
Dirbsime Patys ir Prašysi
me Kitus Dirbti.

Važiuos Panamon!
Jasilionio Poezija.
Pablūdėlių Troškimai.
Vargšas be Vargo.
X. Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Lietuvių Literatūros Drau
gijos Central in is Komitetas 
laikė susirinkimą ir pasimojo 
dideliems darbams. Mūsų šū
kis yra: Dirbsime patys ir 
prašysime visus narius darbuo
tis.

Pereitieji metai buvo viduti
niškai geri. Finansiškai išsi-

DEŠINIEJI N. Y. VALSTIJOS CIO 
TARYBOJE ŠIAIP TAIP PERVARĖ 
REZOLIUCLIįJ’RIEŠJVALLACE’4

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

i

Pradėjome Naujuosius Metus per Lėtai;

AMERIKA LEIDŽIA DID1NT GRAIKU 
MONARCHISTŲ ARMIJĄ; DAR DUODA 
JIEM GINKLU PRIEŠ PARTIZANUS

*

vertėme visiškai gerai. Pasiti
kime, kad ir šiemet nariai ne
pamirš Centrą paremti.

★ ★ ★
Keikia ruoštis Draugijos va

jui. šiemet vajus prasidės va
sario 1 dieną.

Be galo svarbu turgau mo
kėti narines duokles.

Ar žinote, kad Portland*- 
Oregon City kuopa ne tik už 
visus savo senuosius narius jau 
prisiuntė šių metų duokles, 
bet ir du nauju nariu gavo! 
O kuopa nemaža, turi virš 40 
narių!

Valio jums, gerieji draugai!
Lai šis jūsų gražus pasidar

bavimas bus šviesiu pavyzdžiu 
visiems nariams ir visoms kuo
poms !

Aną dieną Laisvėje buvome 
išsireiškę, kad niekas negali 
kaltinti komunistų bent jau už 
Panamos seimo atmetimą su
tarties su Amerika. Smarkiai 
apsirikta! Ir čia tie nelabie
ji komunistai pakišo koją 
šiam kraštui. Taip tvirtina 
Kongresinio Neamerikinės Vei-

Hollanderio Vadovaujami, Dešinieji Užgyre ir Marshallo 
Planą; Kairieji Nurodė Progą Laimėti su Wallace’u

Albany, N. Y. — Dešinie
ji 'nariai vykdomojoj New 
Yorko valstijos’CIO unijų 
taryboj šiaip taip pervarė 
rezoliuciją prieš Henrio 
Wallace’o kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Atstovai keturioli
kos unijų rėmė Wallace’o 
kandidatūrą, o kitų ketu
riolikos unijų atstovai iš
stojo prieš Wallace’ą. Bet 
Wallace’o priešininkų atsto
vaujamos unijos tūri dau
giau mokančių duokles na
rių, todėl jie ir gavo viršų.
Dešinieji Taipgi Pervarė 

Užgyrimą Marshallo
Planui

Wallace’o priešininkams 
vadovavo Louis Hollander, 
valstijinis CIO pirminin
kas. Stambiausia prieš Wa
llace’u panaudota unija bu
vo Amalgameitai Rūbsiu-

jos, jeigu, ši partija rems 
Wallace’o kandidatūrą į 
prezidentus. Bet CIO vyk
domosios tarybos susirinki
mo dalyviai tatai užginčijo. 
Jie sakė, niekas net nesiūlė 
tokios rezoliucijos.

Dešinieji tvirtino, būk 
Wallace’o kandidatūra duo
sianti progą aršiausiem re
akcininkam laimėti rinki
mus į kongresą. Kairieji 
hurodė, jog už Wallace’ą ir 
jo trečiosios partijos kandi
datus balsuos ir daugybe 
piliečių, kurie susilaikytų 
nuo balsavimo, jeigu nebū
tų kitų kandidatų, kaip tik 
Trumano demokratai ir re- 
publikonai.

MacArthur Norėtų 
“Patarnauti” Kaip

Vajaus Tempas Turi Padidėti
Kiti tūrinio Centro patalpos jau gražiai pasipuošu

sios. Tie, kurie namą matė tuojau po užpirkimo, dabar 
jo vidaus beveik nebepažintų. Daug savanoriško darbo 
įdėta, daug išmokėta tiems darbams, kurių patys ne
pajėgėme atlikti, bet pasididžiuoti yr'a kuo. Dar vis ran
dasi šiokių tokių darbelių, kuriuos reikia atlikti ir ku
riems prašome talkos.

Daugelis klausia: Kada namas bus oficiališkai ati
darytas, kada galėsim į jį įe iti\ ir paleisti darban? Vi
siems tie klausimai rūpi. Bet nuoširdžiai visų prašome 
kantrybės. Toks namas yra didelė įstaiga. Nuo to laiko, 
kai anais metais baisiame gaisre Bostone žuvo apie ke
turi šimtai žmonių, New Yorko mieste buvo išleista 

^naujų įstatymų apsaugojimui didžiųjų viešųjų pastatų 
nuo panašių nelaimių. Kiekvienos patalpos turi būti 
valdžios inspektorių apžiūrėtos. To dabar tik ir laukia
ma. Kaip greitai inspekcijos pereis, namas bus atidary
tas.

Tuo tarpu kreipiame visų rimtą dėmesį į finansi
nio vajaus eigą. Dar vis keliolikos tūkstančių dolerių 
trūksta. O naujuosius metus, kaip matote iš skelbiamų 
informacijų, pradėjome gana lėtai, atsiliepimų su fi
nansine parama gauta ne tiek, kiek reikėjo gauti. Rei
kia, kad vajaus tempas padidėtų.

Tikimės, kad šis paraginimas susilauks visų šilto 
pritarimo.

Anglija Perves Pusantro Miliono Šovinių Monarchistam;
Jungtinės Valstijos “Pardavė” Jiem ir 11 Minų Graibytuvų

• Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistų premjeras 
Themistokles Sofulis pa
skelbė, kad Jungtinės Val
stijos leido padidinti Grai
kijos armiją 12,000 regu
liarių kareivių ir 30,000 mi
licininkų. Iki šiol reguliarė- 
je monarchistų armijoj bu
vo 117,000 vyrų.

Tuo pačiu laiku Amerika 
įgalino Angliją pervest mo- 
narchistąms 1,500,000 prieš 
lėktuvinių šovinių ir kulkų 
mažesniems šaunamiems 
ginklams. Anglai Graikijoj, 
be to, turėjo daug patrankų 
ir karinių automobilių, 
gautų iš Amerikos lend-

lease (karo paskolų) fondo. 
Suprantama, kad Graikijos 
monarchistai gaus ir šių 
karo įrankių kovai prieš 
graikų partizanus.

Premjeras Sofulis taipgi 
pranešė, kad Jungtinės 
Valstijos svarsto siuntimą 
mbnarchistams kulkosvai
džių ir kalninių patrankų, 
kurios ypač reikalingos ko
vai prieš partizanus kal
nuose.

Amerika, be kitko, “par
davė” Graikijai 11 minų 
graibytuvų už $66,000. Tie 
kariniai laivukai lėšavo A- 
merikai $5,404,750.

klos Komiteto pirmininkas po
nas Thomas. Jis žada važiuoti 
arba savo Komitetą siųsti Pa
namon ištyrimui tos naujos 
bolševikų kiaulystės!

Jau esate girdėję, kad Lais
vė išleis mūsų žymiojo poeto 
Stasio Jasilionio poezijos rin
kini. Knyga ; jau daroma ir 
neužilgo pasieks dienos šviesą.

Nuo savęs noi% paraginti 
mūsų skaitytojus knygą įsigy
ti, ją išanksto užsiprenume
ruojant. Prenumerata tik vie
nas doleris! Prie šių laikų ne
svietiško brangumo, tokia kny
gos kaina yra labai prieina
ma.

So. Bostono Darbininke 
(gruodžio 30 d.) skaitau pra
nešimą, kad fašistiniai pabė
gėliai Vokietijoje ištroškusiai 
laukia naujo karo,, kaip kokios 
viską atgaivinančios šviesos!

Ką apie tokius sutvėrimus 
galima pasakyti?

Argi jiems svarbu, kad to
kiam kare nupleškėtų pusė 
pasaulio ir nuo žemės pavir- 
šio būtų nušluotos ištisos ša
lys! .

Jie mano, kad naujas karas 
• sugrąžintų jiems jų prarastąjį 
pasaulį -r- privilegiją sėdėti 
Lietuvos žmonėfns ant spran
do ir juos išnaudoti.

Jei tikėti menševikų spau
dai, tai Henry Wallace yra 
tikras vargšas, didžiausio pa
sigailėjimo vertas žmogelis.

Naujienos ir Keleivis teigia, 
kad šis senas politinis vilkas 
ėmęs ir patekęs į komunistų 
slastus. Komunistai užtaisę 
jam tą trečią partiją ir privilio
ję jį būti šiemet kandidatu į 
Jungtinių Valstijų preziden
tus!

O kas dar baisiau, tai,, gir
di, kad per šį savo žioplumą 
Wallace atsidūrė pačios Mas
kvos tarnyboje.

★ ★ ★
Kad Grigaitis ir Strazdas 

yra daug už Wallace “gudres
ni,” tai netenka abejoti. Bet 
kad jie taip gailiai apverktų 
“vargšo” Wallace likimą, tai 
nebuvo tikėtasi — bent jau aš 
netikėjau. Nemaniau, kad tie 
nusenę, ir nuplikę žmonės pa
čioje pabaigoje savo nelaimin
gas karjeros tokiais kvailais

viai su 90,000 balsų. Di
džiausia Wallace’o rėmėja 
pasirodė Elektrininkų Uni- 

I ja su 73,800 narių.
Hollanderio šalininkai pa

sakojo reporteriams, būk 
- priimta ir rezoliucija, ragi
nanti CIO unijas atsimesti 
nuo Amerikos Darbo Parti-

Stassen Perša Pakeist 
Jungt. Tautų Čarterj

New York. — Harold E. 
Stassen, vienas republikonų 
vadų, . siūlė, kad Amerika 
1950 m. sušauktų pasaulio 
tautų suvažiavimą, kuris, 
girdi, turėtų pakeist Jung
tinių Tautų konstituciją. 
Kalbėdamas Town Halle, 
Stassenas ypač piršo panai
kint vienai didžiajai valsty
bei veto (atmetimo) teisę 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryboje.- Jo siūlymas buvo 
atkreiptas prieš Sovietų 
Sąjungą , (nes kiti didieji 
talkininkai iki šiol “susigie- 
da” prieš Sovietus). Stas
senas tvirtino, kad Sovietai 
“neturėtų teisės” atmesti jo 
peršamo tautų suvažiavi
mo.

W ■■■■■■ ■
Amerika ir Anglija Įspėja 
Graikijos Kaimynus

Washington, §aus. 6. — 
Jungtinės Valstijos ir Ang
lija pasiuntė įspėjimus 
Graikijos kaimynams, kad 
nedrįstų remti graikų par
tizanų kovos prieš Graiki
jos monarchistų valdžią. 
Tie kaimynai yra Jugosla
vija, Albanija, Bulgarija ir 
Rumunija.

Kai kurie . Washingtono 
.politikieriai kalba jau apie 
Amerikos karo jėgų siunti
mą, girdi, * ginti Graikijos 
čielybę ir nepriklausomybę.

• ------------r—
ORAS.—Būsią šilčiau.

dalykais užsiimdinėtų ir taip 
veltui savo paskutines ašaras 
laistytų.

J. V. Prezidentas
Madison, Wis. — Genero

las Douglas MacArthur, vy
riausias talkininkų koman- 
dierius Japonijoj, apsiims 
kandidatuoti į Jungtinių 
Valstijų prezidentus, jeigu 
republikonai jį nominuos. 
Tatai yra suprantama iš 
pareiškimo, kurį MacAr- 
thuras atsiuntė minėjimui 
šimtametinės sukakt i e s 
nuo Wisconsin© valstijos į- 
kūrimo. Jisai sako: “Di
džiausias žmogui pasitenki
nimas yra iš to, kuomet 
žmogaus kaimynai taip pa
sitiki juom, kad parenka jį 
visuomenės tarnybai.”

Šis MacArthuro pareiški
mas yra atsiliepimas į tūlų 
Wisconsin© rep ub likonų 
prašymą, kad jis kandida
tuotų į prezidentus. Mac- 
Arthuras skaitosi Wjscon- 
sino piliečiu.

Jungt. Tautų Seimelis 
Atideda Veto Klausimą

Lake Success, N. Y. — 
Nuolatinis Jungt. Tautų 
seimo komitetas, vadina
mas seimelis, atidėjo iki 
penktadienio klausimą, ar 
imt svarstyt didžiųjų talki
ninkų veto teisę Saugumo 
Taryboje ar toliau atidėt.

Sovietų, Lenkijos, Čecho- 
slovdkijos ir Jugoslavijos 
delegatai buvusiame seime 
sakė, jog pats seimelio steiJ 
girnas yra Jungtinių Tautų 
konstitucijos 1 a u ž y mas. 
Taigi jie nedalyvauja sei
melyje. Daugelis dalyvių 
;aip pat negali suprasti, ko
dam tikslui tas seimelis 
sudarytas, kaip rašo New? 
Yorko Times koresponden
tas.

Washington. — Amerik. 
Raudonasis Kryžius pasi- 
brėžė surinkti $75,000,000 
metiniame savo vajuje kovo 
mėnesį.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Joseph ir Helen Murmokas, Brooklyn, N. Y. $100.00 
John Kazlausky, Binghamton, N. Y. 25.00
Florence Žvirblis, Binghamton, N. Y. 25.00
LLD 188 kp., Hamtramck, Mich. 25.00
Domicėlė Elinski,. Scranton, Pa. 25.00
Veronica M. Olekis, Philadelphia, Pa. 25.00
A. Zazas, So. Ashburnham, Mass. 25.00

PASKOLOMIS
Veronica M. Olekis, Philadelphia, Pa. $1OQ.OO

Visajs reikalais rašykite: z
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Truman Sutinka Metai 
Iš Metų Skirt Pinigus 
Marshallo Planui

Washington. — Republi- 
konas senatorius Arthur H. 
Vandenberg patarė Truma
no valdžiai, kad atsisakytų 
nuo 17 bilionų dolerių rei
kalavimo vakarų Europai 
stiprinti prieš komunizmą 
per ketverius metus, pagal 
Marshallo planą. Vanden- 
bergas teigė, kad kongre
sas galėtų skirti pinigų tam 
planui kas kartą tiktai vie
niems metams. Prez. Tru- 
manas priėmė šį patarimą 
ir atšaukė savo reikalavi
mą septyniolikos bilionų vi
siem ketveriem metam. Ta- 
čiaus prezidentas dabar, 
kaip ir pirma, pageidauja, 
kad pirmiesiems 15-kai mė
nesių Marshallo plano būtų 
duota $6,800,000,000. Dar 
bus ginčų dėl pinigų su
mos.

Chinijos Komunistai 
Puola Tautininkus 
Arti Hankowo

Šanghai, Chinija. -— Chi- 
nų komunistai puolė Čiang 
Kai-šeko tautininkus į va
karus nuo didmiesčio Han
kowo, viduriniai pietinėje 
Chinijoje, ir įsiveržė į der
lingiausius ryžių laukus 
Yangtze upės klonyje. Pu
siau- oficialiai pranešama, 
kad tautininkam gręsia pa
vojus pačiame Hankowe.

Chiniški * doleriai taip 
nupuolė, jog už vieną ame
rikinį dolęrį duoda 165,000 
chiniškų. '

Peiping, Chinija. — Tau
tininkų komandieriai pra
neša, kad jie atmušę komu
nistus nuo Mandžurijos-^os- 
tinės čangčuno ir “atliuo- 
savę” Mukdeno apgulą nuo 
komunistų.

