širdim.
Kad būt laisvas tėviškės arimas, 
Nebaugino kraujas, ir mirtis,— 
Šitaip grūmės Lenino jaunimas, 
Šitaip jis gyvenimą statys.

Daina Kovi a
Muzika V. Žuko

Broliai, sesutės,
Skambiosios lakštutes, 

Užtrauksim dainužę
Sielos balsais:
Dainą kovingą,
Dainą maištingą,

Kaip gauti turime—
Savo teises.
Kovą laimėsim:

Bendrų
Audrų

Mes—arai!

Mūsų padangę
Debesys jau dengia,—

Reakcija laužo
Mūsų teises.
Lie jom mes kraują,
Kad vagą naują

Bendrai nutiestume
Šuoliais cjrąsiais.

I

Ei, solidariai!
' Pirmyn,

Pirmyn, 
Vis pirmyn!

Eisim, kovosim,
Ne, nepasiduosim:

Audružei praūžus, 
Pergalė bus.
Darbas planingas,
Solidaringas

Laime tikra pagrįs 
Mūsų namus, v
Taikiai gyvuosim

Ilgai—
Draugai,

Sakalai!
Jonas Kaskait

Laisves Man, Gyvybes!
Pagal Skitalecą.

Džiaugsmo aš dainužių, 
Operų aš trokštu!

*. Pokylių, mergužių,
Sąmojų ir pokštų!

Rūpesčiai vis, bėdos ...
Taip jau daug kentėjau,—

Džiaugsmą man suėdo 
Priešingieji vėjai.

Oro man, man gojų!
> Saulės man, liuosybės!

Perilgai klampojau, 
Pliukaton įklibęs.
Laisvę jau užuodžiu:
' Šoksiu aš, dainuosiu, 
Nes puvau be žodžių-—

Vergijos urvuose.
Meiles aš pas’ilgau,

Draugijos, linksmybės,■—
Sunklaikį' taip ilgą.

Iškenčiau apžlibęs ...
Noriu aš kovoti, 

Nevidonam giežti,—
Pančių išvagoti i .

x Net delnai man niežti!
Jonas Kaškaitis.

rA. Churginas.
Tbilisi

Apsisiautęs margu tigro kailiu, 
Karžygis čia jojo pas draugus .. 
Čia kadaise dainavo apie meilę 
Rustaveli, dainius įstabus.
Gruzija! Aš tavo kiparisų 
Ligi šiol ilgiuos, kaip mylimos. 
Vasaros naktis'. Kalnai. Tbilisi. 
Šiltas vėjas pučia iš lomos. .
Atmenu, kada lyg užkerėtas, 
Pirmąkart išvydau aš tave— 
Akmeninį, rūstų, netikėtą 
Ties Kuros aptemusia srove!
Miestas, tartum oran pasikėlęs, 
Bėga šuoliais į uolas—toli. 
Svaigiai kvepia nematytos gėlės, 
Geltonžiedęs aukštos agali.
O jau gatvėm žmonės eina, spiečias, 
Toki brangūs, toki artimi,—
Nes viena visiems mum saulė šviečia 
Amžinos brolybės ugnimi.

Duona
Kaip skruzdėlynas skamba kluonas, 
Taip skardžiai rauda kuliama. 
Tas kluonas duos tėvynei duonos, 
Bus soti mūs tautų šeima.
Sunku pasiekti duonos grūdą, 
Daug tenka prakaito išliet.
Vežimai vieškelių vingius užplūdo— 
Dainuoki, duondirbių šalie!
Švelnutės varpos čiuožia į mašiną, 
Supurto dantys jas—ir išbyra grūdai. 
Ten vėl motoras čiaudo už beržyno— 
Tokie tai vienkiemių vaizdai.
Prie kluono traktorius noragais tviska, 
Galanda šienpiovė dantis.
Tarybų žemė duos mums visko— 
Prieš mus šviesi ir soti ateitis.
Užpakalyj paliko dienos juodos, 
Sumišusios'degėsiuos, pelenuos, 
Supylę grūdus į aruodus 
Ramučiai lauksim rytdienos.

Teofilis Tilvytis.o

V. Valsiūniene.
Kurantai

Kurantų aidas liejas ’ir liejas, 
Toliais pasklinda'po plačią šalį,— 
Kurantų aidą palydi vėjas, 
Jo neišgirsti širdis negali.
Ar staugia pūgos, ar kelias saulė— 
Tautų draugystės laimė apsaugos,— 
Kurantų aidas šaukia pasauliui— 
Kremliuje budi didysis draugas.

Kurantų aidas beldės į širdį— 
Kelkit, kas myli taiką ir laisvę,— 
Rinkosi minios balsą išgirdę, 
Tavojo miesto pavergti neleisti.
Kurantų aidas lydi jaunimą— 
Tarybų kartą grūdina dienos, 
Iš mauzoliejaus jėgų sau ima, 
išrdy jų teka, kraujas ir plienas.
Balsą kurantų atliepia sodai, 
Šviesiau kaskartą dienos pražysta,— 
Tu mums gražiausia žemėj atrodai, 
Maskva didžioji—mūsų Draugystė.
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GEORGE P* DELANEY 
AFL International Union of 
Molders & FounJ^y Workers 
atstovas, įspėjo ■enatinį komi
tetą, kad jeigu-J^eležies žalia
va nebus pale^a į nepriklau
somas liejykl®, gręsia išmeti
mas iš darbo^pie 500 iki 700 

tūkstančių darbininkų.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) 

šeštad., Saus. 3, 1948

Bemotoriniai'Orlaiviai 
(Gliders)

Paskutinio karo metu pa
sirodė, kad bemotoriniai or
laiviai buvo labai naudingi 
aptarnavimui kariuomenės 
fronte. <

Bet toji aviacijos šaka 
nebuvo gerai išvystyta ir 
pritaikyta prie karo tiek, 
kiek dabar ji yra.

Šiuo laikų “visos valsty
bės ima tą reikalą dėmesin, 
steigia tam tikras mokyk
las ir skraidymo klubus mo
kinimui jaunuomenės, kaip 
vairuoti tuos “paukščius.”

Išmokti tos rūšies skra
jojimo nėra labai keblus 
dalykas, bet yra labai įdo
mus ir patraukiantis spor
tas, kad žmogus iškilęs į 
padanges be jokios mašine
rijos pagalbos, išsilaiko ore 
ilgą laiką ir skrenda kur tik 
nori, jeigu tik oras yra tam 
palankus ir nevėjuotas.

Jaunuolis, išmokęs tą 
“paukštį” valdyti, yra pu
siau pasiruošęs lakūno vie
tai, valdyti bet kokios rū- ’ 
šies orlaivius,'be ilgo pasi
ruošimo. I

Karui iškilus, valstybė 
gali tuos lakūnus paruošti į 
labai trumpą laiką fronto 
veiksmams. Iš antros pusės, 
bemotoriniai orlaiviai labai 
pigiai kainuoja padirbti. 
Pereitame kare buvo varto
jami sklandytuvai, visi pa
dirbti iš medžio ir dideli, 
kad galima vežti kelis tonus 
krovinių; pavyzdin, trans
portinis orlaivis, veždamas 
krovinius, dar prisikabir^a 
ant ilgos virvės pilną pn- ’ 
krautą sklandytuvą ir iš
traukęs į orą jį veža. Jeigu 
reikalui esant reikia tas 
“paukštis” palikti pakelyje 
kur nors ir orlaiviui reikia 
toliau skristi, tada virvės 
atkabinamos ir lakūnas, 
esąs sklandytuve, tą “pauk
štį” nuleidžia, kur jam. bu
vo skirta.’

Dabartiniame laike sklan
dymas labai greitai plinta 
civilinėje aviacijoje ir tarpe 
sporto mėgėjų. Yra rengia
mos lenktynės sumušti 
viens kitam rekordą ir kuo 
ilgiau ore išbūti.

. Sovietų aviacija tąja ša
ka susidomėjo daug anks
čiau už kitas valstybės ir 
tiek ištobulino, kad pasau
linis rekordas priklauso 
jiems. 1939 metais Sovietų 
moteris Jakūnė Klepikova 
sklandytųjų nuskridusi 465 
mylias tolumo.

Sovietų Sąjungoje ir to
liau yra tobulinama ta avi
acijos šaka, su dideliu į- 
domumu, kur priskaitoma 
yra išlavintų sklandytuvo 
lakūnų apie 100,000.

