
Žmonės Nemiega.
Ar Bus Galas Pasiutimui?
Puikiai Pavyko.
Arkivyskupui Pasiskaityti.
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LAISVĖ-LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-8878

No. 23 Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
smarkiai iškilo New Yorko
valstijos advokatu susivieniji
me. Atsirado tokių, kurie no
rėtų, kad Kongresas įstaty
mais uždraustu Komunistu 
Partijai viešai veikti. Bet di
delė dauguma tos profesijos 
žmonių pasmerkė tokias kvai
las mintis.

VALDŽIA UŽPUOLĖ CIO 
UNIJOS RAŠTINĘ
WASHINGTONE

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Susilaukėme Nemažai Paramos,

AMER. DARBO PARTIJA 
REIKALAUJA ATMEST

Advokatų rezoliucijoje dės
toma sekamai: Jeigu kas pra
sižengia prieš įstatymus, jį rei
kia sulaikyti ir bausti. Bet 
partijos, kaipo tokios, uždrau
dimas būtų didžiausia bepro
tystė. šiandien kas nors už
draus vieną partiją, rytoj ki
tą, tai kur nueisime, kas at
sitiks su {pūsti demokratija?

★ '★ ★

Ar žinote, kas jau tūlų su
tvėrimų yra galvojama Wash
ingtone? Galvojama yra jau 
dabar dar negimusią trečiąją 
partiją paskelbti neloj’ališka. 
Piliečiai, girdi, bijos to sąjū
džio. kaip kokios ligos ir nuo 
jos šalinsis ir niekas už Henry 
Wallace nebebalsuos!

šitaip, sakoma, galvoja pa
daryti valstybės prokuroras 
ponas Clark, kuris aną dieną 
nelojališkomis paskelbė desėt- 
kus organizacijų. Taip pra
neša “PM” korespondentas I. 
F. Stone.

Trumanas ir jo pasekėjai 
esą taip išsigandę trečiosios 
partijos ir Henry Wallace’o, 
jog jie nesidrovėsią griebtis 
desperatiškų priemonių!

O kur užtikrinimas, kad hū- 
veriniai republikonai, tikrai 
įsigalėję, vieną gražią dieną 
net ir demokratų partijos ne
paskelbs nelojališka? Politi
niam pasiutimui galo nebus, 
jeigu jis dabar nebus sulai
kytas.

šį sykį gamta bandė pakišti 
koją. šeštadienį užėjo toks 
sniegas, šaltis ir vėjas, jog at
rodė 
kišti 
jota, 
vės
niekas nesusirinks.
ko tiek, kad buvo pilnutėlė 
svetainė. *

baisu iš stubos ir nosį 
laukan. Buvo labai bi- 
kad į Lietuvių Namo B- 
šėrininkų suvažiavimą 

O susirin-

Ant rytojaus buvo spaudos 
bendrovės ir dienraščio Lais
vės suvažiavimas. Aišku, kad 
užversti keliai, šaltis'ir nesvie
tiškas slidumas smarkiai pa
kenkė. šiem šėrininkų bu- 

hegu pernai, bet 
palyginti^usirinko vidutiniai 
gerai. Suvažiavimą reikia 
skaityti pavykusiu gerai.

vo mažiau

Po suvažiavimų’ prasideda 
darbai. Suvažiavimuose pasi
kalbėta plačiai ir rimtai. Nta- 
mo Bendrovės vajus dar ne
baigtas, nes dar trūksta ketu
riolikos tūkstančių dolerių. 
Vajus, tuo būdu, turės eiti.

. Prie šių laikų nesvietiškoi 
brangumo, dienraščio Laisvės 
finansinis vertimasis reikalin
gas rimtos paramos. O tai 
galima padaryti parengimais 
dfenraščio naudai. Jeigu kiek
viena bent jau kiek skaitlin- 
gesnė kolonija suruoštų po pa
rengimą ir pelną paskirtų 
dienraščiui, suplauktų tūkstan
čiai dolerių.

Apie tai reikia visiems lais- 
viečiams visur galvoti ir tuomi 
rūpintis. Visų bendras reika
las, visų bendras darbas.

So. Bostono Darbininkas ra
šo, kad arkivyskupas Cushing 
pasakė istorinės svarbos ilgą 
pamokslą. Jis kalbėjęs šeimos 
ir valstybės reikalais. Ir jis 
išdėstęs šitaip:

“Ne šeima valstybei turi 
tarnauti, bet valstybė šeimai. 
Ir tai del labai aiškios priežas- 

(Tąsa 5-me pusi.)

Kongreso Komisija Kvočia Unijos Pareigūnus, Kodėl Jie 
Neprisiekė Prieš Komunistus, ar Yra “Ištikimi” ir tt.

Washington. — Keturi j pasirašyt priesaiką prieš 
Jungtinių Valstijų maršalai komunistus, pagal Tafto- 
ir kongreso darbinės komi-! Hartley’o įstatymą? Ar il
si jos narys įsiveržė į raš
tinę CIO Valdinių Darbi
ninkų Unijos. Įsiveržėliai 
sustabdė raštinės darbą, 
ieškojo dokumentų ir pada
lino subpoenas (privalomus 
pakvietimus tardy man) 
Alfredui Bernsteinui, uni
jos direktoriui; Lilai Pol- 
lin, stenografei, ir eilei ki
tų unijinių pareigūnų, ku
rie tapo pašaukti į komisi
jos vedamus kvotimus to
kiais klausimais:

Kodėl ši unija atsisakė

m jos pareigūnai priklausė 
organizacijom, kurias Tru- 
mano valdžia paskelbė kaip 
“neištikimais?” ir t.t.

Pamatinė priežastis šio 
užpuolimo prieš uniją yra 
tame, kad streikuoja neg
rai darbininkai 42-jų val
gyklų, esamų vąldžios rū
muose. Jiems vidutiniai bu
vo mokama tik po $22 al
gos per savaitę. Valdinin
kai siunčia darban streik
laužius.

Bet Dar Daugiau Reikia
Paskutinėmis dienomis prie Kultūrinio Centro į- 

steigimo prisidėjo naujas būrelis susipratusių lietuvių. 
Tai labai malonu. Tačiau finansinis vajus dar gana to
li nuo pabaigos.

Visi privalome susidomėti Lietuvių Namo Bendro
vės šėrininkų nutarimu finansinį vajų vesti per visą 
vasario menesį. Tikslas yra pilnai pasiekti pasibrėžtąjį 
tikslą, tai yra, tam reikalui sukelti viso nemažiau 140 
tūkstančių dolerių. Todėl visus ir visas karštai ragina
me pasidarbuoti.

Šiandien skelbiame tik dalį paskutinėmis dienomis

MARSHALLO PLANĄ
Siūlo Užgiri Wallace’o Tarptautinės Pagalbos Programą; 
Vadina Marshallo Planą Išnaudotojų ir Karo įrankiu

Wm. Green Kalba Prieš 
Tafta Įstatymą ir 
Už Marshallo Planą

Miami, Fla. — Darbo 
Federac. pirmininkas Wm. 

. Green pareiškė, jog Fede
racija pirmoj vietoj kovos, 
kad būtų panaikintas prieš- 
darbininkiškas Tafto-Hart- 
ley’o įstatymas. Green ra
gino unijistus balsuoti atei
nančiuose rinkimuose prieš 

Į visus tuos kongreso na
rius, kurie rėmė Tafto- 
Hartley’o bilių. Bet jis pri
dūrė, jie gali balsuot, už ką 
nori...

Federacijos vykdomoji 
taryba savo susirinkime vėl 
parėmė Marshallo planą, 
girdi, kaip “apsaugą” nuo 
Sovietų ir komunistų.