JUNGTINES VALSTIJOS 
GINKLUOJA TURKIJA

Washington. — Jungtin. 
Valstijos įgalino Angliją 
perleisti Turkijai 2,100,000 
šovinių kulkosvaidžiams. 
Tie šoviniai buvo anglams 
duoti iš Amerikos lend- 
lease fondo.

Amerika taipgi pardavė 
Turkijai, už $1,078,000 sep
tynis minų graibytuvus, ku
rie lėšavo $1,590,000.

DRAFTAS--PAMATINIS 
KLAUSIMAS,-WALLACE

New1 York. — Verstino 
karinio lavinimo įvedimas 
bus pamatinis bandomasis 
klausimas republikonam ir 
demokratams dabartinėje 
kongreso sesijoje, — parei
škė Henry A. Wallace, bu
vęs Jungtinių Valstijų vi- 
ce-prezidentas. Jisai yra 
pažangūnų kandidatas į 
prezidentus ateinantiems 
rinkimams.

Mūšiams Ginkluoti 
Marinai Siunčiami 
Italijon, Graikijon

......

Morehead City, N. C. — 
Du karinio transporto lai
vai išgabeno apie 1,000 pil
nai ginkluotų marinų į ke
turių Amerikos karo laivus, 
stovinčius Italijos ir Grai
kijos uostuose. Sykiu su 
marinais plukdoma tankai, 
patrankos, skystųjų liepsnų 
švirkštuvai ir kiti kariniai 
įrengimai. Marinai apreng
ti mūšių drabužiais. Dauge
lis jų yra veteranai kovos 
prieš japonus.

Ryšium su šių marinų 
siuntimu, Associated Press 
rašo: “Amerika yra pasiža
dėjus priešinti komunizmui 
Italijoj ir Graikijoj.”

Viduržemio Jūroje yra 
kelioliką karinių Amerikos 
laivų. Jų komandierium da
bar paskirtas smarkus ad
mirolas Forrest P. Sher
man. w

Jugoslavai Reikalauja 
Savo Aukso Amerikoj

Washington. — Jugosla
vija vėl ir griežčiau parei
kalavo, kad Amerika pa- 
liūosuotų apie $65,000,000 
Jugoslavijos turto, kuris 
buvo užšaldytas karo metu. 
Tarp to turto yra $56,000,- 
000 Jugoslavijos aukso.

Jugoslavų valdžia sako, 
jog Amerika, laikydama tą 
turtą užšaldytą, kenkia ūki
niam Jugoslavijos atsikūri
mui.

Jugoslavijos ambasado
rius S. N. Kosanovičius į- 
teikė Jungt. Tautoms skun-. 
dą su reikalavimu paveikti 
Ameriką paliuosuoti Jugo
slavijos nuosavybę.

Kiaušiniai Ketvirtadienį
Washington. — Preziden

tinis maisto komitetas leis 
ketvirtadieniais v a 1 g y ti 
kiaušinius, pradedant nuo 
sausio 15 d. Bet jis vis dar 
skelbia antradienius be mė
sos.

Suardytos Pamaldos Už 
Mirusi Ex-Karalių

Roma. — Demonstrantai 
pertraukė iškilmingas pa
maldas Neapolio katedroje 
už mirusį Italijos ex-kara- 
lių Viktorą Emanuelį. Po
licija areštavo kai kuriuos 
demonstrantus.

London. — Anglijos už- 
jūrinė oro linija skelbia, 
kad pernai ji turėjo $32,- 
500,000 nuostolių.

Republikoniškas Taksą 
Bilius Turčią Naudai

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ha
rold Knutson siūlo numuš
ti taksus viso $5,600,000,- 
000 per metus. Pagal jo su
manymą, turčiams būtų su
taupyta tūkstančiai ir mi- 
lionai dolerių taksų, o vi
dutiniam darbininkui tak
sai būtų palengvinti tiktai 
keliais desėtkais dolerių 
per metus.

ANGLIJOS KASYKLOS 
NEPASIEKe KVOTOS

London. — Anglų val
džios planas reikalavo 200,- 
000,000 tonų anglięs paga
minti 1947 m. Bet 300,000 
tonų nedavaryta iki plano.

Graikų Partizanai Tęsia 
Kovą Konitsos Srityje

Athenai. — Graikijos 
monarchistai skelbia, kad 
jau prasiveržė jų kariuo
menė iš Konitsos miesto, 
kurį partizanai buvo apgu
lę nuo kalėdų dienos? Sako
ma, monarchistai privertę 
pasitraukt partizanus nuo 
kalvų į. vakarus ir šiaurva
karius nuo Konitsos. Ta- 
čiaus partizanai atkakliai 
kovoja iš kitų pozicijų toje 
apylinkėje. Monarchistų ka
ro ministerija pranešė, kad* 
dar pavojinga laikraščių re
porteriams įeit į Konitsą.

Washington. — Amerika 
planuoja didžiulę karinių 
lėktuvų stovyklą Benghazi, 
šiaurinėje Afrikoje.
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Va/tar Susirinko Kongresas
Porą savaičių pasilsėjęs po speciališkos sesijos Jung

tinių Valstijų Kongresas susirinko į savo reguliarišką 
sesiją. Visa Kongreso sudėtis jau puikiai žinoma. Iš jo 
darbų pereitą vasarą galime spręsti jo darbus šioje se
rijoje. Toji pati reakcinių republikonų ir demokratų 
grupė Kongresui vadovauja ir nusako jo darbų veidą.

Užsieninės politikos reikalais svarbiausias darbas 
bus apkalbėjimas ir priėmimas “Marshall Plano.” Pre
zidentas Trumanas yra pasiūlęs Vakarų Europos rei
kalams išleisti per ketveris metus septyniolika bilijonų 
dolerių. Tiek Amerikai kaštuosianti Europoje kova 
su “komunizmo pavojumi!”

Dėl svieto akių Kongrese bus diskusijų. Tūli repu- 
blikonai sakosi nedavę vyriausybei pasižadėjimo jos tąjį 
planą užgirti. Jie'dar gerai apsidairysią ir tik tada nu- 
statysią savo partijos gaires. Bet diskusijos, eis vyriau
siai tik apie tai, kokia didelė toji suma turi būti. Dėl 
pasirodymo žmonėms gerais “taupytojais,” republiko- 
nai bandys milijoną kitą dolerių iš to plano išmušti. Kas 
svarbiausia, tačiau, tai faktas, kad abidvi senosios par
tijos sutinka su “Trumano Doktrina” ir “Marshall Pla
nu.” O tai, kaip teigia Henry Wallace, abi partijas pa
daro karo partijomis ir Amerikos žmonių priešais.

Naminėje; politikoje prieš Kongresą stovi aibės gy-. 
viausių klausimų, štai kainų kilimo klausimas, štai taksų 
numažinimo klausimas, štai minimum algų lygio pakėli
mo klausimas. Bet ar ši Kongreso sesija tuo susirūpins?

- Visų senatorių ir atstovų akys nukreiptos į šių me
tų rudenį. Rudenį bus rinkimai. Bus renkamas prezi- 

, dentas, daug senatorių ir atstovų. Kiekvienu klausimu 
kiekvienas galvos, kaip čia pakelti save ir savo partijos 
vardą, kad laimėjus rinkimus! Ne-žmonių .reikalai sto
vės pirmoje vietoje, bet politiniai išrokavimai, stambiųjų 
kapitalistų interesų gelbėjimai. Kiekvienas kongresma- 
nas puikiai žino, kad prie šių dienų politinės isterijos, 
kiekvienas, kuris išdrįs išsitarti prieš kapitalo interesus, 
bus apšauktas komunistu bei jų sankeleiviu ir nebeturės 
vilties laimėti. Todėl dabar, kaip ir pernai, eis lenkty
nės, kuris galės reakcijoniškiau pasirodyti, kuris gabiau 
mokės !r daugiau žadės suvaldyti “raudonuosius” ir dar
bo unijas, visiškai užgniaužti teisę streikuoti, naudotis 

‘ Šalies Konstitucija ir Teisių Biliumi.
Ktais žodžiais, iš šio Kongreso sesijos negalima^ti- 

tikėtis jokio pagerinimo Amerikos žmonėms.
____________________ \

Graikija ir Ispanija
Atsimename anuos senus laikus, kai Ispanijoje su

kilo generolas Franco prieš liaudies vyriausybę ir užvirė 
civilinis karas. Jam talkon su ginklais ir patarimais at
siskubino Hitleris ir Musso'linis. Kas paskui atsitiko, vi
siems puikiai žinoma istorija ir ją kartoti neapsimoka.

Daug kas šiandien padėtį Graikijoje lygina prie tų 
laikų padėties Ispanijoj. Šiandien Graikijos fašistiniam 

• režimui Amerika teikia ginklų, pinigų ir patarimų. Ta
sai mūsų kišimasis į Graikijos ^vidujinius reikalus, kaip 
anais metais kišimasis Hitlerio ir Mussolinio į Ispanijos 
reikalus, tiktai prailgina civilinį karą. Ispanijoje civi
linis karas privedė prie pasaulinio karo, Daug ‘kas labai 
bijo, kad mūsų kišimasis į Graikijos vidujinius reikalus 
gali privesti prie naujo karo.

Toji baimė yra tvirtai pamatuota.

Per Ankstyvas Džiaugsmas
Komercinės spaudos korespondentai praneša iš 

Washingtono, kad republikonų džiaugsmas dėl Wallace 
paskelbtosios kandidatūros jau pradeda atvėsti. Džiaugs- 

v mas buvęs per ankstyvas. Po gilesnio ir rimtesnio apgal
vojimo, girdi, Vandenberg, Taft, White, Martin ir kiti 
republikonų lydžiai pradeda pamatyti, kad Wallace lai
mės balsus ne tik nuo demokratų, bet beveik lygiai ir nuo 

. republikonų. Yra milijonai žmonių, kuriems jau atsibo
do republikonų reakciniai darbai. Ypatingai darbo žmo
nės niekada nepamirš Taft-Hartley įstatymo.

Bet jiems taip pat nepatinka demokratų politika. Jie 
su. baime žiūri į Trumano Doktriną ir Marshall Planą. 
Balsavimas už Henry Wallace į prezidentus suteiks jiems 

-išeitį.

APIE WALLACE’Ą
Dienraštis Vilnis rašo:
Turbūt nėra Amerikoj laik

raščio, kuris šiuo tarpu ne
pavestų kelių špaltų rašy
mui apie Henry Wallace 
kandidatūrą. Rašo reporte
riai, rašo redaktoriai — visi 
rašo.

Nei vienas demokratų Ir 
republikonų prezidentinis as
pirantas taip plačiai nedis- 
kusuojamas, kaip Wallace.

Trečios partijos preziden
tinis kandidatas nėra visai 
naujas dalykas. Pirmiaus 
buvo tokių kandidatų.

Kodėl Wallace kandidatū
ra taip svarbi ?

Pirma, Wallace yra įta
kingas žmogus. Jis turi di
delį Amerikos žmonių pasi
tikėjimą.

Antra, padėtis Amerikoj 
šiuo tarpu yra tokia, kad

daugelis žmonių gali daryti 
ir labai drastišką žygį.

Trečia, dauguma" Ameri
kos žmonių jaučia didelį ne- 
užtikrinimą ateities, o nei 
demokratų, nei republikonų 
partijos net ir nežada nieko 
nuraminimui tos baimės.

Baimė turi neapsakomai 
didelę jėgą. Ji yra galin
giausias stimuliantas.

‘Visų svarbiųjų gyvenimui 
reikmenų brangumas jau pa
siekia pavojingo laipsnio, 
žmonės bijo to. o senų par
tijų politikieriai ir preziden
tiniai aspirantai net ir paža
dų kiek viliojančių nuramini
mui žmonių baimės neturi.

Karo pavojus jrgi vis la
biau baugina žmones, bet 
Trumaąo administracija nie
ko neveikia tos baimės suma
žinimui, kaip tik priešingai— 
ji žymiai didina baimę.

Wallace bus vienatinis 
kandidatas su aiškia progra
ma už taiką.

• Visa tai sudaro Wallace 
kandidatūrai nepaprasta* ge
ras sąlygas, o senų partijų 
kandidatams prastas.

. Wallace rinkimų vajaus kal
bos dar labiau sukratys se
nas partijas, jų politiką.

štai dėl ko taip daug rašo
ma, tiek daug diskusuojamą 

' Wallace kandidatūra.

LAISVES VAJUS
♦

■r—t
PRAILGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS

Dirbkime su pasirįžimų, 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

Į Visus Lietuviu Literatūros 
Draugijos Narius!

DIDIEJI DARBAI 
PRIEŠ AKIS

I ,

L. /Pruseika, rašydamas 
.apie nuveiktuosius 1947; m. 
darbus ir stovinčiuosius 
prieš progresyvių lietuvių 
akis darbus šiemet, šitaip 
rašo Vilnyj:

Amerikos progresyviai lie
tuviai, pereitais metais, atli
ko stambiausią kultūrinį dar
bą, sukeldami kultūrinio 

\centro įsteigifnui Brooklyne 
$120,000. Visai nedaug jau 

. trūksta iki sukėlimo pilnos 
sumos.

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J......... ......... 6276
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J............................. 5954
Brooklyno Vajininkai . ...................................... •• 5060
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa......... ........................ 5020
J. Bakšys, Worcester, Mass..................... • •...........• • 4944
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conm ..................... • • 4330
Hartfordo Vajininkai .........   4259
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass.......................   2784
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............• •............   2204
Lawrence Vajininkai • •........................... . ............. 1508'

Gen. de Gaulle" o Fašistinė Programa
Tie, kurie sakė, kad Francūzijoje degaulistų judė- 

. jimas yrą fašizmas naujuose rūbuose, nepadarė klai
dos. Fašizmo pečėfį ant jo uždėjo pats gen. de Gaulle. 
Dabar visiems aišku, kur jis ir jo pasekėjai stovi.

De Gaulle programa yra kopija Mussolinio progra
mos. Kaip ir Mussolinis, de Gaulle iškėlė šūkį, kad visos 
darbo unijos turi būti nušluotos, kad jų vieton turi susi
organizuoti bendros darbininkų ir samdytojų “korpora
cijos” ir tos “kbrporacijos” turi organiniai įeiti į valsty
bės aparatą.

Gerai, kad de Gaulle viešai paskelbė savo programą, 
kad viešai išstojo prieš organizuotus darbininkus. Fran- 
cūzijos darbininkai turi progą įsitikinti, ką jiems reikš
tų, jeigu degauliečiai/pilnai laimėtų ir jeigu de Gaulle 

Ą taptų Francijos diktatoriumi.

Draugės ir Draugai:—
Centro Komitetas prašo jus įsitėmyti sekamus da

lykus ir darbuotis jų pravedimurgyveniman:
(1) Vajus už naujus narius prasideda su 1 d. vasario 

ir baigiasi su 1 d. gegužės. Centro Komitetas paskyrė 
$100 dovanoms tiems veikėjams ir veikėjoms, kurie dau
giausiai įrašys naujų narių.

Dovanos yra sekamos: Penkios rašomosios plunks
nos su LLD vardu ,penkiems vajininkams arba kuopoms, 
daugiausiai gavusiems naujų narių. Du sekami vajinin- 
kai gaus kiekvienas metams prenumeratą “Laisvės” ar 
“Vilnies.” Sekamas, tai yra, aštuntas vajininkas gaus 
metams prenumeratą “Liaudies Baiso.”

Kadangi Draugijoje narių duoklė yra nė vienoda, tai 
už naujus narius bus duodama punktai. Vienas punktas 
už 25c duoklių kiekį. Reiškia, už šeimos narį bus duoda
ma vienas punktas, o už mokantį $ 1.50 — 6 punktai.