Lenkija irgi nepasilieka; 
jau turi 15,000 lakūnų. Įdo
miausia yra mūsų Tarybinė 
Lietuva, kur priskaitoma 
vienas lakūnas ant kiekvie
nų 30 jos gyventojų (links
ma girdėti).

Tokiu greitu laiku tobu
linant bemotorinių orlaivių 
skrajojimą, galima tikėtis, 
kad trumpame laikotarpy
je sklandytuvai bus var
tojami ne tik sportui, bet 
transportacijai ir susisieki
mui.

Rengiantis prie pasauli
nio sklandymo lenktynių ir 
norint sumušti Sovietų pa
saulinį sklandymo rekordą, 
dabar Amerikoje yra dirba
mi sklandytuvai (Schwei
zer Aircraft Corp, of Elmi
ra, N. Y.), kurie, sakoma, 
būsią geriausi pasaulyje.

Tos kompanijos sklandy
tuvu ateinanč. vasarą lakū
nas Richard J. Comey mė
gins sumušti Sovietų da
bartinį rekordą.

’ Ch. Petrates.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— (Istorine Apysaka)

Lmmmmmmhbhmhi Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Tokius pageidavimus įtekė ir daugelis 
kitų Lietuvos valsčių, taip pat miestų 
valdybų. • Tačiau, jokių vaisių nesulaukę, 
revoliucinių agitatorių raginami, žmo
nės pradėjo patys tuos savo reikalavimus 
vykdyti. Varė laukan rusus mokytojus, 
rinko naujus viršaičius ir valsčių rašti
ninkus, daužė degtinės monopolius. Pra
sidėjo socialistų arba “cicilikų,” kaip 
liaudis vadino, prakalbos prieš rusų val
džią turgaus aikštėse, šventoriuose. Vil
niuj, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyj ir

• kitur, kur tik buvo fabrikų, darbininkai 
streikavo ir demonstravo, įvyko susirė
mimų su policija ir kariuomene. Rugsė
jo 12 (25) d. Kaune Nikalojaus pros
pekte — dabartinėj Laisvės Alėjoj —

. prieš miesto sodą buvo mesta bomba į 
policmeisterį Ivanovą, ėjusį su keliais 
policijos valdininkais. Policmeisteris, jo 
palydovai ir keli pro šalį ėję buvo su
žeisti. Šiauliuose, per lietuvių vakarą 
paskleidus proklamacijas, minia nuėjo 
vaduoti suimtų politinių kalinių ir užė
mė arešto namus. Pakuršėj, latvius pase
kę, kumečiai puldinėjo dvarus. Lietuvių 
visuomenė būrėsi į draugijas, galvojo 
kaip tą audrą panaudoti tautos reikalam 
iškelti.

Tačiau visi tie reiškiniai Rusijoj per 
tuos audringuosius metus buvo nebe nau
jiena. Kai kas nauja įvyko spalių 6 (19) 
d. kai atėjo žinia apie Maskvos — Kaza
nės geležinkelio mašinistų ir dirbtuvių 
darbininkų streiką. Petrapilin susirinkę 
pensijų reikalais pasitarti geležinkelie
čių atstovai, kaip ir visi tais laikais, pra
ėjo kelti politinius reikalavimus: 8 va
landų darbo dienos, Steigiamojo Susirin
kimo ir visiškos politinės amnistijos. Su
važiavę buvo daugiausia valdininkai ir 
didesnio revoliucingumo iš jų laukti ne
galėjo, jokios revoliucijos jie nekėlė. Ta
čiau' patys plačiosios Rusijos geležinke
liečiai apie tą suvažiavimą ir jo uždavi
nius galvojo daug toliau ir iš jo laukė 
didelių žygių, kuo ne respublikos paskel
bimo. Ir štai pasklido gandas, kad ge
ležinkeliečių suvažiavimas išvaikytas, o 
jo dalyviai suimti. Nors to ir neįvyko, 
bet visi patikėjo. Tokioj nuotaikoj Mask- 
vos-Kazanės mašinistų sumanymas už
tarti savo atstovus, paskelbiant streiką, 
rado gyvo pritarimo.

Tuo streiku revoliucinis judėjimas pa
lietė pačią opiausią valstybės gyvenimo 
arteriją. Iš Maskvos geležinkeliečių strei
kas beregint paplito visur, kur tik buvo 
bėgiai ir telegrafo viela. Spalių 14 d. 
paskelbtasis visuotinojo streiko šūkis dėl 
geležinkeliečių streiko jau galėjo būti 
lengvai įvykdytas, nes susisiekimui su
stojus ir šiaip visas gyvenimas Rusijoj 
apmirė. Sustojo ne tik keleivių, bet ir 
bet koks prekių judėjimas. Krautuvės li
ko be prekių ir buvo uždarinėjamos: Fa
brikam pristigo žaliavos, jie patys turė
jo sustoti. Sustojo kepyklos, užgęso elek
tra, nebeveikė paštas, nutrūko visi mo
kėjimų terminai, pašlijo kreditas. Su
streikavo bankai, advokatai, teismai, 
miestų valdybos, net kai kurios valdžios 
įstaigos. Sustreikavo ir mokyklos. Dar
bininkai, tarnautojai, geležinkeliečiai, 
studentai, mokiniai nerimo, negalėjo gi

• namie sėdėti, visi išėjo į gatvę, į mitin
gus, demonstracijas, nešė raudonas vė
liavas. Policija ir kariuomenė, iš aukš
tesnės valdžios jokių įsakymų nebegau- 
dama, nebežinojo ką veikti. Tad miestai 
atsidūrė visiškoj revoliucinės nuotaikos 
apimtų piliečių valdžioj...

Streikuojančių ir sukilusių darbinin
kų tarybos savo rezoliucijose rašė, kad 
politinis visuotinasis streikas tėra pir-- 
masis laipsnis kovoj prieš caro režimą. 
Bet pasyvios kovos neužtenka ir todėl 
darbininkai buvo raginami iš streikinin
kų armijos sudaryti revoliucinę armiją, 

' tuoj įkurti kovos būrius, apginkluojant 
juos išplėšą ginklų krautuves ir atėmus 
ginklus iš policijos ir kariuomenės, trau
kiant į savo pusę kareivius.<►

Atlikęs sunkius darbus su patariamo
sios D'ūmos projektu, sulaukęs kol Vittė 
pasirašys Portsmute taikos sutartį su 
Japonija, ir pamaldom pažymėjęs tos, ne 
labai garbingos, bet vis tik gana pado
rios, palyginti su baisiais pralaimėji
mais, taikos sudarymą, caras Nikalojus

skubėjo pasiruošti poilsio kelionei į Suo
mijos šcheras. Rugsėjo pradžioj Nikalo- 
jus su visa savo šeimyna išplaukė jachta 
“Poliarnaja Z vėzdą” į šią mėgiamą ke
lionę. po, Baltijos bangas, norėdamas vi
siškai nutolti nuo Rusijoj siautusių re
voliucijos bangų.

Caras nuoširdžiai džiaugėsi pabėgęs 
nuo rūmų etiketo, nuo politinių painia
vų, nuo varginančių ministerių praneši
mų ir nuobodžių priėmimų. Dažnai ca
ras su šeimyna ir artimaisiais išlipdavo 
į krantą pasivaikščioti po mažutes sale
les. Buvo ruošiamos tose salose ir me
džioklės. Nikalojus džiaugėsi savo nu
šautais tetervinais, kiškiais ir lapėm. Ca
ro vaikų pramogai buvo deginami fejer
verkai. Kad su caro vaikais neatsitiktų 
kokios nelaimės, prie kiekvieno vaiko bu
vo pristatyti “dėdės” puskarininkiai. 
Prie sosto įpėdnio tokiu “dėde” tapo pa
skirtas matrosas Derevenko. Visos šei
mos mėgiama pramoga buvo iškilmingas 
vėliavos nuleidimas, kuriam kartais va
dovaudavo caras. Pramogų teikė Balti
jos karo laivyno laivų lankymas. Tiesa, 
po visų skaudžių jų pralaimėjimų, tai be
buvo tik laivyno • liekanos ir tik naujai 
pastatytasis šarvuotis “Slava” buvo tik
rai įspūdingas kovos vienetas. Vakarais 
caras mėgo klausytis palydovų tarpe bu
vusio jūros reikalų ministerio admirolo 
Birilevo anekdotų ir jūrininkų pasako
jimų apie jų nuotykius, dažnai skaitė 
carienei knygas. Nikalojus kortų lošimo 
nemėgo ir pats niekuomet nelošdavo. Jo 
tėvas Aleksandras III buvo didelisjkor- 
tininkas ir aistriai lošdavo kortom iš pi
nigų. Lošimo partneriai, lošimo eigoj 
užsimiršę, dažnai nesusivaidydavo ir, ca
ro artumo nebodami, paleisdavo riebius 

' rusiškus posakius ir keiksmus, elgdavosi 
net perdaug laisvai. To prisižiūrėjęs Ni
kalojus pasibodėjo ir kortų atžvilgiu tė
vo nepasekė, net neišmoko lošti. Užtat 
mėgdavo jis lošti domino ir ilgai užsisė
dėdavo lošdamas su karininkais.