Californijoj Taip 
Šilta, Kad Sodai Žydi

San Francisco. — Didžio
joj daly j Calif orni jos vals
tijos per kelias paskutines 
savaites taip š i 1- 
t a, kaip birželio (June) 
mėnesį. Pražydo vaisme
džiai, daržovės ir javai. Bi
joma, kad vėlesnės šalnos 
gali derlius sunaikinti. Pa
vojum gręsia ir sausra — 
per 37 dienas nebuvo nė la
šo lietaus derlingiausiame 
San Joaquin klonyje. Pa
čioje pietinėje Californijoje 
jau pasirodė šalna, kuri ga
li pakenkti orindžiams.

Drafto' Rėmėjas Skiriamas 
Armijos Štabo Galva

Washington. — Prezid. 
Trumanas paskyrė genero
lą Omarą Bradley armijos 
štabo galva vieton pasi
traukiančio generolo Ei- 
senhowerio. Senatas tvir
tins paskyrimą. Gen. Brad
ley, buvęs Veteranų Admi
nistracijos viršininkas, sto
ja už verstiną karinį lavi
nimą jaunuoliams.

Gen. Eisenhower bus Co- 
lumbijos Universiteto pre
zidentas.

PLĖŠIKAS, NEVA DAKTA
RAS, NUNUODIJO 12

Tokio. — Japonas plėši
kas atėjo į banką, neva kaip 
valdžios atsiųstas daktaras, 
ir įsakė visiems tarnauto
jam nuryti “gyduolių”, gir
di, nuo kraujaligės. Jis da
vė smarkiųjų potassium cy
anide nuodų, kurie ir numa
rino 12 banko tarnautojų. 
Paskui nenaudėlis pabėgo, 
palikdamas 300,000 jenų su
kauptu pinigų (apie $6,- 
000).

ŽEMĖ KARTOTINAI 
DREBĖJO FILIPINUOSE

Manila. — Pasikartojo 
žemės drebėjimai Filipinuo
se, ypač Iloilo mieste ir a- 
pylinkėj, Panay saloje. Per 
namų griuvimus ir gaisrus 
dėl to žuvo bent 27 žmonės. 
Pasidarė keli milionai do
lerių nuostolių.

Sustabdyti Žibalą Užsieniams, 
Pataria Kongreso Komitetas

Washington. — Kongre
sinis prekybos komitetas 
patarė tuojaus pertraukti 
žibalo ir gazolino siuntimus 
į svetimus kraštus; sako, 
stinga žibalo patiems ame
rikiečiams apšildyti, ir A- 
merika neturėtų gana žiba
lo, “jei kiltų karo pavo
jus.” Komiteto pirminin
kas, republikonas Wolver
ton sykiu pareiškė, jog lai
kinai privalo būti sulaiky
tas ir tas žibalas,' kuris bus 
skiriamas vakarinei Euro

pai pagal Marshallo planą.
Vidaus sekretorius Krug 

kreipėsi į kongresą, kad į- 
galintų statyti > fabrikus 
dirbtiniam žibalui gaminti 
iš anglies ir traukti iš tam 
tikrų uolų. Tie fabrikai lė- 
šuotų 9 bilidnus dolerių. Jie 
galėtų pagaminti apie 2 mi- 
lionus statinių dirbtinio ži
balo per dieną; tai būtų 
mažiau, kaip 40 nuošimčių 
kiekio, kuris dabar Ameri-
ko j kasdien suvartojamas.

prisidėjusių, rytoj paskelbsime daugiau.
Sekami prisidėjo:

šėrais
Teofilius Kapočius, B’klyn $100.00
Stanley W. Yurkin, New Britain, Conn. 100.00 
Katherine Žemaitis, New York, N. Y. 50.00
P. Puodis, Phila., Pa. 50.00
LDS Branch 208, Detroit, Mich. % 50.00
Karl F. Yoshonis, Dearborn, Mich. 50.00
Robert Sherelis, Rochester, N. Y. 50.00
Frank ir Jennie Pyvarun, Lansdowne, Md. 50.00 
Mrs. Sophie A. Kashkevich, Newark, N. J. 50.00 
Saliamonas Ambrazas, Bayonne, N. J. 50.00

PASKOLOMIS
Antanas Globičius, Newark, N. J. $300.00

' Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Sukniasiuvių Unijos Vadai Žada 
Išmest Neprisiekiančius Taitui

Miami, Florida. — Vyk
domoji Sukniasiuvių (ILG 
WU) Unijos taryba nu
sprendė pašalinti tuos uni
jos skyrių - lokalų viršinin
kus, kurio atsisako prisiekt 
prieš komunistus, kaip rei
kalauja Tafto-Hartley’o į- 
statymas. Socialistuojantis ’ 
unijos pirmininkas David 
Dubinsky pranešė, jog visų

pirma bus išmesti penki 
Los Angeles Sukniasiuvių 
Unijos lokalų vadai, kurie 
atstovauja 8,000 narių.

Unijos taryba iš naujo 
užgyrė Marshallo-Trumano 
planą prieš komunizmą va
karinėje Europoje; taip pat 
ragino sugrąžinti kainų 
kontrolę- ir praleisti gink- 
/us Palestinos žydams.

DAUGIAU GRAIKIJOS MONARCHISTŲ 
LAKŪNU PEREINA Į PARTIZANU PUSE

Graikijos partizanų ra
dijas pranešė, jog dar 15 
monarchistų valdžios lakū
nų aukštųjų oficierių per
skrido Į partizanų pusę ir 
dalyvauja kovoj prieš mo-

narchistus. Patys monar- 
chistai pirmiau nenoromis 
pripažino, jog kai kūne la
kūnai persimetė į partiza
nų pusę, bet likusieji, gir
di, būsią ištikimi savo val
džiai.

Derybos su Sovietais 
Dėl Austrijos

Viena, Austrija. — Pra
nešama, kad Sovietai rei
kalauja jau tik $200,000,000 
iš Austrijos mainais už e-

Frankų Nupiginimas
Apsunkina Darbininkus

Paryžius. — Kad Franci- 
jos valdžia daugiau negu 
pusiau numušė perkamąją 
popierinių pinigų frankų

samas Austrijoj Vokietijos 
piliečių nuosavybes. Be to, 
Sovietai nori, kad jiem bū
tų pripažinta du trečdaliai 
žibalinių teisių rytinėje 
Austrijoje ir vienas ketvir
tadalis Dunojaus laivų 
kompanijos nu o s a v ybės. 
Teigiama,Vkad Amerika ir 
Anglija priims šiuos pasiū- 
Jymus kaip pamatą dery
boms dėl karinių Sovietam 
atsiteisimų iš Austrijos.

Gen. Zervas Amerikoj
* New York. — Atlėkė ge
nerolas Nap. Zervas, buvęs 
Graikijos viešosios tvarkos 
ministras, demokratin i ų 
graikų skerdikas.

vertę, - dėl to darbininkai 
dar mažiau tegali įpirkti 
kasdieninių reikmenų. An
tra vertus, frankų numuši- 
mas padeda Franci jos biz
nieriams užsieninėje preky
boje prieš anglus ir ameri
konus.

TURKIJOS CHROMAS 
AMERIKAI

Ankara, Turkija. — Tur
kų valdžia pasirašė sutartį 
siųsti Amerikai du trečda
lius viso Turkijoj pagami
namo chromo metalo. Chro
mas reikalingas plięno pa
gerinimui.

ORAS.—Būsią šaltoka.

Washington/ — Ameri
kos Darbo Partijos sekre
torius Arthuras Schutzer 
pareiškė, jog Marshallo- 
Trumano planas yra Ame
rikos imperialistų karo į- 
rankis ir Wall Stryto kapi
talo įnagis vakarinei Eu
ropai apiplėšti.