Į lenktyniuotojus bus įskaitomas narys arba kuopa, 
pasiekęs nemažiau 75 punktų. Tai nesunki pradžia. Lenk
tyniuoti gali kuopos arba kuopų nariai bendrai. Prie va
jaus bus priskaitoma ir tie nariai, kurie bus gauti sausio 
mėnesį. . . Ld

v (2) Duoklių reikalas. Musų konstitucija reikalauja, 
kad duoklės būtų sumokėtos iki 1 d. liepoš' Tą gali at
likti kiekvienas ir kiekviena, nes 'į šešis mėnesius galima 
sumokėti Draugijos taip maįą metinę duoklę. v

Pagal 1947 metų LLD Suvažiavimo nutarimą, pa
matinė duoklė pasiliko $1.50, kaip ir buvo, of šeimų na
riai, kurie pirmiau mokėjo 10 centų į metus, dabar mo
kės po 25 centus į metus. Prašome tą įsitėmyti ir duokles 
mokėti tuojau. :

e (3) Prašome visas kuopas platinti mūsų išleistas 
knygas ir žurnalą “Šviesą,” taipgi pa’žangiuosius laik
raščius. _ ■ . . ;| į*

Literatūros platinimas yra nesvietiškai apleistas. 
Reikia iš naujo ją pradėti platinti kiekviename parengi
me, kiekvienoje sueigoje. ;

(4) Labai svarbus reikalas Centrą paremti finansiš
kai. Kiekviena kuopa turėtų pasistengti paaukoti arba 
sukelti finansinės paramos mūsų Draugijos knygų ir 
žurnalo leidimo programai. Ruošdami parengimus bei 
skirdami aukų įvairiems reikalams, turėkite mintyje 
savo Draugijos Centro finansinius reikalus.

(5) Dar labai mažai kuopų yra pasipirkę Lietuvių 
Namo Bendrovės Šerų. O tą galėtų padaryti kiekviena 
kuopa. Šero kaina tik $25. Jų kiekis neribotas; galima 
•pirkti tiek, kiek išgalite. Raginami yra ir nariai pasi
pirkti šėrų, kurie dar neturite.

(6) Šiemet bus prezidentiniai ir kitų viršininkų rin
kimai. Mūsų ‘Draugija visada rūpinosi Amerikos liau
dies demokratiniais reikalais. Mes ir šiuose rinkimuose 
turime dėti pastangų, kad būtų išrinkti toki žmonės, ku
rie rūpinasi Arųerikos liaudies gerove- ir pasauliniais 
taikos reikalais.

Pasitikime, kad jūs, draugės ir draugai, pritaikinsite 
šiuos nurodymus kuo geriausiai jūsų kolonijoje, pagal 
lietuvių skaičių ir jūsų galimybę. Stokite į darbą gavi
mui naujų narių’ Mokėkite laiku duokles! Paaukokite į 
knygų-fondą pagal išgalę! Platinkite literatūrą!

LĮJ) Centro Komitetas:
Antanas Bimba, pirmininkas
Dr. J. J-. Kaškiaučius, iždininkas 
D. M. šolomskas, sekretorius.

Nariai:
Eva Mizariėnė

* S. Sasna
V. Tauras

' • Geo. Kuraitis.

Ged. de Gaulle fašistinę programą viešai paskelbti 
padrąsino Francūzijos socialistai, kurie pasiryžo darbo 
unijų judėjimą suskaldyti. Jis įsitikino, kad padalintas, 
suskaldytas darbo unijų judėjimas bus bejėgis atsilaiky
ti prieš jo vadovaujamas fašistines gaujas. Jis mano, kad 
dabar yra puikiausia proga darbo unijoms paskelbti ka
rą ir jį laimėti!

Ar tas atves į protą Francūzijos socialistus? Labai 
abejotina.

Kreditas už tai priklauso 
laikraščiams. Pirmą kartą 
mūsų istorijoj laikraščio rei
kalai pastatyta pirmoje vie
toje.

šiemet mes dar labiau tu
rėsime susikuopti “Vilnies“ 
reikalais.

Šiemet Demokratinių Lie
tuvių Centras, kuris jungia 
visės progresyves • organiza
cijas, turės atlikti didelių 
darbų politinių kovų fronte.

Demokratinių Lietuvių Cen
tras dirbs už Wallace’a.

Mums reikia išlaisvinti iš 
politinio jungo tuos lietuvius 
darbininkus, kurie dar tiki 
pažadams milionierių kon- 
tro 1 i u o j am ų' p arti j ų.

Skaitytojų Balsai
- :_____ t. •

Aukso Gadynė ir Kas Toliau?

Pasižvalgius po miestus ir 
ūkius, viešose sueigose ir ant 
gatvių, visur žmonės kalba 
apie artėjantį ekonominį krizį. 
Toj i žmonijos, rykštė yra bai
si, kurią jau darbininkas yra 
patyręs ant savo kailio ir dau
giau to pergyventi nenorėtų. 
Bet laikas neišvengiamai artė
ja ir visiems yra suprantama 
ir jau jaučiama, kad toji dar
bo žmonių rykštė pradeda iš 
lengvo “glamonėti“ kiekvieną 
darbininką, amatininką ir 
smulkųjį biznierių.

Nors tiesioginiai apie tą 
dar nėra kalbama, už tai, kad 
“aukso gadynė“ kaip kam nė
ra pasibaigusi, bet neilgai tę
sis. Faktams rodant, kad po
karinė Europa ir kitos šalys, 
kurioms teko karo siaubas 
pergyventi ir iš naujo atstaty
ti savo šalis, parodo labai di
delę pirkimo galią.

Aukso plaukimas į Ameri
ką per trumpą laiką “aukso 
kalną“ padidino iki 22 biiionų 
dolerių vertės. Auksas įplau
kia tris kartus greičiau, negu 
išleidžiamas į užsienį. Parodo, 
kad virš 1 biliono dolerių ver
tės aukso įplaukė per pasku
tinius kelis mėnesius. Auksas 
yra vartojamas kitų šalių pirk
ti Amerikos rinkose sau reika
lingų daiktų už tai, kad, sako, 
dolerių trūksta. Sakoma, kad 
užsienyje tarpe 29 ta utį i auk
so yra tik 15 biiionų dolerių 
vertės. Pasirodo, kad su tokiu 
pirkimo smarkumu tos 29 tau
tos atiduos paskutinį savo auk
są Amerikai į labai trumpą 
laiką. Washingtono ekspertai 
sako, kad pradžioje 1948 me
tų bus “sušluota“ paskutiniai 
aukso trupiniai. Ir kas tada? 
Europa daugiau aukso netu
rės, už ką pirks Amerikos pre-1 
kės ? Tada pirkimo galia sustos 
ir Amerika pradės čiuožti že
myn, pVekių nebus kur par
duoti, kainos kris, irKdarbinin
kų bus atleidžiama iš/ darbo 
tūkstančiais į dieną. J3et tuo 
pačiu metų Dėdė Samas vis

S. Kuzmickas, Shenandoah .... 
LLD 2 kp. Moterų Skyr, 

Binghamton ...............
P. Anderson,’ Rochester .........
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 
P. J. Martin, Pittsburgh .......
J. Grybas-J. Casper, Norwood
L. Bekešienė, Rochester .........
V. J. Stankus, Easton ............
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
J. Bimba, Paterson ....................
J. Balsys, Baltimpre ................
V. Ramanauskas, Minersville ....
M. Janulis, Detroit ..................
S. Puidokas, Rumford, Me........
V. Padgalskas, Mexico ............
P. Šlekaitis, Scranton ............
P. Šlajus, Chester, Pa..............
C. K. Urban, Hudson ................
J. šimutis, Nashua ....................
A. Bakūnienė, Cliffside, N. J.
J. 'Mockaitis-P.Baranaųskas

Bridgeport ...........................
K. Valaika, Cleveland, Ohio ....
A. Bemat, Los Angeles ...........

1300

1278
1250 
1135 
1092 
1004
986
944
930
913
764 
689' 
652
630
600
583
560
532
491
480

J.
S.

J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 384
V. Smalstienė, Detroit ........... 382

Kalvelis, Bridgewater ....a..... 372
Rudman, New Haven ........... 336
Tvari jonas, Detroit ............. 328
J. Valley, New Britain, Conn. 308

M. Siekinė, Gardner ............. 308
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
J; Urban, Pittsburgh, Pa..........
A. Valinčius, Pittston ............
J. Matachun,'Paterson .............
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.
F. J. Madison, Youngstown, O.
A. Navickas, Haverhill .............
E. Kasperienė, Wilkes-Barre L.
H. Žukienč, Binghamton ..........
V. Vilkauskas, Nashua .............

Paulauskas, Pittsburgh .......

286 
280 
280 
252 
16S 
168 
168
144 
140 
106 

. 84
84 
75 
72 
52 
28

M.
S. K. Mazan, Cleveland .........

Prūseika, Chicago ...........
Stankevičius, Wilkes-Barre 
Valukas, Wilkes-Barre ..... 
Bernatas, Tampa, Fla.......
Baltutis. Chicago ..............

J.
480 V.
459 H.
448' P.

Parengimais, aukomis ir šėrais biudžeto užtikrinimui ga^ 
vome sekamai:

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

$293.00 
270.00 
255.00 
151.00 
143.00 
118.05 
106.00
74.00
72.50 
68.00 
58.00 
50.00 
42.00 
38.00 
36.00
33.50
32.49 
28.00 
27.00 
25.00 
24.85 
23.50 
23.00

Brooklynui punktus padi
dino sekami draugai, pri
duodami atnaujinimų: Pet
ras Vaznys, Jurgis Kurai
tis ir Juozas Kairys.

Philadelphiečiams pasi
darbavo R. Merkis, vietinis 
ir W. Patten, iš Gloucester 
Heights, N. J., prišiųsdami 
atnaujinimų. < *

M. Svinkūnienė, Water
bury, Conn., prisiuntė dvi 
naujas prenumeratas ir 
pluoštą atnaujinimų.

O. Girnienė, Binghamton, 
N. Y., prisiuntė atnaujini
mų. Ji darbuojasi dėkLLD 
20 kp., moterų skyr.

L. Žemaitienė, Hartford, 
Conn., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas ir atnaujini
mų.

Taipgi gavome daugelį 
atnaujinimų ir nuo šių va- 
j i n i n k ų : J. Mockaitis, 
Bridgeport, Conn., J. Ur
ban, Pittsburgh, Pa. ir L. 
Bekešienė, Rochester, N. Y.

Aukomis gavome seka
mai : *

Per J. Mockaitį, Bridge
port, Conn.: Po $5: A. Ra- 
guckas, A. Mureikienė. Po 
$3; J. Yasiūnas, M.'Kairis, 
J. Skirka. Po $2: M. Kairis,

krautia^didesnį kalną aukso ir 
slepia Frot Knox, kur tas ži
bantis metalas neduoda nau
dos ne tik kad žmonėms, bet 
ir pačiam Dėdei Šamui. .

Ch. Petrates.
■ •1 -' -' \ r . ■ 1 , ' - ---------—  ----------------------' r~
2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Sausio 7, 1948

Elizabeth, N. J. 21.00
Youngstown, Ohio .20.00
Stamford, Corin. 18.00
New Kensington, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. ' 15.00
Seattle, Wash. 11.00
Girardville, Pa. 11.00
Hudson, Mass* 10.00
Bayonne, N. J. 9.50
Paterson, N. J. 8.86
Wilkfe's-Barre, Pa. . 8.00 
Scotia, N. Y. 6.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Norwood, Mass. 5.00
Minersville, Pa. 4.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Haverhill, Mass. 2.00
Baltimore, Md. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00
Grand Rapids, 50c
C. Baltrėnas, J. J. Mockai
tis.

Per M. Svinkūnienę, Wa
terbury, Conn.: Geo. Ber- 
žinskas, Prospect, Conn., 
$5 ir A. Latožius, Water
bury, Conn., $1.

J. Draugelis, Huntington, 
L. L, N. Y., $3.

Po $2: Petrds Kūpriūnas, 
Baltimore, Md., Anton Še- 
šelgis, Chicago, III., J. Dau
baras, Athol, Mass.

Esame paskelbė anks
čiau, kad Shenandoah, Pa., 
LDS kuopa ruošia balių ir 
pelnas eis dienraščio Lais
vės 1948 budžetui. Kol kas 
dar negavome žinių iš kitų 
kolonijų, kad rengia ką 
nors sustiprinimui dienraš'- 
čio budžetui. Ką sakote? 
Laukiame pranešimų.

Dėkuojame vajininkams 
už pasidarbavimą ir aukuo
to jams už finansinę para
mą.

L. Adm-cija.

Athenai. — Graikų par
tizanai puolė monarchists 
dviejose vietose pietinėje 
Graikijoje ir pagrobė 30 
karinių automobilių..

New York. — Nacionalis 
žydų Fondas nutarė per 10 
metų nupirkti 660,000 akrų 
žemės Palestinoje už $880,- 
000,000.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ką* 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklausO- 
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

.............  ■ " . ...............................  ‘T

Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisve ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Ką Pasakys Jūsų Klubas 
Apie Busimus Rinkimus?
Šie yra didžiausieji rin

kimų metai — prezidento, 
daugelio kongresmanų ir 
vietinių valdininkų rinkimų 
metai. Jie prasidėjo laimin
gai mums, eilniams žmo
nėms, darbo žmonėms.

Tik prieš keletą savaičių, 
kur tik susiėjo būrelis žmo
nių, kalbėdavosi, klausdavo 
vienas kito: <

. “Kas bus? Ateina rinki
mai, bet tarp daugybės 
žmopių nėra žmogaus.”

Tuomi būdavo norima pa
sakyti, jog nėra pasirinki
mo balsuotojams — repub- 
likonai ir esamasis prezi
dentas Trųmanas savo dar
bais ir idėjomis panašūs la
šas į lašą vandens.

Gyvenamasis laikotarpis 
svarbus, šalis didelė, jos 
vaire be galo daug sudėtin
gų dalių ir dalelių. Reikia 
blaivų minčių, didžių idėjų 
ir ryžto darbo žmogaus, 
kad mūsų valstybės vairį 
išvainoti į tąiką ir gerovę 
šąĮies gyvento jams ir pa
sauliui, kadangi pasaulio 
taika ir gerovė taip pat la
bai daug nuq mūsų priklau
so.

Yra kuo susirūpinti.
Dabar, kada ' Henry A. 

Wallace tarė savo žodį, 
prieš mūsų akis stojosi di
delė privilegija, proga ir 
užduotis. Dabar mes turime 
pasirinkimą. Tai vienintelis 
iš artimiausiųjų liaudies 
aukštai įvertinto preziden
to Roosevelto buvusio j kabi
neto narių. Wallace niekad 
nenukrypo nuo garbingų 
velionies Roosevelto princi
pų. Jis visuomet juos veik
liai gynė ir gina.

Mr. Wallace pasirinka 
vely išeiti iš kabineto, negu, 
nusileisti norintiems šalį, 
jos žmonių gerovę, atstum
ti atgal. Jis nenusilenkė ir 
nenusilenkia bubnoriams už 
trečia pasaulinį karą. Apie 
Mr. Wallace’o kandidatūrą 
verta daug pagalvoti, verta 
pasvarstyti ir įsitėmyti 
skirtumus tarp jo ir kitų.

Kad galėtų gauti darbo, mo
deliuotojos visuomet turi gra
žiai atrodyti. Bet ištesėk, ka
da viskas pąčrhngo. ■ Ši mo
deliuotoja parodo, jog toks 
pat jos drabužis, 1939 metais 
kainavo tik $61.90, o dabar 
kainuoja $112.90, arti kita 
tiek. Jos ir visų vartotojų 
dvidolerinė pavirto beveik j 

vieną dolerį.

Pagalvokime, pasvarsty
kime atydžiai, šaltai. Ir jei
gu atrasime, kad jis, jo 
programa atsako mūsų di- 
džiausiems troškimams, jau 
laikas planuoti, kuo mes 
prisidėsime prie tų, kurie jį 
stato, kurie darbuojasi jo 
išrinkimui jau ne nuo va
kar. Ir jau laikas ne vien 
planuoti, bet ir darbą pra
dėti.