Rugsėjo vidury grįžo iš Amerikos Vit
tė, kuriam prie derybų stalo pasisekė lai
mėti geriau, kaip rusų generolam ir ad
mirolam karo laukuos ir vandenynuos. 
Caras savo jachtoj priėmė Vittę, išklau
sė jo pranešimą apie taikos sutartį, per 
piėtus išgėrė už jo sveikatą šampano. Po 
pietų perėjus į salioną, caras dar kartą 
padėkojo Vittei už taikos sutarties suda
rymą ir pasveikino jį grafo titulu, kurį 
jam suteikė. Naujasis grafas atsidėko
damas pabučiavo carui ranką. Ir, apskri- 

i tai, Vittė prieš carą buvo visuomet ne
paprastai nusižeminęs, dažnai lankstėsi, 
laikė rankas ištiesęs, lyg rikiuotėj, var
tojo vis pilną imperatoriaus titulą, buvo 
labai oficialus, neleido sau jokio familia
rumo su caru, kurį pažino nuo kūdikys
tės, pabrėždamas, kad laiko carą aukš
tesne esybe. Vittė pareiškė esąs laimin
gas, kad nežiūrint apie jį leidžiamų kal
bų, kuriose jis buvo piešiamas kuone re
voliucionierių, caras rodąs jam pasiti- 

i kėjimą ir suteikiąs malones. Nikalojus 
atsakė niekuomet netikėjęs tom kalbom. 
Nikalojus dabar negalėjo nesuprasti, kad 
visoj toj japonų karo istorijoj Vittės pa

niūra moraliai laimėjo, ir jos nepaklau
sęs caras įvėlė Rusiją į tą nelaimingą 
karą.

Į Peferhofą iš tos malonios kelionės 
grįžęs Nikalojus netrukus jau visiškai 
arti gavo pajusti revoliucijos dvelkimą. 
Tiesa, dar spalių 7 d. caras sėkmingai 
medžioja netolimose apylinkėse ir uoliai 
skaičiuoja, kiek tetervinų, kurpakų, fa
zanų, tilvikų’ ir kiškių jis nušovė. Bet 
jau už poros dienų geležinkeliečių strei
kas pasiekia Petrapilį ir nutrūksta su
sisiekimas net tarp sostinės ir caro re
zidencijos Peterhofo. Susisiekimas su 
Petrapiliu palaikomas tik jūros keliu. 
Tiesiog gėda dėl tokios būklės” — tele
grafuoja caras į Krimą did. kunigaikš
čiui Aleksandrui Michailovičiui. Ne vien 
gėda, bet ir baimė siautė caro rūmuose. 
Vis šiurpesnės žinios ėjo iš visų Rusijos 
kampų. Caro artimieji jau kalbėjo savo 
tarpe, kaip sunku būtų bėgti Nikalojui 
ir Aleksandrai į užsienį su jų penkiais 
vaikais. Vargiai ar galėįų pasitikėti ru
sų laivu. Todėl Vilhelmas skubiai siuntė 
į Peterhofą du vokiečių minininkus, ku
rie išgelbėtų jo draugą ir giminaitį Ni- 
kalojų su šeima, revoliucijai nugalėjus.

(Bus daugiau)

Ne Visiems New Yor- 
kas Žiba

Tokia antrašte Birutė—vieš
nia iš Kanados, — neperseniai 
Laisvėje rašydama New Yorke 
įgytus savo įspūdžius, prisimi
nė ir Boweri gatvę, kuri ran
dasi žemutiniame Manhattane 
New' Yorke. Ką ta draugė sa
kė, tai tiesa. Bet panašių 
“Boweriu“ galima matyti ir 
kitose Manhattan© dalyse.

Vėlai vakare perėjęs keletą 
blokų pastebi ne vieną beveik 
zero ore, išsitiesusį ant laip
tų “patogiai ilsintis.“ Nelai
minga auka, .nors akis bus at
vėrusi, bet jos tik bespalviu 
stiklu žiba. Kitas vėl, ap- 

. daužytu, apdraskytu veidu, 
šaltą purviną grindinį glosto. 
Tai vis pasigailėjimo vertos 
alkoholio aukos. x

Vieną jų teko matyti visai 
“amerikoniškai įsikūrusį“ ant 
šaligatvio 13-tos gatvės, prie 
7th Avė., prie puošnios, tašytų 
akmenų mūro bažnyčios, gana 
vėsią lapkričio naktį, trijų 
ratų ir vieno ramsčio vežime- 
lyj, skarmalais apsiklojęs ir 
kiek tik pajėgdamas į krūvą 
susitraukęs, nakvojąs. Kad 
šaltų žvaigždžių ir šiaurės vė
jo prieglobstyj griešnas kūnas 
taip “lepinamas“ dar vis dre
ba, tai gerajam Dievuliui, ku
ris vienas tarp tų erdvių mū
ro sienų, puošniam altoriuj 
aukso soste sėdi, nei šilta nei 
šalta.

Kas tuos vargšus prie to
kio likimo privedė, mąstan
čiam žmogui ne paslaptis., Tų 
liūdnų scenų didžiausiais kal
tininkais yra mūsų sutanuoti 
“ganytojai.“ Jau du tūkstan
čiai metų jų rankose ir kon
trolėje dorovinis žmonių auk
lėjimas. Bet to auklėjimo 
svarbiausi idealai—“stiklelis“ 
ir arklių luenktynės. Po mir
ties — dangaus linksmybės.

Iš tokiu auklėtiniu ne vie
nas keleivis ant kryžkelių dar 
stovįs jau pradeda įsitikinti, 
kad tik alkoholio -nuodai gali 
duoti jam laimę. Savo opo
nento jis gyvai paklaus: “Ne
geri, nerūkai, ar tu gi jauties 
laimingas?“ Kokią liūdna 
klaida. i<ad nuodų nevartoji, 
tai dėl to turi jaustis nelai
mingas. Iš tokių auklėtinių ne 
vieftam lėmta skubiai nudardė
ti giliai į pakalnę, iš kurios su
grįžti jau nėra kelio. Ne vie
nas iš jų, nematydamas švie
sesnės ateities, mano, kad lik 
bomo-valkatos buitis yra išei
tis jo gyvenime. Kad bent 
kokia,' bereikšmė reforma-pa- 
taisa yra “visur tų randamų 
taisytojų kvailas darbas.“ •

Nepęrseniai vieno New 
Yorko laikraščio reporteris, 
atsilankęs ant Boweres, tūlus 
iš tų vargšų nufotografavęs ir 
apklausinėjęs, jų paveikslus ir 
atsakymus savo laikraštin įdė
jo. Jo klausimas, kaip žino

ma, ir visa to laikraščio ideo
logija, mažai turintis reikšmės 
— bevertis, bet mačiusiems 
Bowerę gal bus “ne pro šalį” 
užgirsti boweriečių mintis, 
nors ir bet kokiu klausimu. 
Klausimas buvo tokis: Ką tu 
manai dėl sumanymo pakeist 
Boweres vardą? Į tai jie at
sakė taip:

Peter’is:—Kvailas. Visur tu 
rasi taisytojus. Bowere buvo 
Bowere nuo to laiko, kai olan
dai ją pavadino jų Boweris, 
kas reiškia dipva (farm land). 
Bet jeigu jau jie mano vardą 
keisti, tai turėtų būti pava
dinta Boston Boulevard, nes 
trys bomų ketvirtadaliai ant 
Boweres yra iš Bostono.