Schutzer, kalbėdamas se
nato užsieninių santykių 
komitetui, todėl ragino at
mesti Marshallo planą, o jo 
vieton užgirti Henrio Wal
lace’o planą. Wallace siūlo 
sudaryti tarptautinės pa
galbos organizaciją, kuri

per Jungtines Tautas padė
tų nukentėjusioms nuo ka
ro tautoms atsigriebti ir 
kad šelpiant įvairias šalis, 
nebūtų kišamasi į jų poli
tiką.

James Patton, Farmerių 
Sąjungos pirmininkas, sa
kė senatoriams, kad jo or
ganizacija stoja už paramą 
vargingoms tautoms. Bet 
jis, kaip ir Schutzer, smer
kė Marshallo plano pasimo- 
jimą pavergti vakarinę Eu
ropą ir panaudoti ją karui. 
Jiedu tvirtino, jog Wall 
Stryto bankai diktuoja 
Marshallo planui.

Bulgarai Renka Paramą 
Graiku Partizanams£

Sofija, Bulgarija. — Vi
soje Bulgarijoje įvyko ma
siniai susirinkimai, ku
riuose buvo renkama pini
ginės aukos ir maistas de
mokratinei Graikijai. Ko
munisto premjero Georgo 
Dimitrovo žmona Roza as
meniškai atsišaukė į mi
tingą sostinėje Sofijoje, 
kad paremtų “didvyriškus 
graikų patrijotus” - parti
zanus, kurių valdžia įsteig
ta šiaurinėj Graikijoj.

CHICAGO IŠVENGĖ 
MOKYTOJŲ STREIKO

Chicago. — Šio miesto 
viešųjų mokyklų mokytojai 
buvo nusitarę sustreikuot 
antradienį saus. 27 d., jei
gu jiem dar nebus išmokė
ta alga už kelias savaites. 
Bet miesto tarybos finansi
nis komitetas nutarė tuojau 
duoti mokytojams algų če
kius, ir jie atšaukė strei
ką. Tie mokytojai pri
klauso dviem paskirom uni
jom. J

BEVIN TARIASI SU 
ARABAIS PRIEŠ SO
VIETŲ SĄJUNGĄ

London. — Anglijos už
sienio reikalų ministras Be- 
vinas veda derybas su ara
biškų kraštų vadaiš; nori 
įtraukt juos į santarvę 
prieš Sovietų Sąjungą. A- 
merika užgyrė tas Bevino 
pastangas.

Graikijos Monarchistai 
Prašo Dar 500 Patranką 
Iš Jungtinių Valstijų

Athenai. — Graikijos, 
monarchistų premjeras So- 
fulis prašė dar 500 patran
kų iš Jungtinių Valstijų. 
Jis dėkojo amerikonams o- 
ficieriams už nurodymus, 
kaip kariaut prieš graikiį 
partizanus. Kartu Sofulis 
įspėjo, kad jei monarchis
tai greit negaus šimtų pa
trankų iš Amerikos, tai ne
galės šį pavasarį pradėti 
“pergalingo ofensyvo” prieš 
partizanus. Sofulis nuogąs
tavo, jog partizanai gauną 
daugiau patrankų. Jis pri
pažino, kad jie veda naują 
ofensyvą prieš monarchis
ts ties Konitsa.

Reikalauja J. Tautų 
Armijos Palestinai

Lake Success, N. Y. — 
Arabiški kraštai siunčia 
ginkluotus vyrus karui 
prieš Palestinos žydus; to
dėl Jungtinės Tautos pri
valo tuojau sudaryti ir pa
siųsti tarptautinę kariuo
menę Palestinon ir apgink
luoti ten žydus, — pareiškė 
Goldą Meyersonienė, Pa
lestinos Žydų Agentūros 
atstovė. Ji kaltino anglus, 
duodančius valią arabams, 
ir įtarė, kad anglai net gin
klus pardavinėja arabams 
prieš žydus.

Oklahomos Universitetas Atmetė 
Negrę, Nepaisant Aukse. Teismo

Norman, Okla. — Nors 
Jungtinių Valstijų Aukš
čiausias Teismas įsakė Ok
lahomos Universitetui pri
imti negrę studentę Adą L. 
S. Fisher advokatūros mo
kytis, bet universiteto pre
zidentas G. L. Cross vėl ją 
atmetė. Cross sakė, Okla
homos valstijos konstituci
ja nustato, kad baltieji ir 
negrai privalo atskiras mo
kyklas lankyti.

Oklahomos apšvietos val
dyba atidarė neva advoka

tūros mokyklą tik neg
rams. Ši “mokykla” įsteig
ta tam, kad apeit Aukščiau
sio Teismo sprendimą dėl 
apšvietos lygybės .negrams 
ir baltiesiems.

Ada Fisher sakė, jog ji 
neis į tą “mokyklą”, kurioj 
ji būtų tik viena studentė.

Paryžius. — Franci j a no
ri gauti 100,000 atliekamų 
darbininkų iš Italijos, va
karinės Vokietijos ir Aus
trijos.
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Protingai Elgiasi
Iš Romos pranešimas apie Italijos Socialistų Parti

jos rinkiminę programą nepatinka tiems, kurie lauke 
socialistų pakrypimo dešinėn pusėn. Buvo plačiai kal
bėta, kad Italijos socialistai pasuks Francūzijos sočia-' 
listų keliais, nutrauks ryšius su komunistais ir nueis 
išvien su degasperiniais klerikalais. Tiems, kurie tuo 
tikėjo, labai nepatiko tos partijos konvencijos nutari
mas. Italijos Socialistų Partija sutiko priimti Italijos 
Komunistų Partijos pasiūlymą dėl vieno liaudies fronto 
parlamentiniuose rinkimuose. Nutarimas padarytas be
veik vienbalsiai.

Manoma, kad Italijoje visuotinieji rinkimai įvyks šį 
pavasarį. Jų laukia visos partijos ir prie jų uoliai ruo
šiasi. Socialistai ir komunistai visur išstos su vienu ben
dru kandidatų sąrašu. Prie jų, spėjama, prisidės visa 
eilė kitų kairiųjų grupių. Tuo būdu susidarys labai pla
tus liaudies frontas.

Amerikos, Francūzijos ir Anglijos socialistai bandė 
paveikti Italijos socialistus. Amerikos moteriškų rūbų 
unijos italų vadas Antonini tuojau po karo buvo nusi
vedęs Italijon kelis šimtus tūkstančių ’dolerių ir žadėjo 
juos supilti į Nenni ir kitų socialistų vadų kišenes, jeigu 
tik jie sutiktų paskelbti karą komunistams/ Nesuradęs 
parsidavėlių tuos dolerius priimti, Antonini sugrįžo na
mo ir parsivežė pinigus, bjauriai išplūsdamas Italijos 
Socialistų Partijos vadovybę.

Nenni yra Italijos Socialistų Partijos pirmininkas. 
Jis griežtai laikosi tos nuomonės, kad be liaudies bendro; 
jo fronto Italija neturi ateities, kad ją išnaudos ir kan
kins svetimų kraštų, pirmoje vietoje — Amerikos kapi
talas. O toks frontas neįmanomas be bendradarbiavimo 
su komunistais. Joks iš lauko pusės spaudimas jo nuo
monės nepakeitė. Antonimo nugabenti doleriai nieko ne- 

> sužavėjo.

“4š Jums Sakiau”
Winston Churchill reikalauja sąskaitų. Jau dabar 

reikią griežtai pasikalbėti su Tarybų Sąjunga, kol jinai 
dar neturinti atominės bombos. Jam patinka Anglijos 
užsienio reikalų sekretoriaus Bevino prakalba. Jis svei
kina mūsų valstybės departmento žygį su tais nacių 
“dokumentais.”

Churchill visiems sako: “Ar aš taip nesakiau?” Jis 
seniai reikalauja į jokius kompromisus su Tarybų Są
junga nebeiti. Jis bijąs pavėluoti.