Faktai yra štai • kokie, 
kaip juos nurodė žymus li
beralas, C. B. Baldwin, Pro
gressive Citizens of Ame
rica vykdantysis vice-prezi- 
dentas. Jis spaudai išsiųsta
me atvirame laiške, greta 
kitko, pareiškė:

“.. • Iki galo gegužės me
nesio legaliai nuostatai (pa
rašų surinkimas ir t.t.) tu
ri būti užbaigti devyniose 
valstijose, kad Wallace ti- 
kietas tenai galėtų pasiro
dyti; gale liepos viskas turi 
būti užbaigta 17-je valstijų. 
Lapkritį bus per vėlu • • • ”

Apie Wallace paskelbtą 
programą galėjote pastebė
ti iš dalies jo kalbos, saky
tos oro bangomis gruodžio 
29-tos vakarą. Jo kalbos 
plačios ištraukos tilpo Lais
vėje gruodžio 31-mą. Ir bus 
rašoma apie jo, taip ir apie 
kitų kandidatų programas 
ateityje. Susipažinkime su 
jomis! M-tė.

Švelnūs Audiniai 
Skalbykloje

Šiais laikais didžiuma 
drabužių, ypatingai mote
riškų, yra gaminti iš švel
nių medžiagų.„Tačiau ir pa- 
prasčiausieji mėgsta atsar
giau plaunami.

Muilo nedadėjimas be rei
kalo vargina, dėvi plaunamą 
drabužį; perdaug įdėjimas 
irgi gero neduoda. Geriau
sia prisilaikyti pakeliuose 
nurodomų kiekių. Išdirbė
jai lenktyniuoja vieni su ki
tais už turgų, tad didžiuma 
muilų yra ekspertiškai iš
bandyti pirm išleidimo iš 
dirbtuvės. Kartais reikia 
muilo dėti biskytį mažiau 
ar daugėliau, tas priklauso 
nuo rūšies ir įdėvėjimo dra
bužio.

Jokio drabužio nereikia 
trinti, bet spaudyti, lai mui
luotas vanduo šaudo per 
drabužį. Būšite pastebėję, 
kad ir skalbiamosios maši
nos, pačios geriausiosios, 
spaudo ir siurbia drabužius, 
ne kaip nors sukalioja ar 
gramdo. \ •

Švelnius, vilnonius, megs- 
tinius taip pat reikia sau
goti negręžti ir nepertemp
ti. .

Perplovimui vandens tem
peratūra geriausia* tokia 
pat, kurioje plovėte.

Megstinius, rayoninius, 
šilinius, nyloninius reikia 
džiovinti paklojus kur nors 
tarp dviejų abrūsų. Jeigu 
prosinami, vartoti tik žemą 
ar vidutinį karštį. '

Megstiniairis pi/m plovi
mo pasidarykite popierinę 
ar seno standaus drabužio 
atkarpos formą. Išplautą 
megstinį priglostykite prie 
formos dydžio pirm džiovi
nimo, išvengsite susitrauki
mo ar ištampymo.

Vilnoniai per ilgą laiką

Išmesta iš namų Flowers šeima, Bainbridge, Md., 
“įsikūrė” šėtroje. Jūs ir aš galime numanyti, kaip 
jose dabar “šilta ir malonu” gyventi. Veteranai tai 
žino, kadangi tos šeimos “butas” ir padarytas iš bu
vusios militariškos šėtros. Verdamasis pečius lauko 
neprišildo. Ir krūvos sniego prie šėtros taip pat ne
šildo. Kaip sau norite, prie Roosevelto tokios scenos 
buvo pradėjusios pranykti. Reikia tikėtis, jog p'pe 
Wallace jos visai išnyks. Juk mes progresuojame'.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

DARŽOVIŲ GULAšAS
Trys vidutinio didumo 

veršiuko širdys. ’
1 puodukas supjaustytų 

morkų
1 puodukas supjaustytų 

salierų >
2 puodukai šviežių žalių 

žirnių
- 2 puodukai1 kenuotų to- 

' mačių
2 šaukštai sviesto
2 smulkiai supjaustyti 

svogūnai
1 šaukštukas druskos, 

biskis pipirų, lapelių
2 šaukštai miltų
pusė puoduko rūkščios 

Smetonos*
Kaip Daryti

Perkapt širdis, žiūrėk, 
kad būtų šviežios. Gerai 
numazgojus, nulupinėk plė
ves, išrink gyslas, nupjaus- 
tyk riebalus.

Supjaustyk į mažus šmo
telius, užpilk šaltu vande
niu ir’virink iki bus minkš
tos,’apie 1 vai. ar daugiau. 
Pakepink svogūną svieste 
iki pągels ir supilk prie 
mėsos. Dabar sudėk visas 
daržoves kartu ir pavirink 
apie 15 minučių. Baigiant, 
supilk tomates. Išmaišyk 
miltus su biskiu vandens, 
supilk prie visko ir pavi
rink kokią minutą. Nuėmus 
nuo ugnies, supilk Smetoną.

Gali turėti prie to visko 
išvirtų ryžių ar sutrintų 
bulvių.

Tas valgis nebrangiai ^at
sieis ir gana "sveikas bile 
kam valgyti.

Kaip Verdi žirnius?
Perkate kai kada žalių 

žirnių ankštyse? Veikiau
sia. Tačiau didžiuma, pa
stebėjau, juos pirma išaižo 
ir ankštis numeta. Numeta 
didelę dalį labai vertingos

✓
vis vien susivelia, susitrau
kia, jeigu šviešūs, labai daž
nai plaunami. Juos galėtu
me ‘išgelbėti tik nudažymu 
tamsiau pirm perdaug su
mažėjimo. Vilnoniai labai 
lengvai ir gražiai dažosi pa
prastais dešimtukinėse gau
namais'dažais, jeigu prisi
laikysite nurodymų.

D.

Esi Karalaitė, Tik Sau 
Pasirink Sostą

žaliavos. Reikia ankštis nu
valyti, gerai nuplauti ir jo
se virti žirnius.

Žirniai ankštyse greičiau 
išverda, nepraranda spal
vos ir paskiau lengviau ai
žosi už žalius. O jei ilgiau 
palaikysi, pačios ankštys 
atsidaro, žirniai sukrinta 
ant dugno, ankštys paplūs
ta į viršų. Man geriau pa
tinka virti mažiau, nelau
kiant, kol patys išbyrės. Bi
le tik ankštys leidžiasi ati
daromos paspaudus šaukš
tuku, gana virti. Vanduo — 
sriubom

Įsitikinimui, ar tame, 
vandenyje kas liko, įmeski- 
te krislelį druskos ir para
gaukite. Sutiksite, kad ten 
jau nebe vanduo. O jeigu 
įpilsi pieno ir įlaidysi kiau
šinį su įmaišytu šaukštu 
miltų, bus visai skani pie
niška sriuba. N.

Herman Steinmetz, 70 metu, 
skulptorius, rastas pasikoręs 
savo namuose, 110-l5—213th 
St., Queens Village. Velio
nis yra dirbęs katedroms ir 
kitoms žymioms įstaigoms.

Rekordinis sniegas, 25.4^ colio, 
teikė pakankamai medžiagos 
padaryti šj sniego diedą di- 
džiausio miesto centre, Times 
Square, New Yorke. Sniegas 
buvo dalinai suparalyžiavęs 

miestą.

(Tąsa)
UNIJOS ORGANIZATO
REI NE KOKS MIEGAS

Apie pusiaunaktį išgir
dau beldžiant į duris ir mo
terišką balsą ■ šaukiant: 
“Mrs. Martin!” Aš atsilie
piau. Ji sakėsi norinti su 
manimi pasikalbėti. Tuomet 
aš atsakiau: “Turėsite at
leisti.”

Man kalbantis su už du
rų esančia moteriške, ketu
ri vyrai įėjo per langus man 
bežiūrint į duris ir laikant 
klemką, kadangi aš tikėjau
si bile minutą kas nors suk
telės klemką ir įeis, nes 
durys nebuvo užrakintos.

Vienas vyras per kamba
rį atėjo prie durų atidarė 
jas ir įleido 5 moteris. Trys 
iš jų įėjo į vidų, o dvi sto
vėjo duryse. Keturi vyrai 
kiekvienas turėjo po ilgą 
šautuvą. Atsimenu; kaip 
žiūrėjau tiesiai į vieno šau
tuvo vamzdį, atstatytą tie
siai prieš mane. Tuo mo
mentu aš ištariau: “Norė
čiau apsivilkti “suknele.” 
Gaujos vadas, išvarvėjusio
mis akimis, viduramžis vy
ras, užriko: “Tau nereikės 
jokios prakeiktos suknelei 
ten, kur tu eisi.”
PONIA KVOTĖJA SAKĖ
SI NENORINTI UNIJOS

Tuomet į mane prabilo 
moteris gaujos vadė:.

“Mrs. Martin, tu atsto
vauji CIO?”

“Taip,” atsakiau jai.
“Well, mes nenorime čia 

jokios prakeiktos CIO, nei 
mes norime CIO atstovės 
čionai. Faktas yra, kad čia 
nebus unijos ir tu turi iš
eiti,” užkomandavo ji.

“Tavo privilegia nenorėti1 
unijos, bet aš niekur neisiu. 
Mano sūnus keliavo už van
denynų kariauti už laisvę, 
kad aš galėčiau eiti, kur no
riu, ir būti, kur man patin
ka. Aš tavęs nekliudysiu.” 
ĮSTATYMAI ČIONAI 
NEREIKALINGI

“Vienok tu nepasiliksi 
čia, Tallapoosa mieste^” 
grąsino moteriškė-.

“Jeigu jau nori mane iš
kraustyti, leisk man pasi
šaukti policiją ir pasakyti, 
kad mane nuvežtų į Atlan
tą. Aš neturiu kito būdo 
keliavimui,, kaip tik eiti pės
čia.”

Senis gaujos vadas Čia 
įsikišo:

“Mes čia nesišauksime jo
kių prakeiktų įstatymų — 
mes čia įstatymas.”

Tada jis pradėjo kaman
tinėti, kur randasis tas CIO 
vyriškis. Atsakiau jam, jog’ 
nežinau. “Ar tavęs jis čia 
neatvedė?” Atsakiau jam, 
jog atvedė ir kad jis grįžo 
į Atlantą. Jis toliau kvotė: 
“Ar tikrai jis nuėjo į At
lantą? O gal pasuko į Ce
dartown? Kur jis dabar?” 
Atsakiau, jog nežinau. Se
nis reikalavo pasakyti jo 
vardą. Mano atsakymas bu
vo toks pat. Paskiau jis ka
mantinėjo, iš kur aš, siūlėsi 
praleisią link namų:

“Mes tave išvesime per 
Alabamos rubežių.”

“Jūs galite vesti mane ta 
ar bile linkme, man neda
rys skirtumo, nes jūs vis 
vien nevesite manęs link

mano namų,” atsakiau 
jiems.
GAL TA PATI PRAKEIK
TOJI CIO BOBA ?

Senis pradėjo klausinėti 
daugiau:

“Ar tu ne ta patį pra
keikta CIO bobd, kuri buvo 
Bremene prieš trejetą sa
vaičių?”

Nespėjau atsakyti, čia 
įsikišo ta gaujos vadė: 
. “Ne, ne ta. Iš karto ma
niau, kad ta, ji yra apie 
anos dydžio.”

“Gerai, kad nesi ta pati 
prakeiktoji CIO boba, ar 
vyriškis, kitaip tavęs iš čia 
nei neišvežtume,” pasakė 
senis, paskui užkomandavo:

“Gana čia to ergelio. At
neškit tą kanapinę virvę iš 
sunkvežimio.”

Kreivarburnis vyriškis 
nuėjo atnešti virvę.

Tuo tarpu jie knaibė po 
mano drabužius, įskaitant 
piniginę. Vienas vyriškis 
pamatė mano dryžainį kos
tiumą, dar tebesanti maiše
lyje, kurį buvau ką tik par
sinešusi iš valytojo ir su
riko :
“PASAKYK, VISTIEK 
MES JĮ NUŠAUSIME”

“Prakeiktoji meluoja apie 
tą vyriškį, čio jo kostiu
mas.” *

“Tai mano kostiumas,”, 
pasakiau jiems. Perplėšę 
maišą, jie įsitikino, jog tie
są sakiau. Tačiau vis vien 
jie norėjo daugiau iškvosti, 
vyriškis vėl pradėjo:

“Vely pasakyk, kur tas 
vyriškis ir kada jisai su
grįš, nes mes vis vien žino
me, kokia jo mašina ir tu
rime jo mašinos leidimo nu
merį. Mes vis vien sužinosi
me, kai'tik jis pasieks mū
sų miestelį, ir mes jį nušau
sime pirmuoju pamatymu.”

Aš vėl prašiau leisti man 
apsirengti su suknele, nes 
nieko daugiau neturėjau 
ant savęs apart naktinių 
marškinių. Senis patvarkė: 
“Užvilkite ją ta prakeikta 
suknele.” Aš prašiau vyrų, 
kad jie išeitų kol aš apsi
vilksiu. Jie nepaklausė. Mo
terys nuvilko naktinius ir 
užtempė ant manęs suknelę 
po akimis visų čia stovėju
siųjų.'

Tuomet vienas vyriškis 
surišo man rankas prieša
kyje su ta virve. Vyriško
mis kelinėmis dėvėjusi mo
teris išsitraukė kišeninį pei
lį ir likusiąją virvės dalį nu
pjovė ir numetė čia pat 
kambaryje.

Išeinant iš kambario vie
nas ’ vyriškis užkimšo man 
skuduru burną. Man atro
dė, jog tai buvo nešvari vy
riškio nosinė, tad turėjimas 
jos savo burnoje man taip 
pasišlykštėjo, jog nuo to 
susirgau.

nenumaniau, ties kuria vie-* 
ta išvažiuojame iš Tallapoo
sa. Tačiau numaniau tiek, 
kad nekliudome miesto, nes 
niekur neprivažiavome lem
pų. Žinojau, kad važiuoja
me farmų keliais.

Pirm išvažiuojant, tie as
menys išknaibytus mano 
drabužius sumetė į krūvą, 
išnešė iš* kambario ir įme
tė į sunkvežimio galą. Jie 
ten įmetė ir čeverykus, o 
aš išėjau basa. Naktis bu
vo šaltoka, tad aš, neturė
dama ant savęs daugiau 
nieko, kaip tik tą suknelę 
ir meste užmestą ant pečių 
sermėgą, visa drebėjau 
nuo šalčio.

Nuvažiavus gana toli nuo 
tos vietos, iš kurios pradė
jome, mes įsukome • į dar 
tamsesnį ir rupų kelią.

Tuo tarpu aš maniau, 
kad mano valanda atėjo. 
Sunkvežimis sustojo. Bu
vęs sunkvežimio užpakaly
je vyriškis išlipo ir nuėjo 
pas vairuotoją pasikalbėti. 
Apie ką jiedu kalbėjosi, ne
galėjau nugirstu, nei niekas 
apie tai kalbėjo vyriškiui 
sugrįžus į sunkvežimį.

Vis dar be šviesų, sunk
vežimis pasisuko atgal į ke
lią.

Kartą aš pamačiau švie
sas, gal tai buvo koks mies
telis, bet sunku buvo susi
gaudyti, kuris. Paskui mes 
vėl atsidūrėme ant farmų 
kelio. Juomi pavažiavus 
apie porą mylių, jie vėl su
stojo.

(Kuo baigėsi tas Mrs. 
Edna Martin neužmiršta
mas “pasivažinėjimas,” ma
tysime šio skyriaus seka
mose laidose.)

New York o valstijai pava
sariop stokuosią aliejinio kū-U 
ro, sako valdinis kuro koor
dinuoto j as Sells.