Milton:—Kodėl mainyti S. 
V. ’vietaženklio vardą? Bo
were yra žinoma kiekvienoj 
šalyj, visam pasaulyj. Be 
abejo, mes turime keletą bo
mų' ant Boweres, bet nieko 
nebus atsiekta pakeitus var
dą,, nes, kaip Šekspyras sakė: 
“Rožė bile kokiu vardu ma
loniai kvepėtų!“

Eddie:—Tai puiki idėja, ir 
miesto tėvai šio didžiojo me
tropolio turėtų ją tuojaus pri
imti. Daug miesltų, ypatingai 
Bostonas, savo bomus išvijo. 
Jie atvyko ant Boweres. Aš? 
aš visuomet galiu grįžti į pie
tų Attleboro, Mass., kur aš 
būsiu mielai laukiamas. (Biru
tė atspėjo, ,kad gal žmona jo, 
ar jo laiškų laukia.)

Patrick: — Kodėl mainyti 
vardą ? Bowere bus Bowere 
taip ilgai, kaip debesys plauks 
virš jos. Jeigu taip paprastu 
dalyku—pamainant vardą — 
jūs galėtut iš liekanų padary
ti žmones ir iš purvinų lūšnų 
apartmentinius namus, saky
čiau, mainykit. Mes turime 
geriausiai išmokslintus žmo
nes ant Boweres—žmones, ku
rie nori būti bomais, ir jie tai 
žino geriausiai.

Bob —Kaip paprastai, kur 
savi išrokavimai siekia tikslo, 
šitas sumanymas yra blogas. 
Aš sakau, kad tai savotiškas 
išrokavimas, nes vertelgos, ku
rie pateikė jį, tikisi padaryti 
daugiau pinigų ant Boweres, 
jei bus pakeistas vardas. Jie 
turėtų būt dėkingi už pinigus, 
kuriuos Bowere jiems davė.'

Tom :—Gerbiamieji, nemai- 
nykit vardo. Aš esui roman
tiškas ir yandrauninkas. Esu 
buvęs visdme pasaulyje. Bo
were yra gerai žinoma ir 
garsi Kalkutoj ir Bombėjoj, 
kaip ir britų pietų Afrikoj. Bū
damas 14-kos metų aš jau 
vandravojau, ir aš girdėjau 
apie Bowerę dvidešimt metų 
pirmiau, negu savo širdin ją 
priėmiau.

Nors ne visiems New Yorkas 
žiba, bet ne visi, net kam rei
kėtų matyti, tą mato.

Šiauris.

CIO prezidentas Philip Murray ir Elliott Roosevelt' 
' dalyvauja prezidentui Trumanui atidengiant plaketą 
su velionies Roosevelto paveikslu Georgetown Univer
siteto ligoninėje. CIO dovanojo ligoninei $55,000 at
minčiai didžiojo prezidento. Tais pinigais prie ligo- 

v nines pristatys vaikų skyrių.

Naujasis Nacionalės Fabrikantų Sąjungos prezidentas- 
Morris Sayre (dešinėje) priima linkėjimus nuo savo 
pirmtakūno Earl Bunting, kuris< tapo tos įstaigos direk- 
rių tarybos pirmininku.- Sayre nieku neatsiliko nuo 
Bunting’o, tuojau patarė unijoms daugiau nereikalauti 

algų pakėlimo.
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t Black Horse Ale | 
hOSEPH ZEID AT 1 
I 411 Grand St. Ž 
| Brooklyn, N. Y. 1

„ Fotografas |
^Traukiu paveikslus familijų, ves-$į 
Sėtuvių, kitokių grupių ir pavienių.^ 
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JONAS STOKES Ž
512 Marion St., Brooklyn«

Kampas Broadway ir Stone Ave., prieit 
Chauncey St.. Broadway Line. H 

Tel. GLenmore 5-6191

IF. W. Shalinsj 
i& (SHALINSKAS) §

Funeral Home |
84-02 Jamaica Avenue g 

g A Opposite Forest Parkway g 
| WOODHAVEN, N.*Y. | 

ty Suteikiam garbingas laidotuves £

I 8150 ■
g Koplyčias suteikiam nemokamai f 
g! visose dalyse miesto. į

Tel. Virginia 7-4499 n

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith.DailJr)-* šeštad., Saus. 3, ^48

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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



I GLEVELANDO ŽINIOS
Iš LDP Draugijos Susirinkimo

atsibuvo 
Pašalpos 
susirinki-

>

Gruodžio 17 d. 
Liet. Darbininkų 
Draugijos metinis 
mas. Lietuvių svetainėj. ' 

Pirmininkas S. K. Mažans- 
kas atidarė susirinkimą 8-tą 
vai. vakare. Susirinkimas bu
vo skaitlingas.' _ Pirmininkas 
pirmiausiai paprašė visų at
sistoti ir atiduoti pagarbą 
draugijosjnirusiam nariui.

Svarstant bėgančius reika
lus, priėjo prie naujų suma
nymų draugijos gerovei. Nu
tarta rengti du parengimus 
1948 m.

Valdyba ir komisijos išdavė 
plačius raportus iš draugijos 
veikimo ir jos stovio. Iš ra
portų pasirodė, kad visi su
tartinai dirbo išvien, už tai ir 
pasekmės buvo geros.

Prieita prie valdybos rinki
mo 1948 metams. Visa senoji 
valdyba užgirta akliamacijos
būdu: pirm. Š. K. Mažanskas,’ visų LDPD narių atlankyti li- 
vice-pirmininkas S. Kasilionis, 
fin. raštininkas Aitutis, prot. 
rašt. D. Petrauskas. Kiti ko
misijų nariai taipgi pasiliko 
tie patys. Jie visi nuoširdžiai 
dirbo dėl mūsų draugijos. Tik 
korespondentas išrinktas nau
jas, būtent, Petras Plungis. Aš 
daug negaliu pasakyti apie 
mūsų draugijos naują kores
pondentą, nes man neteko > 
matyti jo raštų spaudoje. Vis- 
tiek lauksime pasirodant.

Šiemet minėjome LDPD 30 
metų sukaktį. Per tuos 30 
metų mūsų progresyvė drau
gija daug gerų darbų atliko,
nemažai aukavo progresy-1 sius LPDP narius, patėmijau, 
viam judėjimui ir gausiai rė-' kad veįk visi baltomis galve- 
mė mūsų spaudą, šiemet bu
vo pasekmingi metai.

Minint 30 metų sukaktį ne 
pro šalį pažymėti, kas dau
giausiai 
draugijoj
Didelis kreditas priklauso d- 
gui S. K. Mažanskui už jo 
darbą draugijos gerovei per 
22 metus. Ypač šiemet per 
S. K. Mažansko pastangas 
draugijos iždas tapo sustiprin
tas. Liko nemažai pelno nuo 
“bingo” lošimi Būtų gerai, 
kad ir ateityje su ruoštu me to
kią pramogą. O mes, nariai,

visi turime dalyvauti ir 
ti savo draugiją. Už 
drabštumą S. K. Mažanskui 
tariu širdingą ačiū ir linkiu 
taip energingai darbuotis ir 
toliau. • Turiu priminti, kad 
ir D. Petrauskas nemažai dar
bo įdėjo dėl draugijos labo. 
Turiu tarti padėkos žodį jam.

Dar turiu priminti apie pa
rengimą, kuris įvyko lapkri
čio 16 d.. Tai buvo draugijos 
30 metų sukakties minėjimas 
ir parengimas pavyko visapu
siai gerai. Parengimo gaspa- 
dorius drg. Šimkus raportavo, 
kad gražaus pelno' liko. Ma
tomai, draugijos valdyba
komisija bendrai dirbo ir pa
sekmės už tai buvo geros. Pa
žvelgus į visų 30 metų veiki
mą, šiemet buvo geriausi me
tai: draugijos iždas turėjo ne
mažai įplaukų.

Ligonių lankytojai raporta
vo, kad šiomis dienomis ran
dasi 5 ligoniai, tai prašome

rem-
tokj

ir

gonius ir tuomi padėti pergy
venti" tą sunkų laikotarpį. Aš 
linkiu visiems kuogreičiausiai 
pasveikti ir vėl išvien veikti.

Nemalonu pranešti, kad 
šiemet mūsų LDPD neteko 5 
narių, kurie išsiskyrė iš gyvų
jų tarpo. Mirė šie draugai: 
S. Siekis, J. Karsokas, K. 
Sulbinas, J. Bakšis ir J. Do
bilas. Tai skriauda draugijai, 
netekus brangių narių.

Tebūna jums, draugai, ra
mu ilsėtis šios šalies žemelėje 
ir »gilią užuojautą reiškiu li
kusioms jų šeimoms.