Bet iš kur Churchill tiek daug žino, kad Tarybų Są
junga neturi atominės bombos? Yra žmonių, kurie mano 
kitaip. Tie žmonės mano, kad Molotovas nebūtų toks 
drąsus žiūrėti tiesiai į akį mūsų sekretoriui Marshall, 
jeigu jis bijotų atominės bombos. Jie mano, kad Chur
chill ir jo vienminčiai nieko nepasimokė iš Hitlerio isto
rijos.

Karas pradėti lengva, bet užbaigti sunku. Tai paty
rė Hitleris, Mussolinis ir Hirohito.

Unijų Vadai ir Marshall Planas
Nebeliko jokios abejonės, kur dabar stovi Ameri

kos darbo unijų vadovybė. Ne tik Amerikos Darbo Fe
deracijos ir CIO, bet ir Geležinkeliečių Brolijų lyderiai 
oficiališkai užgyrė Marshall Planą dėl “Europos atsta
tymo.” Geležinkeliečiai sako, kad šis planas yra ne tik 
'Europai, bet ir Amerikai tikras išganymas. Tiesa, Ame
rikos darbininkams prisieisią šio to atsisakyti, bet mes 
esą pripratę prie trūkumų irzpasiaukojimų kitiems.

Geležinkeliečių vadai dažnai nesusikalba patys su 
savimi. Pernai vienu laiku Whitney pareiškė, kad jis 
niekados nedovanos prezidentui Trumanui už sulaužymą 
streiko. Jis sakė, kad jo unija viena sukels milijonus do
lerių Trumano išvijimui iš Baltojo #Namo. Bet šiandien 
tas pats Wbitney sako atleidęs prezidentui visus griekūs 
ir dabar už jį balsuosiąs.

Geležinkeliečių organe “Labor”'kalbama už Marshall. 
Planą, bet griežtai išstojama prieš Trumano programą 
įvesti visuotiną militarinę tarnybą mūsų jaunimui. Čia 
jau aiškus prieštaravimas^ Visuotina militarinė tarny
ba yra dalis Marshall Plano ir Trumano Doktrinos. To 
neslepia nei valstybės sekretorius, nei prezidentas, bet 
to nemato Whitney, Johnson ir kiti transporto organi
zuotų darbininkų vadai.

Propaganda uz Militarizmį
Geležinkeliečių unijų . organas “Labor” teigia, zkad 

militarizmas Ir'demokratija negali sutilpti' toje pačioje 
salyje. Laikraštis suteikia daug informacijų apie tai, 
kaip karo departmentas išleidžia dideles sumas pinigų 
propagandai už militarizmą. Armijos sekretorius Ro- 
yall pripažįsta, kad armijos vadovybė labai suinteresuo
ta su tokia propaganda pasiekti jaunimą ir moteris. Jau
nimą reikia sužavėti militarinė tarnyba, o moteris rei
kia įtikinti, kad jos neturi gailėtis savo sūnų dėl milita- 
rinės tarnybos. Be laimėjimo jaunimo ir moterų niekas 
negali tikėtis pasisekimo.

• šioinis dienomis pasirodė stambi brošiūra prieš įhi- 
litarizmą. Brošiūra pavadinta “The Militarization of
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ĮTŪŽĘ ur raginimą 
GRĮŽTI LIETUVON

Kaip įtūžę yra lietuviš
kieji fašistai ant Lietu V; Vy
riausybės už raginimą kri- 
minališkai nenusikaltusių 
pabėgėlių grįžti Lietuvon, 
parodo sekama fašistėlio 
K. Pelėkio tirada:

Šiuo metu bolševikų agen
tai ne tik kad smarkiai su
stiprino DP sekimą, bet ir 
pradėjo jiems brukte brukti 
savo propagandini šlamštą. 
Stovyklose paskleista didžiu
liai kiekiai Vilniuje specia
liai dėl DP leidžiamo “Tė
vynės Balso“ ir iliustruoto 
žurnalo “Lietuva šiandien.“ 
Juose bolševikėliai net apsi
putoję ragina tremtinius 
grįžti į bolševikų okupuotą 
Lietuvą. Kai pasiskaitai tuos 
laikraštpalaikius, atrodo, kad 
Lietuvoje, dabar “upės me
dum ir pienu teka“. . .—taip 
jau priaugino bolševikai įvai
rių gėrybių. Vienok trem
tiniai visa tai gerai žino ir i| 
to turi tik skanaus juoko. 
Tačiau labai keista, kad IRO 
organizacija, kurioje savo 
kapitalais nedalyvauja bol
ševikinės valstybės ir kurios 
nei vienu centu nešelpia 
tremtinių, padeda bolševi
kams tą šlamštą platinti. 
(Dirva, sausio 23 d.)•
Fašistiniai kriminalistai 

tos agitacijos labai bijo. 
Jie bijo lageriuose pasilikti 
vieni. Kai nebebus žmonių, 
už kurių nugaros galima 
pasislėpti, kur jie pasidės?

Tokia mintis tokiems Po
lėkiams neduoda ramybės.

KO SIEKIA ITALIJOS 
KOMUNISTAI?

Chicagos dienraštis Vil
nis rašo:

Kalbėdamas' Socialistų Par
tijos Kongrese, Italijos ko
munistų Partijos sekretorius 
Palmiro Togliatti paneigė vi
sus gandus, kad komunistai 
būk norį sukilimo ii\ viską da
rą tam. Jis sakė, jog komu
nistai daro kaip tik priešin
gai—sulaikinėja išsišokimus 
prie sukilimo, nes jie tikisi 
laimėti parlamento rinkimus 
balandžio 18.

Ar yra tam pamato ?
Taip.
Komunistai Italijoj jau 

valdo 3,000 miestų ir mieste
lių. Pastaruose mUnicipa- 
liuose rinkimuose komunistai 
ir kairieji socialistai laihiėjo 
daugiau negu kitos trylika 
partijų; jie pralenkė ir 
krikščionis demokratus, ku
rių partija turi nacionalę val
džią savo rankose.

Komunistų vadovybėje yra 
didelė ir galinga jaunimo or- 

' ganizacija—Garibaldžio Są
junga. v -

Komunistų vadovybėje yra 
apie 20 stiprių organizacijų, 
net ir tokių, kaip Sąjunga 
Gynimui Smulkių ir Viduti
nių Industrijų.

komunistai jau dabar pra^ 
deda vajų. Jų partija turi 
apie 2,250,000 narių; tai yra 
didžiausia Italijos politinė 
partija.

Alcide De Gasperio reži
mas remiasi dešiniuoju ele
mentu, taipgi palaikomas 
Vatikano. Jis įsikinkęs Ame
rikos stambiems interesams, 
dėl to neturi pritarimo ir 
tarp smulkių vertelgų Itali
joj.

Kas Amerikoj džiaugėsi,

kad Italijoj ir Francūzijoj 
komunistų įtaka puola, pėr 
anksti apsidžiaugė.

Francūzijos komunistai ir
gi stiprėja, kaip parodė pa
starieji balsavimai.

Po pastaVų rinkimų Pary
žiaus priemiesty, komunistai 
reikalauja naujų parlamento 
rinkimų, nes jie tikisi, kad 
jie daugiau laimės negu da
bar turi.

Amerikos stebėtojai Romoj 
ir Paryžiuj bijo, kad po būsi
mų rinkimų Amerikos politi
ka tose šalyse nusmukus, jos 
palaikytojai pralaimės. Ypa
tingai Italijoj jai nėra jokios 
vilties.