Today’s Pattern

VEŽĖ PATAMSĖJĘ, MAN 
NEMATOMU KELIU

Jie išvedė mane į sunkve
žimį, įtraukė į patį galą. 
Sunkvežimio šonai buvo ap
kalti medžio lentomis iki 
pečių aukščio. Jie užgęsė 
šviesas ir visi sulipo į sunk
vežimį paskui mane, viena 
iš jų pusiau sėdomis ant 
manęs. Išvažiavo tiesiai, 
niekur nesisukę, tad visai

Pamatymas žiurstelio formos 
man visuomet primena mūsų 
bazarus. Juose žiursteliai iš- 
gaudomi su pirma diena. Iš- 
gaudomi gražniniai, išgaudomi 
ir kasdieniniai, praktiškiausie- 
ji. Šiam forma gaunama tri
jų dydžių — mažo, kuris bus 
apie 14-16, vidutinio — 18- 
20, ir didelio — 40-42. Lais

vės bazaras Įvyks vasario 
20-23 dienomis.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

3 pusi.-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—<Tree., Sausio 7t 1948
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PASKUTINIS CARAS
, L

z - (Tąsa)
“Garbingasis Juodosios jūros 

laivynas, likdamas ištikimas carui, rei
kalauja iš tamstos tuoj^sušaukti Stei
giamąjį Susirinkimą ir n>eklauso tams
tos ministerių.” Ir Sevastopolio sukilimą 
greit numalšino, o Šmitą su trim kitais 
vadais sušaudė. Beveik tuo pat metu ka
riški maištai įvyko ir tolimam Vladivos
toke, Gardine, Viborge, Rygoj, Irkutske 
ir daugely kitų vietų. Per spalių — gruo
džio mėnesių laikotarpį buvo 89 įvairios 
rūšies kariški maištai.

Greta su tais kariuomenės maištais 
aukščiausio laipsnio pasiekė revoliucija 
Lenkijoj, Latvijoj ir Kaukaze. Ir didelę 
pačios Rusijos dalį apėmė gaivališki 
valstiečių sukilimai ir dvarų deginimas. 
Lapkričio gale prasidėjo antras visuoti-\ 
nas darbininkų streikas, vėl buvo susto
jęs paštas ir telegrafas, dalis geležinke
lių. Stambioji buržuazija, dvarininkai ir 
aristokratai išsigandę bėgo į užsienį, ma
nydami, kad jau galas monarchijai ir jų 
turtam. Pats didžiausias tų metų revo
liucinis įvykis buvo Maskvos ginkluota
sis sukilimas gruodžio 10—20 d.d. Mask
vos gatvėse buvo pastatytos barikados, 
ten susitelkė didelis skaičius ginkluotų 
revoliucinu būrių, kurie atkakliai kovė
si su policija ir kariuomene. Bet antra
jam visuotinapi streikui nepasisekus ir 
susisiekimui nenutrūkus, kitur sukilimo 
nepalaikius, vieni maskviečiai negalėjo 
ilgai laikytis. Iš Petrapilio prisiųstasis 
gvardijos Semionovo pulkas su generolu 
Minu priešaky pradėjo griauti barikadas 
iš patrankų ir revoliucionieriai turėjo

• trauktis arba žūti.
Petrapily veikusi darbininkų taryba, 

matydama, kad revoliucija jau baigiasi, 
' kad policijos ir juodašimčių aktyvumas 

vis didėja, kariuomenės bąudžiamieji bū- 
’ riai, išsisklaidę po visą Rusiją, pribai

gia paskutines revoliucijos konvulsijas ir 
žiauriausiai baudžia aktingesniuosius 
revoliucionierius, .nutarė padaryti dar 
vieną žygį carizmui pakenkti. Būtent, ji 
išleido savo “manifestą,” kuriuo ragino 
indėlininkus atsiimti iš bankų ir taupo- 

> mųjų kasų savo indėlius ir proletariato 
vardu pranešė nutarimą, kad nebūtų mo
kamos skolos, kurias caro vyriausybė su
darė kariaudama prieš savo tautą. O ki
tą dieną Vittės įsakymu darbininkų ta
rybos vykdomasis komitetas su Trockiu 
priešaky buvo suimtas.

Taigi, caro viltys, kad manifestas lyg 
burtininko lazdelė caro priešininkus at
ves prie jo kojų ištikimybę pareikšti, ne
pasiteisino. Bet tam tikras revoliucinio 
vieningumo atoslūgis buvo jaučiamas. 
Manifestas atskėlė riuo revoliucionierių 
dalį nuosaikesniųjų buržuaziniu sluoks
nių, kurie daugiau nieko ir nesiekė, kaip 
konstitucijos ir visai nenorėjo respubli
kos. Buvo vykdomas ir tas planas, ku- 

. riuo įtikėjo didysis kunigaikštis Mikalo
jus Nikolajevičiu^, kurį uoliai rėmė ir 
aplink, carienę susispietusios jėgos. Jei 
pažangesnioji, visuomenės dalis žiūrėjo 
tik trijų pirmutinių manifesto straipsnių 
apie laisves/ tai šie ultra patriotiškieji 
arba juodašinfčių sluoksniai kibo aktin
gai vykdyti ketvirtąjį straipsnį, būtent, 
prisidėti prie revoliucijos malšinimo. Pa
žangieji ėjo su raudonom vėliavom, gie
dojo “Marselietę” ir reikalavo gilinti re- 

' voliūciją, versti carą. O šie cariškieji 
patriotai ėjo su valstybinėm trispalvėm 
'vėliavom ir caro portretais, giedojo caro 

‘ himną “Bože caria ehrani” ir reikalavo 
baigti revoliuciją, stiprinti caro sostą, 
siuntė carui ištikimybės pareiškimo tele
gramas. Ir vieni ir antri sakėsi pasinau
doju manifesto suteiktom laisvėm. <

Žinoma, policija, kuri uoliai kovojo 
prieš revoliucinius žygius, visais būdais 
parėmė tuos juodašimčių patriotus. Gu
bernatoriai ir policijos viršininkai laikė 
savo pareiga būtinai suruošti be t' kokią 
manifestaciją su caro portretais, kad ga
lėtų carui telegramą pasiųsti ir už tai 
padėką gauti. Tai buvo visais būdais ska
tinamoji tarnybinio uolumo pareiga. Tie
sa, visuotinėj revoliucinėj nuotaikoj, to
kiom policijos apsaugomom manifestaci
jom nelengva buvo surasti žmonių, tek
davo ieškoti, raginti, net samdyti. Daž-

nai caro portretus nešdavo persirengę 
policininkai ar policijos agentai. 'Šių ma
nifestacijų metu iš pro šalį pinančių bu
vo reikalaujama nuimti kepures, o kas 
neklausė, buvo primušamas. Policija to
kiais atvejais nusisukdavo, lyg nieko ne
matydama. Tokiem cariškų manifestaci
jų organizatoriam įsidrąsinus, manifes
tacijos paprastai baigdavosi žinomesnių 
vietos revoliucionierių butų užpuolimais 
ir žydų pogromais. Policijos departamen
tas ne tik duodavo policijai parėdymus 
palaikyti tas cariškas manifestacijas, 
bet ir spausdindavo atsišaukimus su ra
ginimais ruošti žydų pogromus, nes žy
dai esą didžiausi revoliucijos kaltininkai. 
Tokių žydų pęgromų įvyko ltO vietų 
įvairiose Rusijos dalyse ir užmuštų skai
čius siekė- tarp y]/t iki 4 tūkstančių žmo
nių, o sužeistų iki 10 tūkstančių. Tuo 
būdu carizmas surado naują būdą kovo
ti prieš revoliuciją, be kariuomenės bau
džiamųjų būrių, priveš revoliucines ma
ses pastatydamas juodašimtiškąsias, ne
va savo šalininkų mases.

♦ j.

Lietuvoj jau anksčiau pasireiškęs 
bruzdėjimas po spalių 17 d. pasidarė dar 
aktyvesnis. Lietuvos žymesniuose mies
tuose ėjo demonstracijos su raudonom vė-\ 
liavom, o kai kur manifestavo caro pa
triotai su caro paveikslais. Lietuvių tau

kiniai veikėjai rūpinosi tuo bruzdėjimu 
pasinaudoti Lietuvos politinėm teisėm 
praplėsti. Su dr. J. Basanavičiaus, Do
nato Malinausko, J. Ambraževičiaus ir 
M. Dovoinos-Silvestraviciaus parašais 
įteiktas Vittei memorandumas, kuris 
buvo atspausdintas Rusijos vyriausybės 
laikrašty “Pravitelstvennyj Vestnik.” 
Memorandume išdėstyta lietuvių tautos 
istorija, jos tautinės savybės ir parei
kalauta' Lietuvai autonomijos su Seimu 
sostinėj Vilniuj, o taip pat prašyta, kad 
visuose manifestuose nebūtų ignoruoja
mas Lietuvos vardas, t. y., kad caras 
prie sutrumpintojo titulo rašytųsi ir Lie
tuvos didžiuoju kunigaikščiu.

1905 meti pažymėtini svarbiu ir is
toriniu lietuvių tautai žygiu — Didžiojo 
Vilniaus Seimo sušaukimu lapkričio 21 
(gruodžio 4JML-Apie 2000 ątstpvų, su
važiavusių iš visos Lietuvos, dvi dienas 
svarstė Lietuvos būklės klausimus. Sei
mas pavadino caro vyriausybę pikčiau
siu mūsų priešu ir visi Seimo nutarimai 
buvo revoliucinės dvasios perimti. Tai 
nebuvo prašymai, bet atviras raginimas 
į kovą prieš caro valdžią drauge su visų 
Išsijos tautų sukilusia liaudim. Lietu
vos ateitį Seimas vaizdavo kaip autono
minę respubliką federatyvinėj Rusijos 
valstybėj. Seimas kvietė visas politines 
partijas ir asmenis vieningai dėtis į tą 
didelę kovą. Kol kova bus laimėta, Sei
mas ragino: nemokėti rusų valdžiai jokių 
mokesčių, uždarinėti monopolius, neleis
ti vaikų į rusų pradžios mokyklas, neiti 
į teismus ir rusų įstaigas, neleisti savo 
brolių į rusų kariuomenę, o reikalui išti
kus, —- streikuoti visiem darbo žmonėm 
miestuos ir kaimuos.

Šie Seimo nutarimai buvo lietuvių tau
tai kaip kokia konstitucija, kovos pro
grama, kuri daugely vietų ir buvo tuoj 
vykdoma revoliuciniu būdu. • Žagarėj 
valstiečiai išvarė rusų mokytoją, užpuo
lė Nariškino namus ir atėmė ginklus, iš
daužė monopolį. Kelmėj, Kražiuos, Erž
vilke, Tauragėj ir daugybėj kitų vietų 
buvp pašalintos valsčių valdybos ir užda
rytos valdžios įstaigos. Užpaliuos uriad- 
ninkas nuginkluotas, policijos viršinin
kai pabėgę, iš ‘valsčiaus išmestas caro 
paveikslas, mokytojai ir valsčiaus rašti
ninkas išvyti. Varniuose sudaužytas ir 
sudegintas monopolis, išdaužytas vals
čius. Sedoj minia užpuolė arešto namus 
ir bandė paleisti suimtuosius. Padubysy 
valstiečių minia nutraukė valsčiaus teis
mą, išvaikė teisėjus, užantspaudavo by
lų spintas ir pinigines dėžes, pastatė savo 
sargybą. Čipėnuose valdžią pašalinus ku- ' 
rį laiką įsisteigė tiesiog savarankė, “res
publika.” Visa Suvalkija buvo panašaus 
maišto apimta.

(Bus dąugiau)

Šiandieninė Estų
Literatūra

Rašo I. Semperis
(Tąsa)

Pirmaisiais tarybin. me- 
-tais senas literat. žurnalas 
“Looming” (Kūryba) tęsia 
grynai literatūrinio žurna
lo tradicijas. Jeigu čia ir 
supažindinami skaitytojai 
su tarybine literatūra, so
cialistiniu realizmu, tai ide
ologiniai klausimai griežtai 
nestatomi ir nesprendžiami. 
Žurnale dar labai daug a- 
politiškumo, straipsnių, tik 
paviršutiniškai apžvelgian
čių tarybinę literatūrą, se
nomis temomis eilėraščių, 
literatūriškai istorinių ap
žvalgų su buržuaziniu pri
ėjimu.

Vis tik rašytojai parodė 
savo norą prisidėti prie 
jaunos tarybinės Valstybės 
kūrimo darbo, norš jų poli
tinis susipratimas dar netu
rėjo tokio lygio, kad sukur
tų tokius kūrinius, kuriuo
se naujosios problemos bū
tų sprendžiamos principi
niu aiškumu.

Be išspausdintų žurna
luose eilėraščių ir apsaky
mų, reaguojančių į vyks
tančiu^ įvykius, galima pa
minėti dar išėjusius atski
romis knygomis kūrinius: 
M. Raudo pjesę “Kardas 
vartuose”, iš kalinių revo
liucionierių gyvenimo, A. 
Antsono pjesę “Ordos ga
las”, apie vokiečių evakua
ciją, H. Raudzepo romaną 
“Paskutinysis europietis,” 
Mini Raudzep apysaką 
“Krėslas su ratais,” E. Kru- 
steno apsakymus “Akloji 
meilė.” Tie kūriniai, išėję 
1941 metais, turi dar visus 

trūkumus, tipingus buržua
zinio periodo galo estų li
teratūrai.
p Savo kūrinyje “Paskuti
nysis europietis” H. Rau- 
dzepas mėgina išjuokti ąt- 
sijusį nuo gyvenimo • litera-Į 
tą estetą, tačiau jis parodo 
jį fiziologiniame erotiniame 
piūvyje, dėl ko kūrinys iš
ėjo ideologiniu požiūriu 
klaidingas ir net-kenksmin
gas.

Mini Raudzep apysaka 
“Krėslas su ratais”, < kuri 
išspausdinta neseniai išėju
siame jos apsakymų rinki
nyje “Troškumą”, rodo, jog 
autorė gerai pastebi gyve
nimo detales, tačiau jos im
presionistinis išsigimimo, 
troškumos, liguistumo, mei
lės svajonių ir buržuazinės 
visuomenės trūnijimo vaiz
davimas^. primena vokiečių 
rašytojo Eduardo Kaizer- 
lingo ar dano Hermano 
Bango stilių. M. .Raudzep 
apysaka vargiai ar gali tu
rėti auklėjančios reikšmės, 
nors autorės simpatijos, be
sistengiančio ištrūkti iš 
buržuazinės aplinkos, per
sonažo pusėje.

Dar riiūresnį. gyvenimą ir 
beviltiškumą vaizduoja sa
vo apsakymų rinkinyj “Ak
loji meilė” E. Krustenas. 
Čia surinktos visos gyveni
mo niekšybės ir luošy bes, 
kurias autorius piešia be 
mažiausios vilties prošvais
tės. Tame kūrinyje natūrat- 
listiškai nupiešta pesimisti
nė apsigimėlių galerija, ir 
jame sunku rasti ką nors 
pamokinančio,* kadangi nei
giami žmonių tipai silpnai 
surišti su pagimdžiusiomis 
juos visuomeninėmis sąly
gomis.