Man pažvelgus į susirinku-

lėmis, peržengę pusę šimto 
metų, ir visų laukia toks pat 
likimas. Gal mes jau neil
gai rašysime .ir darbuosimės

darbavosi minėto j 
jos išauklėjimui.

I.’Tąv .C,n

Y * ■ ■ 
vuoti ir pasilaikyti. Bet be/ 
jaunimo bus be galo sunku 
pasilaikyti. Tai faktas, nes 
ateiviai žymiai mažinasi.

Rodos, kad mūsų organiza
torius J. žebrys minėtame su
sirinkime pranešė, kad jau tu
ri keletą aplikantų iš jaunuo
lių, kurie žada stoti į LDPD. 
Tai smagu žymėti, bet tai ne 
vienos ypatos darbas; tai mū
sų visų užduotis prirašyti prie 
progresyvių draugijų savo sū
nus ir dukteris, kad jie užim
tų mūsų vietas ir palaikytų 
progresyves organizacijas, ka
da mes išsiskirsime iš gyvų
jų tarpo. Žilas Petras.

St. Petersburg. Fla
• Pereitą žiemą man čia teko 
viešėti pustrečio mėnesio ir, 
atrodė, žmonės buvo linksmes
ni ir miestas gyvesnis, Į oras 
taipgi buvo šiltesnis. Vienok 
ši žiema atrodo kitaip, žmo
nės ar tai labiau nusenę, o gal 
kišeniai tuštesni, nes atrodo 
labiau nuliūdę. Oras nebe 
toks šiltas, nebe toks malo
nus. Dažnai lietus maišosi. 
Kelips dienos atgal lijo su žai- 

gruodžio 
pylė 
vėsu

baisXir griaustiniu;
21 cll iš ryto pusėtinai 
lietus, o vakare jau gana 
buvo.

Tą pat vakarą teko būti 
gelžkelio stdtyj; žingeidavau, 
ar daug žmonių važiuoja. 
Traukinys atėjo iš pietų pu
sės, o pasažierių buvo keli de- 
sėtkai. Kai kurie, matomai, 
grįžta i žiemius.

Peterburgo mieste matosi la
bai daug namelių ant parda
vimo. Yra parduodamų na
melių su. biskiu žemės ir už- 
miestyj. Su pažįstamais te
ko apžiūrėti keli nameliai apie 
10 ar 12 mylių nuo Tampos 
didmiesčio.

Vienas penkių kambarių na-
dėl progresyvių draugijų, betjmeĮįs su vįenu aį<ru žemės dėl 
kol dar akys šviečia ir širdys j daržo parsi(|u0(]a už $4.200. 
kruta, privalom visi nuošir-' 
džiai dirbti mūsų 
vėms draugijoms, ypač dėl 
LDPD. Tai svarbiausia mūsų 
užduotis, jei mes norime zpa- 
laikyti draugiją ant toliau. 
Mūsų visų užduotis stengtis, 
kad daugiau jaunuolių įtrau
kus į LDPD. Tik tokiu bū
du draugija dar galės ilgai gy-

Tai graži vietele prie didelio
progresy- cementinio kelio.

E 2

I Living Room Cushions 1
» I
I Refilled With New Springs - Ž
S $3.75 1s) A
f Sofa Apačios Perbudavojimas i
I Už $12.00 I
l šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

Antras, trijų kambarių na
melis (vidus dar nėužbaigtas 
taisyti), 6 akrai žemės ir apie 
pora šimtų gražių pusių, par
siduoda už $4,500. Dar vie
na vietelė: 5 akrai su keliais 
medžiais orendžių ir grape- 
fruit’ų, namelis nepergeriau
sias, parsiduoda už $4,500.

Pačiame Peterburgo mies
te arba Tampoje narąų. parda
vimu i yra daug. Jų kainos 
įvairios: 5, 10, 15 tūkstančių.

Maisto kaina gana, aukštai 
iškilo per ^pastaruosius .kelis 
mėnesius. Kiaušinių tuzinas 
nuo 80 iki 95 centų. 1 Jautie
na mėsa nuo 52 iki 60 centų 
svarui.

»

l'Ą

Tie trys ir puse tūkstančių vyrų laukė visą naktį prie 
New Yorko miestui paprastų darbininkų samdymo raš
tinės, kad gauti to darbo prašymui lakštą-aplikaciją. 
Sekamą dieną atėjo tų darbų prašyti dar 2,000 vyrų, 
o darbų buvo tik 1,000. Juose mokama tik $41.54 
savaitei, kas dabartiniame brangume pragyvenimo nė
ra permokamoji algaa. Tačiau tas vargiai 'sustabdys 

komercinės spaudos plepėjimą apie “nenorinčius 
dirbti”1 darbininkus.

GRAIKAI MONARCHIS- Varšava.
TAI ŽUDYSIĄ KOMU 

. NISTUS

Athenai, Graikija. — Mo
narch is tai išleido įstatymą 
uždaryti graikų Komunistų 
Partiją ir net mirčia bausti 
jos narius, komunistų rė
mėjus ir partizanų pritarė
jus. Mažiausia tokiem.bau
smė — 20 metų kalėjimo. 
Tapo uždaryti visi komuni
stiniai bei demokratiniai 
laikraščiai; uždrausta bet 
kokie “kairiųjų ' susirinki
mai; įvesta žiaurios baus
mės spaustuvininkams už 
priešvaldiškų lapelių gami
nimą.

Washington.— Praneša, 
kad gen. Eisenhower gau
siąs $500,000 už savo kari
nių atsiminimų rankraščius 
knygai.

Schenectady, N. Y.—Pri
saikdintas naujas miesto 
majoras, demokratas Owen 
M. Begley.

i

SCRANTON, RA
Pastaruoju laiku mažai ži

nių mūsų spaudoj pasirodo iš 
mūsų miesto, gal dėl to, kad 
čia pažangus veikimas labai 
apmiręs. Metai kiti tam at
gal, mes neblogiausia pasiro- 
dėme Lietuvos žmonių šelpi
mo darbe. Dikta suma pini
gų liko surinkta, daug dra
bužių senų ir naujų buvo pa
siusta. 'Scrantono lietuviai 
šiltai parėmė tąjį darbą ir dėl 
to pasekmės buvo patenkinan
čios. Bet šiuomi laiku jau
čiasi apsnūdimas, gal būt ytel 
to, kad tūli draugai “paėmė 
vakacijas,” o kitus didelės ne
laimės užklupo.

Tarpo pastarųjų randasi 
ilgalaikiai šio miesto gyvento- 

Kle- 
Kle-

me-

židentas Boleslaw Bierut 
naujametinėj dienoj pareiš
kė viltį, kad galima būtų 
išlaikyti taiką 1948 m.

Tuojau Užsisakykite 
Stasio Jasilionio

certą čikagietėms Abekienei ir 
Kenstavičienei. Kadangi dai
nininkės vyko į artimą Wil
kes-Barre, tai išlaidos būtų 
buvę mažos, vienok, kai tas 
klausimas buvo svarstomas, tai 
ne tik pas vieną kitą draugą 
ar draugę buvo jaučiamas šal
tumas tam sumanymui, bot 
veik pas visus susirinkimo da
lyvius. Dėl to ir liko nutar
ta koncertą nerengti. Tuom 
'tarpu, dėka, pasidarbavimo 
draugės Kasparienės, 'Grigai
čių šeimos ir kitų, Wilkes- 
Barrėj koncertas pavyko visais

Tel. TRObrldge 6830

DR. JOHN REPSHIS
(REPSYS) s

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėliomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

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

CAMBRIDGE, MASS.

PAVASARIŲ GODOS
(Antras tomas)

Įvertinkite savo didjjj poet^, liau
dies Švietėją ir akstintoją darbo 
žmonijos i kovą už šviesesni gyve
nimą! Tuojau (sigykite jo poezijos 
knygą.

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

KNYGA 1S 256 PUSLAPIŲ.
Kaina $1.00.

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

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

BEŠVINTANT1S RYTAS
288 pusi, knyga.
Kaina tik 50c.

* <

Daugybė gražiausių eilių, puikus 
pasiskaitymas dvasiniam susistiprj- 
nimui.

Antras tomas Jasilionio eilėraščių 
bus gatavas pradžioje šių metų. Pra
šome tuojau užsisakyti.