Unijų vadai, Politi
ka ir eiliniai 
UNIJtSTAI

Chicagos dienraštis Vii- 
nis rašo:

A. F. Whitney, Gelžeklio 
Traukinių Aptarnautojų Bro
lijos pirmininkas, kuris keli 
metai atgal prisiekavo, kad 
jo unija “sukels milionus .do
lerių Trumano rinkimuose 
sumušimui,“ dabar stoja už 
Trumano išrinkimą.

1946 metais valdžia padėjo 
sulaužyti gelžkeliečių strei
ką. Prezidentas Truman as 
taipgi padarė ataką ant 
Whitney ir kitos gelžkelių 
brolijos vado. Whitney tada 
prisiekavo jis darysiąs viską 
prieš Trumano išrinkimą.

Dabar jis betgi buvo nuvy
kęs pas Trumaną ir po to 
paskelbė stojas už jo išrinki
mą.

Whitney, žinoma, nėra

gelžkeliečiai. Jis kalba tik 
Už save. Jo gelžkeliečių 
brolija ne taip lengvai užge- 
rinama kaip Whitney. Jos 
nariai veikiausia balsuos už 
Wallace, bent daugelis jų 
taip darys, nors Whitney jau 
su Truman u.

Atrodo, kad ir rūbsiuvių 
unijos biurokratija taip da
rys, bet dauguma tos unijos 
narių neseks juos.

UAW unijoj maždaug to
kia pat padėtis.

Gerai apmokamus unijų 
viršininkus lengviau užgerin- 
ti, kaip unijų narius.

Nevien dauguma CIO na
rių rems trečią partiją ir 
Henry Wallace, bet daugelis 
ir Darbo Federacijos narių 
taip darys. Viršininkai gali 
remti republikonų ar demo
kratų kandidatus, bet jie ne
gali priversti narius tai da-< 
ryti.

ž. Naumiestyje buvo iš
kilmingai paminėta lietu
viškos knygos 400 metų su
kaktis. Pranešimą apie lie
tuvišką knygą padarė mo
kytoja čiužienė. Vietiniai 
scenos mėgėjai suvaidino 
rašytojos Čiurlionienės vai
zdelį “Kuprotas oželis”. Į 
minėjimą atėjo daugybė 
žmonių, v

Šilutės valstybinis kny
gynas šiomis dienomis ga
vo apie 10 tūkstančių mok
slo, grožinės ir politinės li
teratūros egzempliorių. Di
desnė knygų dalis paskirta 
bibliotekoms ir mokykloms.

Stasio Jasilioiiio Eilėraščių 
Knygos Reikalai^

———■—1f .............■■■■■■—■.

Džiugu, kad gražiai pjau- 
kia užsisakymai Stasio Ja- 
šilibnio vėliausios poezijos 
knygos. Kpyga jau spausdi
nama ir ji bus iš 256 pusla
pių. Kaina tik vienas dole
ris.

Prie dabartinės brange
nybės, patys suprantat, jog 
UŽ vieną dolei'į parduodant 
tokią knygą'uždarbio nėra. 
Ją leidžiame ne dėl uždar
bio, bet pagerbimui savo 

.poeto ir aprūpinimui mūsų 
visuomenės puikia poezija.

Jasilionis yra dienraščio 
Laisvės ilgametis bendra
darbis. Laisvė ne tik nemo
ka jam už raštus, bet nė už 
krasos ženklelius jam neat
lygina. Mūsų diehraštis ne
turi gana įeigų, kad Apmo
kėt savo bendradarbiams.*

Jasilionis rašo ne uždar- 
biavimui. Jis rašo < liaudies 
apšvietai. Jam rūpi palaiky
mas dienraščio Laisvės, nes 
jis yra nuoširdus Laisvės 
patriotas. Todėl jis aukoja 
visuomenei savo gražų poe
tinį talentą,

Laisvė, įvertindama savo 
pasiaukojusį bendradarbį, 
nori įamžinti jo raštus, iš
leidimu jo poezijos knygos.

Išleisdami šią knygą no
rime daug-maž iš anksto ži
noti, kiek galėsime jos par
duoti. Todėl prašome iš 
anksto užsisakyti ją. Kurie 
iš anksto užsisakys, tų var
dai būs knygoje išspausdin
ti. ,

į šį mūsų prašymą atsi
liepė gfažus būrelis dien-

America.” Ją išleido liberališką pažiūrą žmohės iš įvai
rių profesiją. Tarp kitų, ten randame vardus mokslinin
ko Albert Eihstėin ir Detroito Vnivehsiteto prezidento 
William J, Millor. Jie išdėsto visas vyriausybės ir armi
jos pastangas laimėti Amerikos, žmones visuotinai mi- 
litarinei tarnybai. Jie sako, kad “militarižUio įtaka 
smarkiai plinta mokyklose ir skautą Orgąnižacijose.” 
Brošiūroje parodo, kaip mūsą armija jau tūrį išdirbus 
planus dėl kontrolės pramonės ir darbininką.

Militarizmas turi aukštai iškėlęs galvą. Brošiūros 
autoriai bijo, kad Amerikos žmonės galį pamatyti pavo
jų jau per vėlai. Jie ragina visus budėti ir militarizmo 
propagandai nepūšįdudtL .

LAISVES VAJUS
I . .-------------------

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

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

Šiandien Kontestas stovi šiaip:
/ Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J........................ 7260
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J......... ....... 6010
Brooklyn© Vajininkai ......... ...........••...... 5588
J. Bakšys, Worcester, Mass.......... .. • •................. 5528
Pi. PilėnasĮ, Philadelphia, Pa......... ........................ 5524
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn. ( .................... 4369
Hartfordo Vajininkai .................................................4367
LLD. 2 kp. So. Boston^ Mass............................  3008
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester, N. Y........ 2719
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass............. • • ..........  2684
Lawrence vajininkai .............. 2096
S. Kuzmickas, Shenandoah ..... 1792
P. Anderson, Rochester ......... 1455
LLD 20. kp. Moterų Skyr.

Binghamton .................   1330
P. Bečis-F. Klaston, Gr. Neck 1219 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 1098 
P. j. Martin, Pittsburgh ....... 1092
J. Grybas-J. Casper, Norwood 1076 
V. J. Stankus, Easton ..............  968
M. Janulis, Detroit .................. 954
J. Bimba, Paterson .................. 941
F. Šlekaitis, Scranton .............., 908
J. Balsys, Baltimore ................ 876
P. Šlajus, Chester, Pa.............. 855
V. Ramanauskas, Minersville .... 767 
S. Puidokas, Rumford, Me....... 710
V. Padgalskas, Mexico ............. 600
C. K. Urban, Hudson ..............  642
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 599
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ........................... 564
A. Bakuniene, Cliffside, N. J. .. 536
S. Tvarijonas, Detroit ............ 524
V. Smalstierie, Detroit .............. 522

J. Rudman, New Haven ........... 514
J. šimutis, Nashua .................... 491
J. Urban, Pittsburgh, Pa............ 468
J. Kalvelis, Bridgewater ....... 456
A. Bemat, Los Angeles ........... 448
J. Blažonis, Lowell, Mass.......... 384
A. P. Dambrauskas, Haverhill 380 
M. Sliekienė, Gardner ............. 336
V. J. Valley, Ncyv Britain, Conn. 308 
A. ValinČius, Pittston v............ 308
J. Matachun, Paterson .......  280
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y. 252 
H. Žukienė, Binghamton ........ 192
V. Valukas, Wilkes-Barre ......... 176
F. J. Madison, Youngstown, O. 16S 
A. Navickas, Haverhill ............. 168
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 159 
V. Vilkauskas, Nashua ............. 140
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 106
J. Adams, Grand Rapids ........... 104
S. K. Mazan, Cleveland ................ 84
L. Prūseika, Chicago ............... 84
H. Bernatas, Tampa, Fla............ 52
P. Baltutis. Chicago ..................  28