Kodėl pirmaisiais tarybi
niais metais Estijoje išėjo 
kūrinių, kurie vaizdavo 
tamsiąją gyvenimo pusę vi
same jo natūralume, be ma
žiausios kibirkštėlės, ro-

dančios išeitį iš to suluošin
to gyvenimo? Tai atsitiko 
todėl, jog rašytojai dar ne
buvo persiėmę marksistine 
ideologija, jų literatūrinė 
kūryba ėjo senuoju keliu. 
Jei tuo pačiu metu buvo iš
spausdinta nemaža straips
nių apie marksistinę esteti
ką, tai jie turėjo grynai te
oretinį charakterį ir'nenu- 
šviesdavo literatūros bei 
meno konkrečių reiškinių. 
Vienu žodžiu, teorija dar 
nebuvo susieta su praktika. 
Rašytojai ir pirmaisiais ta
rybiniais metais naudojo 
kritinio realizmo metodą, 
kuris spėjo išsigimti j atgy
venusį natūralizmą. Jie 
vaizdavo gyvenimo baisy
bes, tačiau neatskleisdavo 
nei klasinės kovos, nei vi
suomeninių jėgų, kurioms 
lemta sunaikinti tų baisy
bių veiksnį — kapitalizmą.

Betgi yra vienas to laiko 
kūrinys, kuriame aiškiai 
parodyta “kova tarp seno 
ii\ naujo, tarp* mirštančio 
ir gimstančio, tarp nyks
tančio ir augančio” (Stali
nas). Šis kūrinys pasiliko 
ligi šiol nepastebėtas, gali
mas dalykas, todėl, jog jį 
išleido Tėvynės karo pra
džioje, jis nespėjo\patekti j 
knygynus, ir visą jo tiražą 
vokiškieji okupantai sunai
kino. Tas kūrinys — I. Ma- 
dariko (I. Lauristin) ro
manas “Respublika”. Jame 
pavaizduotas kaimo gyveni
mas ir Talino darbininkų 
gyvenimas tuo metu, kada 
prasidėjo stambiųjų fabri
kų statyba, kada žmonės 
kėlėsi į miestus, kada pro
letariato kovą prieš cariz
mą apšvietė pirmieji poli
tinio susipratimo spindu
liai, kada marksizmas pra
dėjo skverbtis į proletaria
to eiles. Kaimo ir miesto 

Įaugimo procesai pavaizduo
ti puikiai ir spalvingai. Es
tijos TSR Valstybinė Lei
dykla turėtų naujai išleisti 
tą vertingą kūrinį, likusį, 
deja, nebaigtą.

Suvedant balansą, reikia 
pakeisti nuomonę, jog mūsų 
literatūra pirmaisiais ta
rybiniais metais, neva, įžen
gė į tarybinį kelią. Į to me
to literatūrą buvo žiūrima 
iki šiol labiau palankiai, 
negu kritiškai; toje litera
tūroje matė persilaužimą, 
naujus motyvus, ir'jų buvo 
iš tikrųjų,£ypatingai poezi
joje, tačiau pamiršdavo jos 
trūkumus ir klaidas.

Pirmieji tarybiniai metai 
davė rašytojams daugiau 
uždavinių, negu jie galėjo 
išspręsti. Rašytojų sąmonei 
susikristalizuoti buvo per 
maža laiko. Iš buržuazinių 
laikų dar buvo užsilikusios 
beviltiškumo ir pesimizmo 
nuotaikos; tikrovę rašyto
jai vaizdavo, nesuprasdami 
jos istorinės eigos. Vyravo 
asocialumas ir egocentriz- 
mas. Rašytojams buvo dar 
svetimas socialistinio reali
zmo metodas, jų teorija ir 
praktika ėjo savais keliais. 
Kritikoje vyravo formaliz
mo elementai, joje tik la
biau, negu anksčiau, buvo 
pabrėžiamas* turinio mo
mentas. ) \

Estuos tarybinių rašyto
jų sąjunga savo orgkomite- 
to asmenyje dar nebuvo 
tas organizacinis centras, 
kuris iš tikrųjų būtų vado
vavęs ideologiniam rašyto
jų auklėjimui ir jų kovai už 
tarybinį >meną. Tada rašy
tojai dar neturėjo suprati
mo apie tai, kad Tarybinių

Rašytojų Sąjunga nagai sa-_, 
vo uždavinius ir charakterį 
griežtai skiriasi nuo buržu
azinio meto Estijos Rašyto
jų Sąjungos.
2. Estų Tarybinė Literatū
ra Didžiojo Tėvynes Karo 

Periode
Estų rašytojų kūryba vir

to tarybine tik Didžiojo Tė
vynės karo metu. Tas aud
ringas augimas prasidėjo 
pirmomis karo dienomis, 
kai pažangieji rašytojai vi
są savo dėmesį nukreipė į 
kovą su vokiškaisiais grobi
kais. Rašytojai daugiau ne
gu seniau ėmė spausdintis 
laikraščiuose, kur jie karš
tais žodžiais ragino estų 
tautą visomis jėgomis ko-, 
voti su amžinu mūsų kraš
to priešu. Laikraščiai spau
sdino liepsningus poetų ei
lėraščius ; tie eilėraščiai* 
buvo rašomi ne išpustomis 
frazėmis, o aiškiai ir tau
tiškumo dvasia. Poetasper- 
ėjo į kovotojo poziciją, o 
literatūra virto kovinga ir 
karinga. Negalėjo būti ir 
kalbos apie apolitiškumą.

Visa tauta, visas kraštas
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231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. Evergreen 8-9770

I . Fotografas | 
S? TO
gTraukiu paveikslus famijijų, ves-^ 
gtuvių, kitokių grupių ir pavienių.® 

"Iš senų padarau« 
naujus paveiks-^ 
lūs ir krajavusg 
sudarau su ame-# 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant irr 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- # 
geidaujama. Tai-^ 
jiogi atmaliavoju/i 
įvairiom spalvom. ji 

; JONAS STOKES «
f 512 Marion St., Brookįyn |
f Kampas Broadway ir Stone Avė., priefi 
f Chauncey St., Broadway Line. M
J Tel. GLenniore 5-6191 g

pakilo prieš hitleriškus gro
bikus. Buržuaziniais lai
kais iš pažangiųjų rašyto
jų lūpų nebuvo galima iš
girsti nė vieno žodžio /apie 
tėvynę, nors - buržuazinės 
klikos veikėjai visaip sten
gėsi juos išprovokuoti 'tuo 
klausimu. Jei kas ir reiškė 
savo patriotinius jausmus 
kapitalistinei Estijai, t a i 
tokį patriotizmą pažangieji 
rašytojai smerkė. Toji Es
tija, kurią puoselėjo savo 
širdyj mūsų geriausieji po
etai, nebuvo panaši į tą ma
žą buržuazinę nuo užsienio 
kapitalistų priklausomą re
spubliką, kuri didžiavosi 
tuo, jog ji amžinai atskirta 
nuo savo didžiojo rytų kai
myno. Tose sąlygose bet 
koks patriotizmo pasireiš
kimas tikrumoje buvo bur
žuazinės diktatūros ir už
sienio kapitalo valdžios gar
binimas. Tačiau Tarybinė 
Estija, kurios gyvenimą 
dabar sutrikdė hitlerinės 

f

galvažudžių gaujos, vienu 
akimirksniu pavertė visus 
buržuazinių laikų nepatrio- 
tus karščiausiais patriotais.

(Daugiau bus)
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IF. W. Slialinsl
(SHALINSKAS) į

Funeral Home | 
84-02 Jamaica Avenue Ž 

Opposite Forest Parkway a 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves g

•-I5O Į
Koplyčias suteikiam nemokamai M 

visose dalyse miesto.'*' 
Tel. Virginia 7-4499 |

V

MŪSŲ MEDUS
Akių švies? 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

4 pus!.*--Laisvė (Liberty, Lith.‘Daily)-* Tree., Sausio 7, 1948

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. t

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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IŠ URUGVAJAUS
MOTERŲ BANKETUI 

ĮVYKUS

MONTEVIDEO.—Lapkričio 
22 d. ULC patalpose įvyko 
moterų skyriaus puoštas ban
ketas, kuris, nežiūrint lietin
go oro, susilaukė didelio skai
čiaus dalyvių. Publikai užė
mus vietas prie gražiai pa
ruoštų stalų, moterų skyriaus 
pirmininkė drg. Anelė Valio
nienė pasakė trumpą atidary
mo prakalbėlę, ' pabrėždama, 
jog šis banketas suruoštas 
tikslu paremti lietuviškojo ra
dijo valandos ketvirtį, kad ne 
tik tęsti šią transliaciją 15 
minučių laiku, bet dėti dideles 
pastangas grįžti prie pusva
landžio. Pridūrė, kad mote
rų skyrius šiame bankete 

J taip pat turi už tikslą pa
gerbti radijo darbuotojus: A. 
Matulevičiūtę, S. Džiaukštaitę 
ir A. Vaivuską, kurie,—kalbė
jo Valioniehė, — jau virš me
tai laiko be jokio ^atlyginimo 
nepertraukiamai darbuojasi 
prie radijo programos. Baig
dama savo kalbą, kvietė A. 
Vaivuską tarti‘žodį, šis, pa
žymėjęs lietuviškojo radijo 
vaidmenį kultūros ir teisingų 
informacijų teikimo iš Tėvy
nės atžvilgiu, atsišaukė į susi
rinkusiuosius daugiau prisidė
ti prie radijo paramos, kad 
artimiausiu laiku būtų gali
ma grįžti į pusvalandį, kuria
me turėtų vietos dalyvauti 
mūsų menininkai ir mūsų 
suomeniniai darbuotojai. 
Matulevičiūtė taipgi tarė 
dėkos žodį visiems radijo 
mėjams.

vi

išdėsto ilgą 
pasišalina, pa

ir laikraščio 
neskaitysią. . .

taip

dešinę pa-

Cerros mo- 
panašų pa-

palydėtas’ aplodismentais, nes 
jis publikoje padarė didelio 
įspūdžio, šį kartą Ragauskas 
sukūrė monologą, vietos lietu
vy ii gyvenimo motyvu. Auto
rius, savo įgimtu komiškumu, 
pašiepė tuos mūsų tautiečius, 
kurie gerokai “įsismaginę” al
koholiu atvyksta į ULC pa
rengimus ir tvarkdarių prie 
durų sulaikyti pyksta, kad jų 
tokiam apverktinam stovy ne- 
įleidžia į salę, 
“pamokslą” ir 
reikšdami, kad 
Darbo daugiau
Ragauskas savo numerį 
tipiškai suvaidino, kad niekas 
geriau už jį nebūtų atlikęs. 
Publika nesigailėjo garsių ap
lodismentų, o vėliau daugelis 
nuoširdžiai jam 
spaudė.

Kiek laiko atgal 
terys buvo suruošę
rengimą, kuris turėjo kuo ge
riausių rezultatų. Virš 100 
pezų buvo gauta pelno radijo 
išlaikymui. Praeitą sekmadie
nį centro moterys taipgi susi
laukė gražių vaisių su aukš
čiau aprašytu banketu, nežiū
rint, kad tą dieną oras buvo 
labai neprielankus. So tokiais 
parengimais ir su gaunamomis 
paskiromis aukomis, geriau
siai ’atmušami smetonininkų 
šmeižtai, būk mūsų ‘ radijas 
yra apmokamas iš užsienio 
gaunamais pinigais. Atsaky
dami^ į tokius biaurius šmeiž
tus, mūsų susipratę tautiečiai

A. kas kartą Jabiau talkininkau- 
pa 1................................................
rė

;ja ir remia tokį kilnų darbą, 
• kaip kad radija.i

Prie šio banketo suruošimo
Meninė programa prasidėjo* daugiausia darbavosi šios mo-

su piano muzika, kurią išpildė 
jaunuolė Jadvyga: Bliuvaitę. 
Sekė V. Banevičienės tikrai 
žavėtinos lietuviškos dainos,

Ja-

Kaltinami paneigime kongreso, tie Hollywoodo rašytojai ir direktoriai atvyko į J. V. 
maršalo raštinę, Los Angeles mieste. Juos apkaltino jiems atsisakius Neamerikinių 
Veiksmų Komitetui pasisakyti savo politinius požiūrius ir savo unijas. Jie tuomi 
protestavo prieš Įvedamą politinę ausinę. Iš kairės: Robert Adrian Scott, Edward 
Dmytryk, Samuel Ornitz, Lester Cole, Herbert Biberman, Albert Maltz, Alvah Bes

sie, John Howard Lawson, Ring Lardner, Jr.

Worcester, Mass.
LLD 11 kuopos pirmas šiais 

1948-tais metais susirinkimas 
įvyks sausio 11 d. Draugai, 
būkim visi. Daugelis dar ne
atsiėmė! naujos knygos “Vi
duramžių Istorija.” Ateikit 
pasiimti, na, ir duokles rei
kia pradėti užsimokėti už 
šiuos metus;' kad būtų galima 
išleisti naują knygą už 1948 
m. Tarp kitų svarbių kuopos 
reikalų, bus raportas iš Massa
chusetts 
lietuvių 
rencijos, 
gruodžio

Gerai lietuviams pažįstamas 
John Dūda (lenkas), gyvenęs 
ant Palisade Ave., didžiojo 
snigimo dieną ėjo iš darbo ir 
beklampodamas pusnynais su
kniubo ir vietoje mirė. Buvo 
vedęs ir tik 56 metų, dar sti
prus vyras.

24 d. gruodžio mirė Sophia 
Jažvinskienė, lenkų kilmės. 
Jos vyras Max kadaise už
laikė ant Palisade Ave. kar- 
čiamą ir ,yra daugeliui lietu
vių pažįstami.

New Britain, Cdnii
Darbininkai Organizuojasi 

Unijas; Remia Wallace’o 
Kandidatūrą

Pradedant naujus metus, 
reikia peržvelgti praėjusius. 
Numetus žvilgsnį į dirbančio
sios liaudies gyvenimo aplin
ką, matome, kad ji prasčiau 
gyvena•su
negu pirmiau, 
gos visiškai 
lusios 19'47 
mas pašoko 
Tuo pačiu 
kompanijos 
ti.

Jersey City, N. J

valstijos pažangiųjų 
organizacijų konfe- 
kuri įvyko Bostone, 
14 d. Bus ir meti

niai raportai iš kuopos veiki
mo už 1947 metus.

Iš praėjusio kuopos susirin
kimo neparašiau dėl nesveika- 
vimo; rūpinausi, kad nė šio 
dalykėlio negalėsiu atlikti. 
Dabar viskas yra gerojoj pu
sėj, tai čia pabrėšiu keletą 
gražių dalykų iš praėjusio 
kuopos susirinkimo.

Mūsų darbštusis sekretorius 
d. S. Janulis prirašė viėną 
naują narį, o d. J. Jaskevi- 
čius pridavė susirinkimui, kaip 
kuopos knygius, $8.05 už iš
parduota literatūrą. > •

Į kuopos valdybą tapo iš
rinkti visi tie patys: organi
zatorium A. Pilkauskas, finan
sų sekretorium S. Janulis, pro
tokolų sekretorium J. M. Lu
kas, kasierium B. Mizara, kny
giam J. Jaskevičius, Laisvės 
agentu J. J. Bakšys, korespon
dentu J. M. Lukas.

Linkiu ^visiems kuo geriau
sios sveikatos ir ištvermės at
einančiuose mūsų darbuose 
šiais 1948 metais.

J. M. Lukas.

Per daugelį metų buvęs biz
nyje, K. Steponavičius pasi
traukė iš biznio. Dabar Boro 
Bar & Grill naujais gaspado- 
riaris yra Peters Bros.

d.c sausio Boro Bar salėj, 
Palisade Ave., LDS 115344 

kuopa laikys metinį susirin
kimą, 3 vai. po pietų. \Visi 
būki^p, nes yra • labai daug 
reikalų ąptarimui.

Kazys Bedarbis.

Roma. — Paskelbtas vi
suotinas bankQ tarnautoju 
streikas Italijoj.

MIRĖ JONAS MERKEVIČIUS

Jonas Merkevičius, 
67 metų. Buvo il- 
Laisvės skaitytojas 
kuopos paryš ir Li- 
Draugijos 16-tos kp.