Užsakymus ir pinigus prašome 
siųsti Laisvės Administracijai, ad
resuokite:

LAISVĖ,
427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

X.to n iečiai galės pasimokinti.
Įsigijimo Kultūros Centro 

reikale serantoniečiai mažai 
pasidarbavo, gal dėl to, kad 
pažangiečiai nebuvo paragin
ti per draugus. "**Vos tik ke
li šėrai liko įgyti. Vienok dar 
nepervėlu. Tikimasi, kad at
siras daugiau žmonių, kurie 
nusipirks serus. : Nugirdęs.

•1.

GERIAUSIA DUONa'z-įsn
Zg^WiSCHOLES BAKING
vi D“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - \į w

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 

PYRAGUS BEI" KEIKSUS
Mc's perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 

nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 
pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.

Pristatome į visas dalis—Brooklyno it apylinkės, 
į krautuves ir į pavienius namus; taipgi siunčiame 

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

jai ir darbštūs draugai 
vinskai. Draugę Julią 
vinskienę negailestinga 
yra suėmus jau per keli
tus . Jai buvo padarytos ope
racijos ir per tūlą laiką rodėsi, 
kad jos sveikata grįžta į nor- 
mališkumą, vienok dabar pa
sirodo, kad ligos sunkumas vi
siškai neliko prašalintas. Ir 
vėl prisieina kentėti fiziškai 
ir finansiškai. Patsai drau
gas Klevinskas irgi nesiranda 
visiškai sveikųjų tarpe, gi 
žmonos sunki liga pakertai jo 
darbštumą net Saviems reika
lams, jau nekalbant apie vi
suomeniškuosius. Iš širdies 
linkiu Juliai ir Ignui daug iš
tvermės ir greito pasveikimo, 
kad ir vėl kuogreičiausia su
grįžtų prie pažangaus visuo
meninio darbo.

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. susirinkimas . j vyks 

sausio 5 d., Liet. Taut. Naino\kam- 
bariuosc, 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. 
Shirnaitis. (1-2)

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Redakcijos Atsakymai282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y. Moderniškai įrengtos Koplyčios
Tel. EVergreen 4-0612
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Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.
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PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Newark 5, N. J.
Tel. MArket 2-5172
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parengimo po Naujų 
Tikimasi, kad visi 
už darbo ir kad V®1 
taip geras pasekmes,
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Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Kepalėlis duonos 16 
centų: . Regu Haris ga- 
23V2 iki 26 centų ga-

Karasinui 16 iki 17

^.5 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Seštad., Saua. 3, 1948

-'J. J. Kaškiaučius, M. D.|
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

RONKONKOMA
8634
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& LITIMNICA SQUARE

Irestaurant
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI A

i i

I1 «

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
y (BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Pa tarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai (rengtos DvPKoplyčios, Duodamos 

Alyliniierns Pašarvoti Dovanai . <

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

sol i n as 
lionui. 
centų galionui.

Kambarių ir imrnų rondos 
įvairios. Kambarį galima gau
ti už 6, 7, 8, Į.0, 18, 25 dole
rius savaitei, o namą iš 4 kam
barių galima nusirenduoti už 
100 dolerių ir daugiau- mėne
siui.

Darbininkų algos žemos. „
Nežiūrint daugelio kliūčių ir 

nepatogumų, žmonės* (.ypač, 
senesnio amžiaus) mėgsta čia 
apsigyventi.

KrinčinietU.

C. A. B-liui, Hartford, 
Conn. — “Senbernio dai
na” nepasinaudosime; per- 
silpnai ji “sudainuota.”

Kaziui K. — Mes jau an
dai rašėme, kad dėl visokių 
reikalų, liečiančių Lietuvą, 
geriausiai kreiptis į genera
linį Tarybų Sąjungos kon
sulatą; ten yra lietuvis vy-‘ 
riausybės atstovas, kuris 
suinteresuotuosius galės 
painformuoti visais klausi
mais. (Galite rašyti lietuvi
škai, laišką adresuojant: 
Consulate General of the 
USSR, 7 E. 61st St., New

Draugas Klevinskas pirmiau 
daug rašydavo mūsų spaudoj 
ne tik korespondencijų, bet 
apysakų ir eilėraščių. Dabar, 
žinoma, tokiai padėčiai bee
sant, nė negalima iš jo to 
reikalauti, bet pageidaujama, 
kad pasitaisius jų sveikatai ii1 
vėl RumbOniškis prisidės savo 
raštais užpildyti mūsų pažan
gios spaudos skiltis ir kartu 
veiks serantoniečių tarpe.

Kalbant apie tuos, kurie pa
ėmė vakacijas, tai jų tarpe' 
randasi irgi ilgametis Scranto- 
no gyventojas ir darbštus 
draugas F. Indrulis, kuris iš
vyko į Floridą. Jau atrodo, 
kad mes jų neteksime, nors 
•draugė Indrulienė dar gyvena 
Scrantono, bet jie jau yra įsi
giję 'Floridoj nuosavybę ir, ži
noma, ten apsigyvens. Linki
me draugam Indrujiam kuo 
geriausio pasisekimo.

' Teko girdėti, kad yra iš- 
rinktaskomisija surengimui ko
kio nors 
Metų.
griebsis 
turėsime
kaip it> iš pirmesnių parengi
mų . .

Ne pro šalį paminėti tą 
faktą, kad pereitą rudeni bu
vo gera proga surengti kon-

Jeruzalė. — Arabai ir žy
dai urmu buriasi platesnei

Ž

g

| Egzaminuojant A kis,į. 
Į Rašome Receptus 1 
^Darome ir Pritaikome Akinius i

S»

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842
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August Gustas :
BELTAIRE FLORIST i

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

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

ir tt., telefonuokite " t i
SHoreroad 8-9330 :

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

Specialistai Pritaikymui ]
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

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

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

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



——    . -t«- . . . ». ’ ■ ■•■■ »wtnS.. r'f , s
1 — ... I 11 !!■■"?-!' !■■■  _* 1 "y ‘tf ' 'Yi'i’j,:-.^'■ ~-«-"TT^*^nw**nT^T*'*11 'i till ii >»

NewWkO'*7M02fc2lnl(n
Vartotojai Pranešė Kongre- Išmokėjimas Veteranams Bo
sui Savo Nuotaiką del Taksų nų Prasidės Sausio 15-tą

Tūkstančiai AutomobL 
liy Tebestovi Gatvėse

Eksplozija Namuose 
Išvijo iš Buto Apie

Prisipažino Reikalavęs 
Kyšių už Pašalpą

Pirm Naujų Metų, pasiruo
šiant susitikti naująją regulia- 
rę kongreso sesiją, New Yorko

profit tax). Tais taksais už
pernai metais korporacijos su
mokėjo 35 nuošimčius visų

Pradedant sausio l-ma, Now 
Yorko veteranai jau gali pra
šyti jiems priklausančių vals-

ranas, kuris buvo išgyvenęs 
šioje valstijoje bent 6 mėne
sius pirm išėjimo tarnybon ir

Vartotojų Taryba pasirūpino 
informuoti kongresmanus, 
kaip jų atstovaujamieji žmo
nės jaučiasi taksu klausimu.

Mrs. Jeanette S. Turner, tos 
tarybos vykdančioji sekretorė, 
laiškuose kongresmanams pa
reiškė, jog newyorkieciai var
totojai priešingi bile kokiems 
taksams ant biednuomenės. 
Ypatingai priešinsis genera- 
liam “sales tax,’’ kurie dau
giausia prislegia biednuomenę 
ir vidutinių pajamų gyvento
jus.

Tie taksai, aiškina Mrs. 
Turner, bandomi uždėti ne
matomai, formoje “manufact
urers excise tax.” Jie būtų 
uždėti taip, kad jie būtų įskai
tyti į prekių kainas. Tuo bū
du pirkėjas užmokėtų visus 
taksus — fabrikanto, krautu
vėms prekių pristatinėtojo 
(perkupčiaus), krautuvininko 
ir savo.

Specialė kongreso sesija, sa
ko Mrs. Turner, “tik sueikvo- 
jo taksų mokėtojų pinigus.” j 
Ji neįvedė jokios kainų kon
trolės. Ji tik suplanavo nau
jovišką taksavimą — paliuo- 
savo korporacijas nuo pervir
šinio pelno taksų (excess

taksų. Už praeituosius metus 
bemokės tik 22 nuošimčius.

4

Skirtumą, kurią sugrąžino 
korporacijoms už pelnus, tu
rės sumokėti eiliniai piliečiai 
pakeltais taksais nuo pajamų. 
Taksus turi sumokėti kas nors. 
Paliuosavus vieną grupę, turi 
sumokėti kitą. Praeitoji kon
greso sesija palengvino korpo
racijoms, apsunkino biednuo
menę.