Parengimais, aukomis ir Šerais biudžeto užtikrinimui ga
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. $333.00 
Brooklynas, . 284.00
Hartford, Conn. 270.00
Binghamton, N. Y. 193.00
Rochester, N. Y. 151.00
Detroit, Mich. 119.05
Los Angeles, Cal. 106.00
Chicago, Ill. 82.50
Worcester, Mass. 74.00
Waterbury, Conn. 71.50
Easton, Pa. 58.00
New Britain, Conn. 53.00
San Francisco, Cal. 42.00
Pittsburgh, Pa. 40.00
Great Neck, N. Y. 36.00
Newark, N. J. 34.49
Lowell, Mass. 33.50
Elizabeth, N. J. 29.00
Bridgeport, Conn. 28.00
Brockton, Mass. 28.00k
St. Petersburg, Fla. 25.00‘
Cleveland, Ohio .24.85
Washington, Pa. 23.50
So. Boston, Mass. 23.00
Youngstown, Ohio 20.00

raščio skaitytojų. Prisiuntė 
po dolerį, prisidėjo prie 
knygos išleidimo. O Simo
nas Janulis iš Worcester, 
Mass., rašo: “štai aš tik 
per vakar dieną gavau 12 
prenumeratų, D. Jusius, 4, 
M. Sukackienė, rodos, 5. Iki 
vidurio savaitės manome 
gauti 50 prenumeratų.”

B r a v o, worcesterieciai! 
Visur reiktų taip pasidar
buoti ir išleidimo kaštai 
gražiai pasidengtų.

Administracijos praneši
muose matome užsisakymų 
iš visur. Tas parodo, kad 
dienraščio Laisvės skaityto
jai ųžgiria Laisvės inicia
tyvą išleisti Stasio Jasilio- 
nio eilėraščių knygą “Pa
vasarių Godos”.

Mes labai norėtume visus 
šios knygos užsisakymus 
gauti ikiz vasario pirmos, 
kad suspėti užsisakiusiųjų 
vardus įrašyti į tą knygą. 
Prašome pasiskubinti su 
prenumeratomis.

P. Buknys.

* PANAMAU.N. Facts and vuces *

Stamford, Conn. 18.00
New Kensington, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. 15.00
Seattle, Wash. 11.00
Girardville, Pa^ 11.00
Hudson, Mass. 10.00
Gardner, Mass. 10.00
Cliffside, N. J, 10.00
Bayonne, N. J. 9.50
Paterson, N. J. 8.86
Wilkes-Barre, Pa. 8.00
Norwood,. Mass. 7.00
Scotia, N. Y. 6.00
Haverhill, Mass. 6.00
Grand Rapids, Mich. 5.50
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00
Shenandoah, Pa. 5.00
Minersville, Pa. 4.00
Bridgewater, Mass. 3.00
Rumford, Me. 3.00
Baltimore, Md. 2.00
Scranton, Pa. 1.25
Auburn, Me. ' 1.00
New Haven, Conn. 1.00 

iš Philadelphijos J. Šap- 
ranauskienė prisiuntė at
naujinimų, taipgi ir W. Pa
tten iš Gloucester Heights, 
N. J. P. Pilėnas prisiuntė 
naują prenumeratą ir at
naujinimą.

L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., atvykusi į suvažiavi
mus pridavė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

S. Penkauskas, Law
rence, Mass., taipgi dalyva
vo Brobklyne suvažiavi

Explorers bf thė Nė\v Wbrld satisfied their 
quest for A short overlAhd route across 
the Americas in 151Š when Vasco Nunes 
de Balboa sighted the Pacific Ocean from 
a hill in what is now Parfamž. I’odhy, the 
Republic of Panama still furnishes the 

__ _ _________________ quickest bceah-tb-ocean route by the 
United States-bpėratfed Panama. Canal. Frbm the teh-mile wide 
tanai Zone caft be Kcfen PartanWs varied land, from jungles to high 

' mountains. Many of her 640,000 people work in agriculture and 
forest industries in her 33JJ60 sqdate milbs. Her RbpresehtatiVe at 
United Nitibns headquarters Is Roberto de la Guardia. The Pan
amanian flax has white, red and blue Sqliafeis aiid a ted arid a blue Mar.

muose, jis pridavė atnauji
nimų, o brooklynietis An
tanas Rudis pridavė jam 
naują prenumeratą.

Sekanti vajininkai pakilo 
•punktais su atnaujinimais: 

M. Svinkūnienė, Waterbu
ry, Conn., F. Klaston, Great 
Neck, N. Y., J. Bimba, Pat
terson, N. J., P. Šlajus, 
Chester, Pa., J. Mockaitis, 
Bridgeport, Conn., A. Va
linČius, Pittston, Pa., H. Žu- 
kjenė, Binghamton, N. Y. 
ir V. Smalstienė, Detroit, 
Mich.

Aukų gavome šį sykį:
Nuo Laisvės pikniko dar

bininkų vakarienės (per J. 
Šmitienę) Phila., Pa., $28.

Joe Mockaitis, Spring 
Valley, Ill., $5.

, John Žukas, , Portland, 
Oreg., $3.

J. Miliauskas, McKees 
Rocks, Pa., $3.

A. Grigun, Norwood,
; Mass., $2.

J. Leskauskas, Kingston, 
Pa., $1.50.

Širdingai dėkuojame už 
aukas ir vaj in inkams už 
pasidarbavimą. Prašome j-, 
sitėmyti, kad vajus eina 
prie užbaigos. Vasario 2 d., 
bus paskutinė diena prida- 
vimui paskutinių rezultatų.

Laisvės Adm-cija.

2 puslapis—Laisve (Liberty, 
LithU&hiah Daily) 

Trečiadienis, Sausio 28, 1948



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
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?

..... .................................... ; .į,'.'i, . , ,r,, . ■ u',į,

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

Už Ką Balsuos Amerikos Kai Matau Tave Einant Pro Šalį Jacqueline Horner’iūtė: 
Ar Ji Kalta?Moterys?

1948-tieji metai — rinki
miniai metai. Gal niekad 
mūsų krašto istorijoje pre
zidento rinkiminiai metai 
nebuvo taip svarbūs, kaip 
šiemet.

Jau dabar kiekvienam 
pravartu pasiklausti: Už 
ką aš balsuosiu? Už ką savo 
balsą atiduosiu' lapkričio 
mėnesio rinkimuose?

Man rodosi, jog kiekvie
na pažangi moteris tegali 
jau dabar pasakyti: “Aš 
balsuosiu už Wallace’u.”

Tiesa, dar nežinome, ką 
savo kandidatais prezidento 
vietai statys republikonai. 
Bet galima tiek pasakyti: 
jokių stebuklų jie nepada
rys, — jie statys panašų 
Trumanui, kuris bus demo
kratu kandidatas.

Jeigu taip, tai klausimas 
dėl balsavimo išsisprendžia.

Henry A. Wallace pareiš
kė Chicagoje, kad jis, apsi- 
imdamas būti progresyvių 
žmonių kandidatu (trečio
sios partijos sąraše), nema
no iš tos vietos trauktis. 
Jis prives rinkiminę kam
paniją ligi galo. Jis, vadina
si, bus rinkiminiuose sąra
šuose ir kiekvienas galės ūži 
jį savo balsą paduoti.

• Tiek republikonų, tiek de
mokratų partijos kandida
tai, be abejo, niqko naudin
go nežadės Amerikos liau
džiai. Naminėje politikoje 
jie žadės aukštus taksus, 
sunkų pragyvenimą, versti
ną militarinį lavinimą mū
sų jaunimo, o užsieninėje 
politikoje — karinę politiką 
su Trumano ir Marshallo 
doktrinomis bei planais.