Tuojau Užsisakykite
Stasio Jasilionio 
Eilėraščiu Knygą

PAVASARIŲ GODOS '
(Antras tomas)

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

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

KNYGA IŠ 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 piloną tomą, 
kuris yra užvardintas

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

Daugybė gražiausių eilių, puikus 
pasiskaitymas dvasiniam susistlprį- 
nimui. ,

Antras tomas Jasilionio eilėrąščių 
bus gatavas pradžioje šių metų. Pra
šomo tuojau užsisakyti.

Užsakymus ir pinigus prašome 
siųsti Laisvės Administracijai, ad
resuokite:

' LAISVĖ,
427 Lorimer St., 

Brooklyn 6, N. Y.

Viduryje gruodžio mirė il
gametis Jersey City gyvento
jas drg. 
sulaukęs 
gametis 
LDS 133 
teratūros
narys, paliko nuliūdime mote
rį, sūnų, dvi dukteris. Viena 
iš dukterų yra mokytoja. Abi 
dukterys yra vedusios.

Velionis Jonas Merkevičius 
buvo pažangus žmogus. Vi
sa jo šeima priklauso "prie 
LDS 133 kuopos, išskiriant 
sūnų, ir ki^k teko patirti ir 
kartu organizacijose veikti, 
tai velionis visada buvo kai
raus nusistatymo žmogus. Iš
kalbumo jis neturėjo, bet, nors 
trumpais sakiniais, savo mintį 
išreikšdavo. Jau per ilgą lai
ką jis nedirbo ir turėjo gy
venti iš moters uždarbio ir 
gautos pašalpos. Kaip kiek
vienas darbo žmogus, velio
nis turto susikrovęs neturėjo 
ir gyvenimą baigė ne pertek
liuje.

Iš kokio Lietuvos krašto jis 
paėjo, neteko patirti.

Ilsėkis, drauge, o likusieji 
tavo vienminčiai darbą tęs to
liau;

Nemalonūs Nauji Metai
Prieš Naujus Metus diena 

buvo graži, nors šalta. Nau
jų Metų dieną, apie 10 vai. 
vakaro, užėjo didelė vėtra su 
ledais. Medžių šakos toje° 
sekcijoje, kurioje gyvenu, vė
jo nulaužytos, elektros vielos 
sutraukytos ir gyventojai pa
liko be šviesos. Ryte gatvės 
atrodė, kaip po karo audros. 
Susisiekimas su New Yorku 
blogas; kad laiku pasiekti 
darbo vietą, reikėjo išeiti pus
antros valandos anksčiau, ša- 
lygatviai sniegu užversti; kur 
rie turi reikalą kur eiti, eina 
gatve. Einantieji gatve su
daro įspūdingą vaizdą, prime
nantį Lietuvoj gyventus lai
kus. Gyventojai pasakoja, 
kad jie labai seniai tokią žie
mą matė.

Susirinkimas
LDS 133 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks šį \Sekmadie- 
nį, 11 d. sausio, paprastoj vie
toj, ir bus renkama kuopos 
valdyba šiems metams. Pra
džia 2-rą vai. dieną. Daly
vaukite. Pilietis.

pradžia šių metų, 
Darbininkų al- 

yra paki- 
pragyveni- 
aukštokai. 

didesnės

mažai 
m., o 
gana
kartu

pradeda apsidirb- 
Šian ir ten darbo valandos 

po truputį trumpėja- tai reiš
kia, kad darbininkų įplaukos 
pradeda mažėt. O kalbama, 
kad maistas pakilsiąs dar ko
kius dvidešimt nuošimčių ar 
daugiau. šį reikalą nustato 
monopolinis kapitalas, kol dar-' 
bo liaudis nedaro spaudimo 
ant kompanijų, kad nors kiek 
žmoniškiau sulygintų įplaukas 
su pragyvenimo išlaidomis.

Dabar paimkime kitą meda
lio- pusę, — pažiūrėkime, kaip 
valdančiajai visuomenės dale
lei einasi. Toli neisime. Tik 

I ant vietos. dešimties dirbtuvių 
“stakholderiai” gąvo $500,000 

j daugiau dividendų, negu 1946 
į metais, arba viso $4,690,281. 
Daugiausiai dividendų išmo
kėjo Stanley Works, — ten, 
kur darbininkai dar silpnai 
organizuoti <į uniją, kur darbi
ninkų spaudimas ant kompa
nijos už didesnes allgas neį-

Cliffside. N. Jterys: A. Valionienė, M. 
nulionienė, K. Diksienė, 
Kaušienė, M. Dijokienė, 
Bliuvienė, Mažeikienė, P. Vai-

Visi užkan- 
l džiai ir stalų papuošimui gė- 
I lės buvo gauta dovanomis.

vadovaujant|

akompanuojant N. Budreikai. vuskienė ir kitos.
T-k . . i • • • i 1 .Po to moterų iniciatyva buvo 
išpildytas lietuvių liaudies šo
kis “Audėjėliai,” ’
Kastei Diksicnei. Pagaliau 
buvo pranešta, kad šios die
nos programa baigsis su A. 
Ragausko surpriziniu numeriu. 
Taip iš tikrųjų ir buvo: iš 
anksto nereklamuotas Ragaus
ko numeris buvo sutiktas ir

Radijoklausytojas.
Iš “Darbo”)

Jeruzale? — 1,500 gink
luotų arabų apsupo ir ata
kuoja žydus “šventojoj” se
novinėj Jeruzalės daiyj.

Living Room Cushions i
i‘ Refilled With New Springs |

i Sofa Apačios PerbildaVojimas
l Už $12.00
8 šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

mLITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
* Tel. EVergreen 4-9612 £
f f * l

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STĄGG 2-5043

MATTHEW P. ĘALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Pa tarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. 5

BALTOS KALĖDOS

| Egzaminuojant 'Akis,į 
I Rašome Receptus | 
iDarome ir Pritaikome Akinius |

Drs. Stenger & Stenger |
Optometrists ®

394-398 Broadway |
Brooklyn, N. Y. |

Tel. ST. 2-8342 |

'J. J. Kaškiaučius, M. D.|
J 530 Summer Avenue, S 
! . Newark 4, N. J. ®
t . HUmboldt 2-7964 |

jtewtctctetetctctctststetstetetetetctstctetetei 
i

Matthew 
IBŲYAUSKAS 
8 Laidotuvių Direktorius

g w
t? Liūdnoje valandoje simpatiškai 
w ii* asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Modernišku! Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

buvusioji su menkais 
vienintelė 

. susišelpimo 
laikosi tvir- 

kitos ne kaip 
ii- »nariais. I

manomas.
New Britain Machine Co. 

darbininkai, organizuoti į elek- 
trikininkų CIO uniją, rengiasi 
streikam • Jie su kompanija 
nesusitaiko dėl algų ir neiš- 
gauna iš kompanijos kontrak
to.

American Hardware dirb
tuvės elektrikininkų CIO uni
jos valdybos rinkimų susirin
kime pasirodė, kad grupelė 
jaunų lietuviu 'likos išrinktais 
į komitetus. Pagirtina, kad 
lietuviai domisi unijos auklė
jimu.

Užsimezgė organizavimasis 
krautuvių aptarnautojų,. Ta
čiau jie rašosi į AF of L uni
ją. ši unija? nėra kovinga; 
veikiausiai, nedaug sau nau
dos ir bepadarys būdami su
tingusioj unijoj, bet vis ge
riau būti organizuotais.

Kalbant toliau apie draugi
jų rinkimus, Lietuvių Apšvie- 
tos Piliečių Kliubo valdyba iš
rinkta
pakeitimais. Tai 
vietos 
draugija, 
čiausiai. 
stovi su
Piliečių Kliubą savu laiku bu
vo įtraukta gana graži grupė 
jaunimo, bet nemokėta jis už- 
interesuoti, tai dalis jų ir ap
leido kliubą, o čia gi verda 
savotiška politika. Tie, kurie 
gerai prirašė naujų narių, jie 
yra gerokai pagnaibiojami. 
Todėl rekrutavimas sumažė
jęs. Mat, gyvenimas kai kam 
per trumpas, kad iš jo pa
tyrimų būtų galima pasisemti 
žinojimo, jog taikus, draugiš
kas sugyvenimas su nariais 
išauklėjo tvirtas organizaci
jas.

PCA New Britaino Skyrius 
nusprendė, kad Henry Wall- 
acc’o kandidatūra į preziden
tus yra vietoje. žada imtis 
už uolaus darbo. New Haven 
mieste teko nugirst ir karo 
veteranai- sudarė Wallace’o 
Kliubą. Liaudis pradeda įsi
siūbuoti už trečiąją partiją.

Kaip su lietuviais bus? Kol 
kas čia dar tylu.

šalia kitų dalykų, galima 
priminti ir šiuos: Per praėju
sius metus yra ' įvykę 2,794 
areštai, o, rodos, esame visi 
teisingi žmonės ir ne “raudo
ni.” Kur jūs ir aš pasistato- 
me automobilį prie šalygatvio 
ir už tai įmetąme centą, su
sidarė virš $25,000, ir apie 
$10,000 surinkta už per ilgą 
laikymą automobilių toj pa
čioj .vietoj. Naujagimių skai
čius irgi didokas—2,059. Va
dinasi, žmonių skaičius dau
gėja. Mirimų tebuvo tik apie 
644. Naujagimiai gerokai vir
šija mirusius. ženybų buvę 
903, mažiau už praėjusius 
metus. ' Tėmytojas.'

lietuvių
, kuri

Visos
turtu

Syrįja ir Lebanąs liepe 
išsikraustyti palestiniškos 
kilmes žydam.

New Yark. — Pabrango 
bulvės ir cibuliai.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

LLD 2 kp. moterų susirinkimas 
įvyks sausio 8 d., 8 v. v., 318 Broad
way. Kviečiame ir draugus dalyvau
ti, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarimui. Vienas iš jų’yra dienraš
čio Laisvės metinis bankietas, prie 
kurio turime skubiai rengtis. — 
Org. (5-6) t

SO. BOSTON, MASS.
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 8 

dieną sausio, 8 vai. vak., 318 W. 
Broadway. Prašome visus dalyvauti 
susirinkime, išgirsite . raportą iš 
praeitų metų veikimo. Kiekvienas 
narys turi žinoti kas buvo nuveikta 
ir ką reikės dirbti toliau, kad mūsų 
darbas būtų pasekmingas. Taip pat 
nauja valdyba užims vietą, kad bū
tų. .. pasekmhigesnl metai gavimui

1 naujų nąrių: Valdybė (5-6)

Laukiant žiemos švenčių, 
veik visi, pageidauja snie
gu pabaltintų Kalėdų. Dėl 
žiemos švenčių dievulis buvo 
tikrai geras—davė ir dribtelė
jo. Nežinau 
mūsų miestelį 
dilio sniege.

Jau suvirs 
kai bandome 
■pusnynų, bet
klampojama didžiausiose snie
go klampynėse.

kaip ki^ir, bet 
stačiai paskan-

savaitė laiko, 
išsikasti iš tų 
dar ir dabar

Gruodžio 24 d. mirė Ona 
Tranelienė, 58 metų amžiaus. 
Palaidota 29 d. gruodžio, 
Hackensack’e, • Šv. Juozapo 
kapinėse. Paliko vyrą Kazi
mierą, 3 sūnus ir 2 dukteris.
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August Gustas
__ ___ __ _ __

\ BELTAIRE FLORIST į

| Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į
* 6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y. į

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

ir tt., telefonuokite į
SHoreroad 8-9330 J

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

Specialistai Pritaikymui .3
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams J

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

Eaj^^sjaiai^^aai^si^JMSiBi*®!***^***^********^****^************

v v

Mtet<tct<tcegt<tctcict«tctctct<icteteiet€«tctctc«tctc«t<i€ictctcieic<cict€t€t€tct€tce«t<ic«tc«rj

Paul Gustas Funeral Home, į
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS f
Telefonuokite dieną ar naktį x ;

EVergreen .7-4774 «
1 I

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- g 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 3 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. '8

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

Asmeniški aptarfiąvimai suteikiama šeimom sulyg parei- 1 
kalavimo. Mūsų (telefonas niekad nemiega. «

S Laisvė (Liberty, Litfc. Daily)— Į Sausiu 7, 1948

I



NowYorko^zžfeg2fc72lni(H Kariškas, Sutkus ir Gudinas

Menkeliūnaitei Susitikti 
Vakaras Šį Sekmadienį, 
Sausio 11-tą

LDS TREČIOS APSKRITIES ŽINIOS
1947 METAM PRAĖJUS

Šio sekmadienio vakarą, sau
sio 11 d., 6:30 vai. vak., Lais
vės salėje, 419 Lorimer St., 
bus suruošta bufeto vakaras. 
Kitais žodžiais, “Welcome 
Party,” pasitikti Konstanciją 
Menkeliūnaitę, kuri neseniai 
atvyko iš Milano, Italijos.

Konstancija pasiilgo savo 
senų draugų, ir būtų gra^u, 
jeigu sueitume šio sekmadie
nio vakarą pasveikinti ją.

Turėsime įvairių užkandžių 
ir įsigėrimų. Dolores Petro- 
naitė suteiks keletą dainelių, 
pasveikinti Konstanciją Men- 
keliunaitę. Vakaras bus įdo
mus. Tad kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti.

Beje, sekmadienio ryte 
įvyks ALDLD* 2 Apskrities 
konferencija, tad po konferen
cijos svečiai - delegatai^^Kvie; 
čiami dalyvauti.

Daugiau žinių apie sekma
dienio vakaro programą 
neš rengėjai.

Albertas Vasiliauskas 
Muzikalėje Komedijoje 
“On Your Way”

pra-

Dr. A. Petriką 
Išvyko į Floridą

6 d., 
Petri- 
į Flo-

sugrįš

yra su- 
veikimą 
su tiks- 
j u dėtu,

Laisvės i F Vilnies šėri
au pini- 

Pasveikintas Dė

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo Trečios Apskrities 1947 
metų darbas buvo netaip 
spartus, bet nuveikta nemažai. 
Mūsų apskritie^ darbuotė su
kasi New Jersey valstijoje. 
Apskrities komitetas 
koncentravęs mūsų 
New Jersey valstijoj 
lu, kad LDS kuopos
dirbtų, kuomet Brooklynas su 
priemiesčiais .turi savo veiki
mą ir kuopos, nors lėtai, bet 
veikia.

Per 1947 metus Apskrities 
komitetas parėmė bei paauka
vo sekamiem tikslam. Pamo
kėta metinės duoklės į LDS 
centrą už S. Paulauską, LDS 
159 kuopos narį, neregį. Pa
aukota sergančiam Burbai. Pa
aukota Ateivių Gynimo komi
tetui per du atveju. Pasvei
kinta
ninku suvažiavimai 
giška auka, 
mokratinis Lietuvių suvažiavi
mas su auka ir paskirta $75 
dėlei Laisvės vajininkų užra
šymui Laisvės naujų skaityto
jų, taip, kad per 1947 metus 

j išaukota įvairiems tikslams 
; virš poros šimtų dolerių. Ap- 
į skritis turi naujai įsigyto Kul
tūrinio- Centro Namo keturis 
šėrus, už $100. Apskritis tu
ri Laisvės ir Vilnies bendro
vės šerys ir, baigiant 1947 m., 
apskrities iždas, neįskaitant 
pirktus šėrus, turi virš $900

Antradienį, sausio 
dantų gydytojas dr. A. 
ka išvyko porai savaičių 
ridą poilsiui.

Išvyko lėktuvu ir 
sausio mėn 18 d.

Jis žada apsistoti pas Pa
kalniškius, gyvenančius Clear- ; 
water miestelyj, netoli St. 
Petersburgho.
į Sausio 19 d. dr. Petriką jau 

bus savo ofise ir priimdinės 
pB’cijentus.