štai kokia skirtumą buvo ir 
bus mokėjime taksų, kaip pa- 
duojdh Mrs. Turner: “1940 
metais, pirm įvedimo atroka- 
vimų iš uždarbio (withhold
ing), atskiri asmenys sumokė
jo federalių taksų 24 nuošim
čius. Bėgiu 1945 metų jie jau 
sumokėjo 43 nuošimčius. O 
už 1947 jau sumokės 51 nuoš.

Metais pirm karo asmenys 
su mažiau $5,000 pajamų me
tams sumokėjo mažiau 10 
nuošimčių visų federalių tak
sų, 1945 metais jau mokėjo 
beveik 50 nuošimčių, o už 
1947 turės sumokėti 51 nuoš.

tijinių bonų. Bonus duoti nu
tarė piliečiai lapkričio mėnesi 
Įvykusiuose balsavimuose.

Blankas galima gauti visose 
miesto gaisragesykiose ir, iš
pildžius, Įteikti jose nur6dy- 
toms Įstaigoms. Išmokestis bo
nų prasidės 15-tą ir po to, 
taip • greit, kaip greit spės 
juos išmokančios Įstaigos. 
Laikas Įteikti prašymus tebėra 
neribotas.

Bonų gaus kiekvienas vete-

yra valstijos gyventoju dabar. 
Laikini išvykimai Į mokyklą, 
atostogoms, Į ligoninę ai\bilo 
kur, nesiskaito negyvenimu 
valstijoje, jeigu namai ofici
aliai tebėra čionai.

Išmokės po , $250 tarnavu
siems užrubežiuose, $150 tar
navusiems šioje šalyje virš 60 
dienų, $50 tarnavusiems iki 60 
dienų. Bonus gauna tik tar
navusieji karo laikotarpiu, bi
le kada, tarp gruodžio 7, 1941 
m., iki rugsėjo 2, 1945 metų.

Telegrafistai Pikietavo 
Kabelių Firmas

Susilaukė Sūnaus

Paramount ' Perstato 
BOB. HOPE ir SIGNE HASSO 

W1LLL1AM BENDIX 

“WHERE THERE’S LIFE” 
Ir Puikus Umeni) Vaidinimas Scenoj 

Stan Kenton ir Jo Orkestias 
Ir dar: 

June Christy • The Martin Brothers 
Stum and Stumpy 

Ext ra:
Vie Damone, Sensacinga Dainų žvaigždė!
PARAMOUNT

Broadway ir 43rd St.

■ .Joan Crawford * Dana Andrews? 
J J ■ Henry Fonda Ž

II “DAISY KENYON” 1
’ > su Ruth Warrick * 
! ’ Ir Šaunus Šventadieniškas Ž 
• • Vaidinimas Scenoje. r
•» Lanny Wiere * Ross Brothers y 
i ’ Beatrice Kraft ir Company £ 
' ’ Hollace Shaw
J’EXTRA: Senor Wences. £

”DAYV 7TH avenue t "IXvAA. JL ir 50TII STREET^

Robertas ir Virginia Agnew 
susilaukė sūnaus gruodžio li
tą. Sūnelis atvyko didelis ir 
stiprus, 8 svarų ir 12 uncijų. 
Gražiai auga. Motina jau 
sveika. Randasi namie, 2016 
Avenue N, Brooklyne.

Mažasis Jonas Robertas 
yra jų antrasis kūdikis. Pir
masis, dukrytė Nancy, jau 4 
metų;

Tėvai, o taip pat ir “senu
kai” Kazys ir Kastancija Krei- 
vėnai-Kerwin turėjo tikrai 
linksmas šventes su laimingai 
padidėjusia šeima.

Linkime laimingai išauklėti.
Kreivėnai ir jų visa šeima 

yra dienraščio Laisvės skaity
tojai ir geri prieteliai, pra
mogų lankytojai. Kreivėnas 
taipgi per daug metų darbuo
jasi Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliube, yra jo pirmininku.

Sausio 2-ros rytą, lietuje, 
šaltyje ir ant slidžių šaligat
vių, tuojau po pusiaunakčio, 
unijistai rinkosi pikietuoti Te
lephone & Telegraph Buildin- 
gą, Broad ir Beaver Sts., New 
Yorke.

Paskutinės valandos derybas 
buvo nutraukusios trys tele
grafo ir telefonų firmos, o 'su 
viena tebesitęsia derybos, 
šiuos žodžius rašant, dar ne
buvo žinoma, kuomi jos bai- 
gesi.

Firmos, prieš kurias unija 
buvo nutarusi streiką, yra su

užrubežiais susisiekimą palai
kančios ■— Mackay Radio & 
Telegraph Co.; Commercial 
Cables Co.; All America Ca
ble Co. šios visos trys yra 
dalimi didžiosios Int. Tele
phone ir Telegraph firmos.

Darbinink u s atstovau j a 
American Communications 
Association. ACA preziden
tas Joseph P. Selly sako, kad 
firmos nerodo noro susitarti. 
Dėl to streikas neišvengiamas 
ir “bus laimėtas.” Unija rei
kalauja pakelti algas trimis 
dešimtimis nuošimčių.

------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------

Prašome Namui Talkos

Ketvirtadienį, už savaitės po 
didžiųjų sniegų, Brook lyno 
gatvėse tebestovėjo sniege 
tūkstančiai mašinų. Jų savi
ninkams policija paliko 6,135 
tikietus. Queens policija iš
kabinėjusi 3',000 pašaukimų į 
teismą. Visame mieste iškabi
nėjo 10,006 iki 15 tūkstančiu 
pašaukimų Į teismą.

Policija tikėjosi geros “šie
napjūtės” penktadienį, kada 
tie visi turėjo atvykti į. teismą 
nešini penkinėmis, dešimkė
mis, o tūlas gal ir iki 50. 
Pen k dešimkės gali būti aukš
čiausia bausmė už tos rūšies 
prasižengimą.

Atvyko Konstancija 
Menkeliūniūtė

šionfis dienomis į Ameriką 
atvyko gerai žinoma lietuvių 
dainininkė Konstancija Men- 
keliūniūtė. Atvyko ji čia tū
lam laikui pasisvečiuoti, pa
sidairyti po Ameriką, su drau
gais pasimatyti.

Prieš dešimt metų Konstan
cija apleido Ameriką, išvyk
dama su vyru i Milaną, Itali
jon. Daug vandens per tą 
laiką patiltėmis nubėgo, daug 
pasaulyje naujo atsitiko; at
sitiko daug naujo ir pačioje 
Italijoje. Dainininkė turi ko' 
papasakoti, bet mes čia palie
kame tai tolimesniam laikui.

Beje, Menkeliūniūtė atvyko 
prieš Kalėdas, bet dėka tam, 
kad nebuvo sutvarkyti kai ku
rie dokumentai, jai teko išbū
ti šešios dienos Ellis Islande; 
išleista iš ten gruodžio 31 d. 
ir apsistojo pas Sukackus.Rich- 
mond Hill, N. Y.

Šimtą Gyventoją
pečiui 

k etv i i’- 
ii amą,

žibalu kūrenamam 
eksplodavus praėjusio 
tadienio rytą, padegus 
apie šimtas gyventojų buvo iš
vyti iš buto 307 W. 133rd St., 
Harleme.

Virš 20 gyventojų gaisra- 
gosiai iškilnojo kopėčiomis. 
Negalint tinkamai prieiti dėl 
sniegų ir blogumo kelių, gesi
nimas ilgai užtruko, ugnis daug 
žalos padarė gyventojams, o 
gaisragesiai privargo. Keturi 
buvo pridusinti dūmais.

Samuel Moskowitz, 33 metų, 
j buvęs valdinio šalpos depart- 
monto tyrinėtojas prašančiųjų 
pašalpos, prisipažino iš 15-kos 
pašaipgavių ėmęs kyšių.

Kada tokie asmenys įlei
džiami tyrinėtojų pareigoms, 
visai aišku, dėl ko kartais ir 
labai reikalingi pašalpos jos 
negauna, o dėl ko tūli nerei
kalingi gauna pašalpą.