Prieš visą tai Wallace 
kovoja ir, be abejo, kovos. 
O jei jis bus išrinktas ša
lies prezidentu — jis grą
žins Roosevelto programą; 
jis grąžins civilines laisves 
ir demokratines teises vi
siems Amerikos piliečiams.

Taigi, Henry A. Wallace 
yra ir bus kandidatas pre
zidento vietai. Už jį mes pa
duosime savo balsą.

Bet tik to neužtenka. Rei
kia dabar darbuotis, kad 
Wallace’o šalininkų eilėsna 
įtraukus juo daugiau žmo- 
nių-piliečių.

Ten, kur organizuojasi 
balsuotojų klubai Wallace ui 
išrinkti, lietuvės darbinin
kės privalo prie jų dėtis.

Jos privalo darbuotis, kad 
judėjimas už Wallace’o iš-

Republikonai prisidengia riks
mu apie infliaciją pateisini
mui grąžinin^o darbininkui į 
juodąją gadynę, pareiškė New 
Jersey kongresmanė Mary 
Norton. Jinai pasmerkė repu
blikonų pastangas atšaukti 40 
valandų savaitę. Pailginimu 
darbo valandų, girdi, būsianti 

pakelta produkcija.

rinkimą apimtų’ milijonus 
žmonių jau dabar. Tai pri
vers pagalvoti ir mūsų val
dovus Washingtone ir jie, 
matydami, kur vėjas pučia, 
bus žmoniškesni.

Taip, draugės lietuvės 
moterys: mūsų kandidatas 
prezidento vietai yra Hen
ry A. Wallace. Populiarin
kime jį žmonėse. Ruoški
mės už jį balsuoti.

R. čiaplikaitė.--- j--------
Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kp. Moterų 
Skyriaus Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 2 d. 
sausio, Lietuvių Svetainėje. 
Narių mažai atsilankė. 
Dienraščio Laisvės vajinin- 
kės Marė Kazlauskienė ra
portavo, kad ji atnaujino 16 
prenumeratų, M. Kulbienė 
atnaujino 6 ir gavo du nau
jus skaitytojus, J. K. Nava- 
linskienė negalėjo veikloj 
dalyvauti, nes mirė jos bro
lis, tai buvo išvažiavus į 
Ohio valstiją. 1

M. Kazlauskienė pridavė 
$6 už parduotą literatūrą. 
Komisija, kuri suruošė ju- 
džių parodymą, 7 d. gruo
džio, raportavo, kad žmonių 
buvo nemažai. Gaila, kad 
filmą nelabai gerai išėjo, 
nes aparatas nebuvo tvar
koje. Patartina apžiūrėti 
aparatą važiuojant į kitus 
miestus. Filmas rodė Jurgis 
Klimas, iš Brooįpyno. Dė
kui publikai už atsilanky
mą. Pelno liko $36.05.

Nutarta paaukoti $30 į 
apšvietos fondą, nupirkti už 
$25 Liet. Namo Bendro
vės šėrą. Tai iždas su pra
džia metų yra tuščias. Rei
kės padirbėti, kad atpil- 
džius.

Korespondentė J. K. N.

Valymas Langams 
Užlaidų

Medinių ar metalinių len
telių užlaidoms (Venetian 
blinds) valyti irgi esama sa
votiškų “trikselių,” be ku
rių laukia brangokas iš
siuntimo specialistams va
lyti arba ilgai ir, kartais, ne 
labai sėkmingas namie va
lymo darbas.

Joms valyti geras būdas 
(pagal maspethietės Anas
tazijos Kaulinienės receptą, 
pasiūlytą Lietuvių Kultūri
nio Centro valymo darbe) 
yra toks:

Nupjauti mazgelį gale 
virvės, ant kurios lentelės 
pavertos, ištraukti virvę, 
paskui ištraukyti lenteles. 
Viską nuvalius, vėl suverti.

Virves ir audeklinę juos
telę, į kurią buvo sukaišio
tos lentelės, pirma gerai nu
plauti šaltu vandeniu, pas
kui su muiluotu išplauti, 
perplauti ir padžiauti.

Po to lenteles taip pat 
šaltu vandeniu nuplauti, 
paskui su muiluotu (ivory 
ar kitu lengvu muilu) sku
duru nutrinti, perplauti šil
tu, bet ne per karštu van
deniu, nusausinti ir padėti 
gerai išdžiūti.

Jeigu lentelės metalinės, 
jas geriau plauti ir džiovin
ti gulsčias, maudynėje ar

Kai matau tave einant pro šalį, 
Ir kai žingsnius ir juoką girdžiu, 
Nuslopint užmiršimas negali 
Tiek kadais užkamuotų širdžių.
Tavo juokas seniau neskambėjo, 
Kai krūtinėj netilpo žaizda, 
Ir nekartą su ūžesiais vėjo 
Prislopinta aidėjo rauda.
Baudžiauninkė vergijoj suklupus 
Prakeiksmu tu žengei, kitados, 
Veltui šaukėsi poilsio lūpos, 
Ir dangus nebeklausė maldos.
Juk marti tu iš raštų Žemaitės,- 
Už nemylimo versta varu, 
Tavo sielvarto niekas neskaitė, 
Neprakalbino žodžiu geru.
Tu prieš saulės tekėjimą kėleis, 
Ir gulei su šešėliais nakties, 
Daugel kartų pražysdavo gėlės, 
Tau žydėjo tik guolyj mirties.
0 saulutė tekėjo ir leidos, 
Vergės jungą vilkai pamažu— 
Vis labiau tavo niaukėsi veidas, 
O kaž kam buvo žemėj gražu.
Kaip išeiti iš nuoskaudų rato, 
Kur keliauti, kam skųstis gali,— 
Nukamuota širdis nesuprato 
Kai žaizda kruvina, pergili.

, Caro jungą, fašizmo vergiją 
Tu pakėlei ant savo pečių, 
Dar skriauda širdyje neužgijo, 
Jau kita žengia šuoliu plačiu.
Menas skersgatvių tamsūs 

kvartalai,—
Neatmint, neatmint niekada, 
Nors širdis tau krūtinėje šalo 
Kam rūpėjo tavoji skriauda.
O gyvenimas bėgo ir bėgo, 
Tiktai tu, atsilikus, viena, 
Gal taip sielvartą nykų pamėgo 
Tavo skausmč taurė sklidina.

Rašo ‘ L. SKLERYTĖ.

Juzės Radvilavičiūtės gy
venimo kelias — nuo nežy
mios vargšės mergaitės ligi 
visuomenininkės, kuri daly
vaus valstybiniame gyveni
me — tai daugybės Lietu
vos darbo žmonių garbin
gas kelias, kuriems tiktai 
Tarybų valdžia atvėrė du
ris į šviesiąją ateitį.

Liūdna stovi penkiolika
metė Juzė prie savo staklių 
“Silvos” trikotažo fabrike. 
Atlyginimas menkas, fabri
ko savininkas priverčia ją 
be atlyginimo dirbti viršva
landžius. O ji nori kuo grei
čiau išeiti į n#mus ir padėti 
silpnai motinai išnešioti 
pono šeimoms vandenį.

Juzė niekuomet nebūdavo 
tikra, jog po darbo suras 
namie vakarienę. Tėvas — 
vežikas, dažnai sugrįždavo 
namo piktas, pavargęs, be 
vieno cento kišenėje. Švie
sių dienų jo šeima, nematė. 
Tokiam pat likimui augo ir 
jo duktė Juzė.

Juzė nežinojo, kiek ji iš 
tikrųjų turi fabrike uždirb
ti, nes fabriko savininkas 
viską apskaičiuodavo “iš 
akies.” Teko taikytis prie 
visokiausių sąlygų, nes dar
bininkai tada žodžio neturė
jo.