įvykusioj apskrities 
konferencijoj ir iš- 
LDS kuopų, atstovų 
teko patirti, kad

Noriu tarti
Čepinskiui 

, kuris ap
rongiant

tinęs konferencijos pietus, bū
tent, Sherelienei, -Makutėnie- 
noi ir jos marčiai Makutėnie- 
nei ir Tariėnei. 
nuoširdų ačių drg. 
iš Bayonne, N. J.,
skilties komitetui 
koncertą Elizabeth, N. J., lap
kričio mėnesį, ėjo su manim 
ir vienas rinkdamas nuo biz
nierių programai pinigus ir jų, 
nemažai surinko. Ačiū visiem 
tiem, kurie dirbo nuoširdžiai 
laike apskrities įvykusių pik
nikų.

Ir dabar, vykdydami apskri
ties metinės konferencijos ta
rimą, turime visi ir visos jsu- 
koncentruoti visas spėkas, kad 
sukėlus ganėtinai pinigų ir 
pasamdžius automobilius ar 
busą nuvežimui visų apskrities' 
kuopų delegatų Ž ^>9 metų 
įvykstantį Seimą liepos mėne
sį, Cleveland, Ohio. Ir mes 
tai padarMimmjeigu tik vi
sos LDS apskrĘies ribose kuo
pos 
ties

dirbs bendrai su apskri 
komitetu.

A. MATULIS, 
Apskrities Pirm.

Ta komedija bus suvaidin
ta N.-J., antradienį, sausio 13. 
Vasiliauskas dainuos ir vaidins 
italo, smulkaus verslininko, ro
lę.

Vasiliauskas. .pirmu kartu 
pasižymėjo Detroite, 1936 m., 
kai .jis konteste laimėjo Scho
larship į Detroit Conservatory 
of Music. Ton besimokinda
mas, sekančiais metais jis vėl 
buvo laimėtoju metiniame De
troit Bowery Talent Konteste. 
Vėliau' jis < 
programose..

Atsitarnavęs; Sperai Serv
ice divizijoje U. S. armijoje, 
Vasiliauskas apsigyveno New 

, Yorke, čia jis pasirodė Radio 
City Music Hall Glee Club. 
Vėliau jis dainavo ant .Broad
way vadinamose Night Spots. 
Dabar 
clymas 
Way,”

Praeitą šeštadienį vakaro 
išskrido lėktuvu į Miami, Flo
rida, brooklyniečiai lietuviškų 
užeigų savininkai Petras Ka- 
piskas ir Ignas Sutkus. Kartu 
su jais-išlėkė ir draugiškas 
kriaučius Jonas Gudinas.

Jie apsistos pas Praną Cvir
ką ir Liaudanskienę, kuriedu 
partneriauja. Izabelė Butkie
ne jau pirmiau ten nuvyko. 
Pirm išlekiant Sutkui ir Kapis- 
kui, pranešta, ka'l jau kepami 
blynai jiems pavaišinti.

—Ar ilgai manote būti Flo
ridoj ?—užklausė reporteris.

—Būsime savaitę ar dau
giau, bet jeigu subankrutysi- 
me, tai gal po trijų dienų su
grįšime,—atsakė Sutkus.

Rep.

Civilių Teisių Kongresas 
Šaukia Masinį Milingą

dainuodavo^radijo

jo vėl žymesnis pasiro- 
bus- “keste” “On Your 
Paterson, N. J.

Vestuvių Vietoje, Šermenys

Ruse Somma, 19 motų, ir 
John Scocozzo, taipgi 19 me
tų, nuo kūdikystės buvo 
draugais. Paaugėję, ruošėsi 
apsivesti praėjusį šeštadienį. 
Vedybinės eisenos pratimuose 
mergina tapo suifnta širdies 
skausmų ir tuojau mirė, 
p a 1 a i d o. j o p i r m a d i e n į. I I

Ją

kra-
san-

i .

Aliejaus Pardavėjas 
Ragino Majorą 
Imti Jo Biznį

Nusiminęs, kad nepaprastai 
didis ir staigus kėlimas kainų 
dž kurui vartojamą aliejų iš
vys jį iš prekybos no 15-kos 
metų užsiėmimo prekyba alie
jumi, Joseph Fanto, brookly- 
nietis, atsišaukė į majorą O’
Dwyer. Jis atsiuntė ir bitas 
parodyti. Už tą* pat kiekį, už 
kokj nelabai seniai mokėjo 
$177.68, dabar aliejaus firma 
jam parokavo $348.40.

Dabar 
1 metinėj 
klausius 
raportus, 
LDS kuopos ypatingai mažės’35
nėse kolonijose, turi ižduose 
nemažai pinigų. Didesnės 
kuopos su iždais nėra taip 
tvirtos ir didesnės LDS kuo
pos tupėtų imti pavyzdį iš m a- I 
žesnių kuopų, kaip kuopų iž
dai padaryti tvirtais. Klau
sant raportų, teko patirti, kad 
nemaža suma per visas LDŠ 
kuopas apskrities ribose yra 
išaukota įvairiem tikslam. Ir 
ką tas rodoj* Nepaisant, kad 
mes senstame, su senatve ir 
tinginys skverbiasi į veiklu
mo duris, bet seniai visgj yra 
dar ganėtinai veiklūs. Ir ku
riose kolonijose judama, tai 
turi geras ir pasekmes, bet 
kur tinginio liga ima viršų, tai*’ 
pasekmės blogos.

Reikia tarti nuoširdus ačiū 
visiems tiems, kurie prisidėjo 
ir pagelbėjo dirbti laike 1947 
metų LDS apskrities komite
tui. Ypatingai draugėm už 
suruoštus laike apskrities me-

Pripažįsta
Mažėjimą Darbą

Queens apskrities industri
joje gavimas naujų darbų per«u 
vieną mėnesį numažėjo nuo 
1,192. gautų spalių mėnesį iki 
853 gautų lapkričio mėnesį, 
1947 metų. Skaitlines pa- . 
skelbė valdinis valstijos indusr 
trijai komisionierius Corsi. 1

Iš minėtų gavusių darbus, 
valdinė darbams gauti agentū
ra 12 išsiuntė į užmiestį, mies
te negalėjusi jiems gauti , 
'darbo. Pripažįsta, kad suma
žėjo darbai drabužių industri
joje.

New Yorke pravedama 
te|s tūlose dirbtuvėse ir 
(lėliuose ieškant TNT po pa- 
sklidjmo raportų, kad čia ran
dasi sandėliai siuntimui Pa
lestinon. Kratas pradėjo no 
sulaikymo vieno laivo su to
mis medžiagomis Jersey City 
prieplaukoje.

Westchester apskrityje alie
jaus firmos išmetė išvežiotojus 
iš darbo, paskelbė “lockout,” 
sako unijos viršininkas John 
Acropolis.

• šildydamies gasiniu pečiuku, 
užduso Axel Hildemar ir jo 
žmona Alice, 50 ir 47 metų.

Sudegė Dar Du Pastatai
Miestavoje Washington tur

gavietėje, New Y or k o žemuti
nėje dalyje, sudegė du pasta
tai praėjusio pirmadienio va
karą. Gaisras kilo restaura- 
ne, apatiniame 5 aukštų na
me, 38 Harrison St. Ugnis 
greit persimetė į visą pastatą, 
o paskiau ir į antrąjį, 356 
Greenwich St.

Piye gaisro pavojingai su
sižeidė gaisragesys William 
Gaw, nukritęs 20 pėdų kopė
čiomis. Krisdamas biskį su
žaidė viršininką Timothy 
Guinee.

Buvęs kongresmanas Benja
min J. Rabin prisiekdintas tei
sėju praėjusį pirmadienį.

DANCE OF LOVE

Teismabutyje Perdaug 
Darbo—“Eikite Namo”

Praėjusį penktadienį buvo 
pašaukti į teismą apie <Ll,000 
newyorkiečių už per ilgai\pali- 
kimą gatvėse užsnigtus Auto. 
Atvykęs vyriausi as ^rtnisė j as 
Haddock pasižiūrėjo. kad 
teismabučiai iš vidaus ir iš 
lauko pilni, perleido tūlą skai
čių bylų ir apie 11 :45 pa
liepė eiti namo, ateiti kurią 
kitą dieną.

Automobilistai, ypatingai 
dirbantieji, tuomi likosi labai 
nepatenkinti. Jie jau buvo 
sugaišę pusę dienos ir vely bū
tų baigę gaišuoti vieną visą, o 
n.e dvi dalimis. Visuose teis
muose buvo dėl to protestų.

Tą dieną buvusios išklausy
tos 13,270 bylų ir iš užsnigtų
jų bendrai išrinkta $32,000. 
Brooklyne apie 20 asmenų pa
sirinko 5 dienas kalėti vieton 
mokėti SI5 baudos.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 

w ALDLD 1 kp. susirinkimas j 
sausio 8 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer Street. ^Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti, užsimo
kėti duokles ir pasiimti naują kny
gą “Viduramžių Istorija.” Atsives
kite

įvyks

‘Viduramžių Istorija.
ir naujų narių. — Valdyba.

(5-6)

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

(Savininkas

306 UNION AVENUE

MASPETH, N. Y.
LLD 138 kp. ir Lt>S 14 kp. susi

rinkimas įvyks sausio 8 d., 8 v. v., 
Rusų Name, 56-58 61st St. Visi na
riai dalyvaukite, naujus metus su
laukę, turime pradėt ką nors veikti. 
Taipgi užsimokėkite duokles už 1947 
metus, šiame susirinkime galėsite 
pasiimti knygą “Viduramžių Istori
ja.” Knyga labai įdomi. Taipgi tu
rime ir kitų svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių. Po su
sirinkimo bus užkandžių ir įsigerti. 
— V. Karlonas. (5-6)

S? GERAI PATYRĘ BARBERIAI

|Adam V. Walmus, D. D. S*
| DAKTARAS-DENTISTAS

S? VALANDOS:
. M. — 12 N; 1 — 8 P. M.
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

Civilių Teisių Kongreso 
brooklynietis skyrius rengia 
įdomų ir svarbų masinį mitin
gą šio ketvirtadienio vakarą, 
sausio 8-tą, Brooklyn Acade
my of Music.

Dašhiel Hammett, skelbiant 
šį susirinkimą, pareiškė:

“Brooklyniečiai . susirinks 
mobilizuotis kovai prieš ra
gangau d y stę, kuri neleidžia 
Simon W. Gerson’ui užimti 
vietos miesto tarnyboje kaipo 
velionies Peter V. Cacchionės 
vietininkui. Atėmimas 75 
tūkstančiams balsuotojų teisę 
atstovybes Miesto Salėje yra

atba|siu Thomas-Jtankin su
keltos isterijos.”

Tadgi, šis susirinkimas šau
kiamas po obalsiu . “Brookly- 
nas kovoja prieš ragangau-

Protestai Gelbėjo
Susirinkę pasimokėti po $15 

baudos už perilgai palikimą 
sniege savo automobilių ir li- 

atleisti namo iki kitos d ie
na otoristai . protestavo, 

jų bylos likosi neužbaig- 
Pasekmė: paskelbta, kad 

tie likusieji mokės tik po 
Pirma teismo die- €

nos, 
kad 
tos. 
visi
$4 baudos.
ną visi mokėjo po $15.

Šiai savaitei tokių atidėtų 
buvo likę 10,600.

y »
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J?
W

s# 
a y y
u v y 5/

i s
y

kaunsil- 
II o ward 
valstijos 

Snerbell, 
B. Jack-

Kalbės paskirtasis 
manu Gerson as,
Fast, Carl Marzani, 
senatorihs Kenneth 
Joseph Kehoe, Ada

Paskilbęs advokatas Sa- 
Newburger taipgi klau- 
Leon Josephson, Ger- 
Eisler ir kitus Thomas- 

persekioja-

son. 
m uel 
si n ės 
hart
Rankin komiteto 
mus asmenis.

Paštas Praneša

1918 me- 
Brooklyno 

Quigley, 
dydis te-

Specialiai dovanų siuntimo 
čechoslovakijon nuostatai dar 
tebeveikia ir šiais, 
tais, kaip praneša 
pašto viršininkas 
Specialių pundelių
bėra 13 svarų ir turi susidėti 
tik iš būtiniausių kasdien var
tojamų daiktų ar maisto pro
duktu . Tebeveikia karo lai
ko nuostatai.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

TIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Tai vieta, kurioje jus jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas. ’ ' '

Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. \

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
Žemos kainos už viską. ; < ' /

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

3.s

K

*

Peter 
KAPISKAS

f

entury-
>aslile”

Tyrone Power, at his friends urging

A tense and breathless moment from 
Fox’ exciting Technicolor picture, “Ci 
is shown above as 
grabs Jean Peters’ arm in the preliminary introduction to 
one of the most colorful dances ever shown on the screen, 
the “zarabanda.” Looking with interest is Lee J. Cobb 
who plays an important role in the film.

Charles E. Sakatauskas 
dusk), gyveno 80-15 — 
Ave., Woodhaven, N. Y., 
sausio \5 d., Queehs General 
Hospital.

Kūnas pašarvotas grab. F. 
W. Shalins-šalinsko koply
čioj, 8402 — Jamaica Ave., 
Wobdhavene. Laidotuvės įvyks 
sausio 9 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Marę, sūnų Cnarles, 
dvi dukteris Mary ir Florence, 
brolį Juozą ir dvi seseris Oną 
Martorell y ir Mae Merk.

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse, atiduoti velioniui 
paskutinį patarnavimą.

Reiškiame užuojautą velio
nio šeimai ir jo seserei Mae 
Merk.

Mrs. Merk daugeliui brook- 
lyniečių gerai pažįstama, ka
dangi dainuoja Aido Chore/ir 
dalyvauja jo kituose darbuo
se, taipgi visuomet dirba dien
raščio Laisvės bazaruose ir 
dalyvauja kitų organizacijų 
pramogose, susirinkimuose. •

(Sa- 
89th 
mirė

S fa

DANTŲ GYDYTOJAS s

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

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
5—12 ryte v 
1— 8 vakarė

Penktadieniais uždaryta.

M 
v

i?

I
Valandos: £

g
S ■ -s

g GYDYTOJAS S

223 South 4th Street g
BROOKLYN, N. Y. |

1—2 dienom §
6—8 vakarais $

S Ir Pagal Pasitarimais. g
Telefonas EVergreen 4-0203 »

Valandos:

BROOKLYN, N. Y. «
Tel. SOuth 8-5569 «

s?
Î

650—5th Ave.,,kamp, 19 St.

!

(GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, i 

$ kreipkitės į '

| Lorimer Coffe Shop 
g Frank i Domikaitis 
g Savininkas

417 Lorimer Street «
, . ....... •Jį Laisvės Name 1

| Brooklyn, N. Y. ; 

gKvepiančiai keptos ir virtos;
g mėsos valgiąi. Taipgi dar-;
I žovių ir pieninių valgių L
JĮ gražus pasirinkimas. |

g GREEN STAR BAR & GRILL
| LIETUVIŠKAS KABAR E T A S
w Kas nori, gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina
$ pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.'
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
g

| 459 GRAND STREET
g (Skersai nuo Republic Teatro)

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

M

BAR & GRILL

ft

k

M

Tel. EVergreen d-8174

BROOKLYN, N. Y.
y 
s? 
Sf 
Srf 
Jtf

s?

I
i

Peter Kapislcas ®

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

1

V

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. $52.50

Lady’s BULOVĄ ... modem 
beauty in every trim line

1 A
1 
i

Graži įvairybė kostu- 
miškų džiuleriij. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdirbinio, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontlnlai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys
by kurį daiktų iki • .
Kalėdų. Now is the time to choose the perfect gift

.. .-a Parker “51” pen and matching pencil.
Linksmų Kalėdų ir demand will be great ... so avoid dis- 

Laimingų Naujų Metų appointment . . . choose tomorrow!
visiems mūsų Patro- rr 
nams! ♦17.50

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS- .
KALĖDINIŲ DOVANŲ! \

ROBERT (LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

4
6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Sausio 7t 1948
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