Jo gynėjai, tačiau, tikrina, 
kad jis protiniai nesveikas, tad 
pirm teismo ir skyrimo baus
mės jis pats buvo pasidavęs 
Į Kings County ligoninės proto 
ligonių skyrių.
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GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori' gražinai laiką praleisi), pasilinksminti ir pasišoki i, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

ft

VAKARIENE 85c 
Iš 7-ių patrovų

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

PIETŪS 60c.
i Iš 5-ių patrovų ’

Lietuvių Kultūriniam Cen
trui namo paruošimui dar rei
kia talkos ši—

Šeštadienį, sausio 3-čią, ir 
Sekmadienį, sausio 4-tą.
Talkos pastaruosius porą 

mėnesių Įėjo lyg ir madon. 
Nuolat dirbantieji žino, k a d

dar liko darbo, ir jie ateitų 
net laikraštyje neskelbus tal
kų. Tačiau prašome ir naujų 
talkininkų, kurie lig šiol ne
turėjo progos. Ateikite visi,, 
piechanikai ir valytojai, užbai
kime jau arti pabaigos daves- 
tą namo paruošimo darbą.

Namo Komisija.

Buvęs Richmond Apskrities 
prokuroras Farrell M. K an e 
prisiekdintas teisėju, o jo vie
ton prokuroru — Herman 
Methfessel.

Sf
S?

Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu Ir ma- £ 
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- fl 
Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Naujieji Metai Atėjo 
Su Blogu Oru

Naujų Metų sutikimo vaka
ras, kiek tai liečia New Yor
ko centrą, garsųjį Times 
Square ir apylinkę, šiemet bu
vo ramiausias iš buvusių jau 
per daugelį metų. Ir svietelio 
čia buvę'mažiau, kaip apro- 
kuoja miesto valdininkai.

> - ūžimas miesto puošniuo
siuose klubuose taipgi - buvęs 
mažesnis, nusiskundė tūli tų 
klubų savininkai. Turtingasis 
elementas buvo čia, bet trūko 
to, vidutinio ir retkarčiais iš 
paskutiniųjų Įsigaunančio ma
žiuko piliečio. Pakilusios kai
nos, sumažėję uždarbiai rei
kalauja apsieiti pigiau.

Karo metais ir tuojau po 
karo prie ūžesio prisidėdavo 
kariškiai. Manydamas gal pa
skutiniu kartu besilinksminąs 
pirm išvykimo Į frontus, tūlas 
karys nepaisė praleisti pasku
tinį centą, bile tik dar kartą 
linksmavime užsimiršti tą, kas

taipgi karo laiku. Spaudą jam 
sako, kad dabar esąs geresnis 
uždarbiavimo laikotarpis ir už 
anuos, bet jo pajamų regis- 
teris rodo mažesnius skaičius 
buvusių pasilinksminti, ^lors 
pakeltomis ant visko kainomis 
suma uždarbio kartais ir ne 
mažesnė.

Oras Pablogėjo
Už viską dalinai kaltina

mas ir oras, sloginantis, drėg
nas. Vėliau naktį užėjo ledė
jantis lietus ir tęsėsi visą Nau
jų Metų dieną nr sekamą nak
tį. Gatvės ir šaligatviai pa
sidarė čiuožyklomis. Gatve- 
karių kūrsavimą galėjai sekti 
iš už mylių pagal švytruojan
čią elektrą. Tad visi tie, ku
riems nebuvo būtinos pareigos 
išeiti, šių Naujų Metų dieną 
prabuvo namie.,

Majoras O’Dwyer buvo pa
sišaukęs traukinių laivukų sa
vininkus ir darbininkų unijos 
viršininkus Į pasitarimą gruo
džio 31-mą, pastangose iš
vengtu streiko.

E BROOKLYN g

SLABOR LYCEUM I
y fty DARBININKŲ ĮSTAIGA ft 
pSalės dėl Balių, Koncertų, Ban-ft 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 11..^ 
y Puikus steičius su naujausiais ft 
įį įtaisymais. g
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
y Kainos Prieinamos. ft 
I? 949-959 Willoughby Ave. ft 
į? ft& Tel STagg 2-3842 ft W ,45 ft

I TONY’S AJ

!
 UP-TO-DATE Į

BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONAS g

Savininkas g

306 UNION AVENUE f ft 
B GERAI PATYRŲ BARBER^I ft 
3 ft
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Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

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

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

LAUROS Z. HONGSON
r ’ žvaigždžiuoja ,
GREGORY PECK * DOROTHY McGUIRE * JOHN GARFIELD
Dabar MAYFAIR 7th Avenue ir 47th Street

Puikūs Reginiai Šaunios Dramos, ugningas Pedro ir Cntana romansas, įdomūs Į 
vaizdai, kerštas, didvyrybė ir jautuliai. Pagal plačiausiai perkamą apyskaitą!! :

DARRYL F. ZANUCK perstato , 1

’’CAPTAIN from CASTILE”
Technicolor Spalvomis! 

žvaigždžiuoja TYRONE POWER su 
Jean Cesar John Lee J.
PETERS • ROMERO • SUTTON • COBB

TJTTT/^iT T durys atdaros 8:bo šiandien;
JXJL V MJUL Broadway ir 49th St.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS!
Francljn: Paryžiuj didi nųnia karštai sveikinr. pirmąjį siuntinį Draugiškumo maisto 
iš Ame tikos! Švedija: Fiimos iš Švedijos pirmą kartą vieJai parodo karinį vokiečiu 
submarinų sekretą “Schnorkel." Lenkija: Iš Pragos atvyksta simfonijos orkestras 
pirmajam pokariniam koncertui i Indo-China: Imperatorius Bao Dai iš Annaino 
stengiasi sugrįžti eostan ! Bulgarija: 1,500 .vežimų atvežta. į Sofiją tūkstaūntį tonų 

'kviečių į valdžios sandėlį! Ir dar.
"TROPICAL HARMONY,' Smagūs Įvairumų Reginiai!!

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St.

1

jo laukė. Sugrįžusysis norėjo 
užsimiršti pergyventą. Atsi
sveikindamas ar susitikęs my
limąją taipgi nepaisė, kiek 
praleis, bile tik teikti jai links
mybės.

šiandieną tas pats karys, gal 
jau kelių vaikų tėvas, rūpina
si, kaip suve» galą su galu vi
dutinės ar mažesnės už viduti
nę algelės, kaip gaus ir išsimo
kės už butą, jeigu jį gautų. 
Jisai linksmihasi, kuo turi, na
mie ar su artimiausiais drau
gais1 susiedijos klubelyje, kur 
išlaidos mažai skirtingos nuo 
turimų namie norint pasilinks
minti.

Brangaus pasilinksminimo 
^Įstaigos savininkas glosto 
1 plinkančią kaktą ir nebegali 
1 suprasti, kur pasidėjo tos ma

sės linksmautojų, turėtų Roose- 
k velto gadynėje pirm karo,

y • _ #
g GYDYTOJAS g 

į S. S. Lockett, M. D. | 
| 223 South 4th Street
g BROOKLYN, N. Y. | 
| Valandos: H"? dienom |
g į 6—8 vakarais ft
y Ir Paghl Pasitarimais. ft
a Telefonas EVergreen 4-0203 ft

S DANTŲ GYDYTOJAS « 
4 K

?Dr. A. Petrikai
v n
$ 221 South, 4th Street «
| BROOKLYN, N. Y. J 

g Tel. EVergreen 7-6868 ft
| Valandos: 1

s ( 1— 8 vakare ft
W Penktadieniais uždaryta. 2

lAdam V. Walmus, D.D.S.1
• £

m DAKTARAS-DĘNTISTAS |
» ft» ________ ft& ’ ft
if VALANDOS: ft
§ 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. ft 
j/ Išskiriant trečiadienį ft 
g , ir Sekmadienį.
W 650—5th Ave.,kamp. 19 St J 

I BROOKLYN, N. Y. , ft 
s# ft
v Teh SOuth 8-5569 |

GERI PIETŪS!!
M WB Kada norite gerų pietų, ft 
& kreipkitės į , ft
0 S

I Lorimer Goffe Shop g 
| Frank Doinikaitis p 
§ Savininkas ft
I ' ‘ g
g 417 Lorimer Street « 
g Laisvės Name ' ft & t A
g Brooklyn, N. Y. § 
^Kvepiančiai keptos ir virtos| 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-į 
a žovių ir pieninių valgių ft 
g gražus pasirinkimas. ž

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

th

Lady’s BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .
17'jeweh. <33.70

9

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setal Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

*1

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

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

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą Iki 
'Kalėdų.

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

6 pusi.-—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šeštad., Saus. 3, 1948

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