Visai kitaip pasijuto Ju
zė Radvilavičiūtė ir visi ki
ti Lietuvos darbininkai, 
įvedus Lietuvoje tarybinę 
santvarką. Jie pamatė, kad 
dįrba sau, savo Tėvynei, 
savo liaudžiai, o ne tam, 
kad prikimštų išnaudotojų 

ant lentos pasiguldžius. Jos 
greit linksta, o įlenktoje 
vietoje greičiau nutrupės 
maliavos, lentelės pradės 
rūdyti.

Juze Radvilayičiūtė
kišenes. Fabrike pakilo dar
bo našumas.

Po Kauno išvadavimo iš 
vokiškųjų okupantų, viena 
pirmųjų atėjo į fabriką 
“Silvą” Juzė Radvilavičiū
tė. Ji pergyveno okupuotoje 
Lietuvoje tris baisius metus 
ir dabar atėjo į fabriko 
mezgimo cechą įsijungti j 
atstatomąjį darbą, atiduo
dant visas savo jėgas Tėvy
nės labui.

Kada prasidėjo Kaune 
sąjūdis pereiti į daugstak- 
lių aptarnavimą, Juzė pa
galvojo:

Kuo aš blogesnė už papi
rosų ir šilko gamintojas? 
Jeigu jos gali dirbti prie 
daugelio mašinų ir gauti 
gerus rezultatus, tai kodėl 
ir man nepabandyti?

Pasakyta — padaryta.
Balandžio mėnesį ji dirbo 

prie dviejų mašinų, gegužės 
mėnesį—jau prie aštuoųių. 
Ir greit visas “Silvos” ko
lektyvas įsitikino, kad pasi
ryžimas viską nugali. Juzė 
puikiausiai aptarnavo 8 
mašinas, išmoko greit pa
šalinti visus defektus ir sa
vo uždavinį įvykdė 120%. 
Jos pavyzdžiu pasekė ir ki
tos fabriko mezgėjos.

Racionaliai išnaudodama 
mašinų pajėgumą ir darbo 
valandas, Juzė dar daugiau 
padidino darbo našumą. 
Tada ji kreipėsi fabriko 
vadovybę, prašydama, kad 
leistų jai pereiti prie 16 
staklių. Tai buvo fabrike 
didelė naujiena.

1947 metų liepos mėnesį 
Juzė stojo aptarnauti 16 
mezgimo staklių, ir. savo 
darbo normą išpildo po 170 
ir daugiau nuošimčių. Jos

Darbininkė už fabriko sienų 
Troško saulės ir mokslo šviesos, 
Tiktai jau spindulėlio nė vieno 
Nežadėjo gyvenimas jos.
Ėjo kelią erškėčiais nuklotą 
Nuo pat lopšio lig karsto lentos. 
Tartum mariomis skęstantį luotą 
Supo dienos gyvenimą jos.
Šiandien tu savo norų valdovė, 
Gėdos ašarų nieks nematys, 
Su šaknim tavo skriaudą išrovė 
Stalininė didi išmintis.
Tokią didelę, didelę šventę 
Savo laisvės ir džiaugsmo mini, 
Užsimiršk, ką širdis kadais kentė, 
Šiandien tu nebetaip gyveni.
Tu lygi su visais, tik pažvelki, 
Tavo dienos ir saulė šviesi, 
Tu gyvenimą nuostabų kelti 
Pašaukta šioje žemėje esi.
Tu lakūnė, ir mašinos klauso, 
Deputatė ir mokslo žmogus, 
Savo žygiais garsi ko toliausia, 
Tavo žingsnis kiekvienas brangus.
Daug, narsuolių išukdė tėvynė, 
Tartum šviesą vardus jų menu, 
Konstitucijos žodžiai auksiniai 
Jas lydėjo darbams milžinų.
Melnikaitė, Stanelienė Danutė, 
Švies per amžius drąsos žvaigždele, 
Ir kai eisime visos iš vieno— 
Bus didi mūsų krašto galia.
Tegul kraujas kovoj neužšąla, 
Širdys baimės nežino nei kiek— 
Ir sargyboj didžioj ligi galo 
Mums stovėti tebūna perniek.
Tokią didelę, didelę šventę 
Savo laisvės ir džiaugsmo mini,— 
Užsimiršk, ką širdis kadais kentė, 
Šiandien tu nebetaip gyveni.

V. Valsiūnienė.

pavyzdžiu pasekė ir kitos 
mezgėjos. Prie 16 staklių 
jau dirba Genė Jalinskai te, 
Viktorija Naruševičienė ir 
kitos.

Ir kada fabriko dirban
tieji susirinko į priešrinki
minį susirinkimą, pasiūlyti 
savo geriausius žmones 
kandidatais į- vietinių Ta
rybų deputatus — vyr. fa
briko inžinierius B. Marti- 
nėnas pasakė:

— Mes dabar turime tei
sę iš savo tarpo išrinkti 
tokius darbuotojus, kurie 
garbingai mus atstovaus 
vietinėse Tarybose. Ąš siū
lau kandidatu visiems ge
rai žinomą darbo pirmūną 
Juzę Radvilavičiūtę. Ji pir
moji stojo dirbti prie 16 
staklių. Savo darbu ji pui
kiausiai įrodė, kad ji yra 
Ryžtinga naujo gyvenimo 
kūrėja ir ji pakankamai 
atstovaus mūsų kolektyvą 
Kauno miesto Taryboj.

Visas fabriko kolektyvas 
su džiaugsmu pritarė pa- 
siūlytajai kandidatūrai. 
Neapsakomai laiminga ėjo 
namo šį vakarą Juzė.

— Kaip tai gali būti, 
kad aš, Juzė Radvilavičiū
tė, dar taip neseniai bada
vusi su savo tėvais ir bijo
jusi kaip mirties nedarbo, 
esu dabar pasiūlyta kandi
datu į vietinės Tarybos 
kandidatus ir dalyvausiu 
valstybiniame gyvenime?— 
galvojo Juze.

— O štai dėlto, kad mes 
gyvename Tarybų šalyje, 
kurioje kiekvienam darbo 
žmogui plačiai atviros du
rys į naują laimingą gyve
nimą, kurį mes patys turi
me statyti ir tvarkyti, — 
atsakė pati sau Juzė.

Los Angelesų mieste gy
vena IŠ-kos metų amžiaus 
mergaitė Jacqueline Horn- 
er’iūtė. Ji ten gyvena, bet 
jos gilus talentas, jos pla
ninis genijalumas jau spėjo 
prasiskleisti plačioje ameri
kinio meno padangėje. Prieš 
porą metų ši mergiotė vai
dino vienoje melodramoje 
New Yorke per virš pusme
tį — čia ji pasižymėjo dra
miniu talentu.

Jacquelina gyveno su sa
vo motina Clara, kuri dabo
jo dukrelę, “kaip savo akies 
lėlę.” Mergaitė-artistė daili 
ir iš stuomens ir iš liemens; 
kadangi ji jauna, tai ir ne
paliečiama, sulyg motinos 
galvosena. Ji buvo laikoma 
tarytum kaip kokia brangi 
paukštytė auksiniame nar- 
velyje-klėtkoje, kad jos nie
kas nepaliestų.

Bet štai Jacquelina dings
ta, — dingsta be žinios. Gal 
ją kas nors pavogė? Gal ją 
kur baisi nelaimė sutiko? 
Gal?... Visokių klausimų 
gimė tiek motinoje, tiek

ŠEIMININKĖMS
šį Skyrių Veda E. VITART 

Mėsos su Morkomis 
Sandvičiai

Puodukas sumaltos virtos 
avienos

Žalias pipiras
Viena morka
Mažas svogūnas
Druskos, pipirų.
Jei turi keptos ar virtos 

avienos, nurankiok taukus, 
kad neliktų nei kiek, nes 
avies taukai (o dar šalti) 
labai neskanūs, o tūlų vi
duriai visai nepriima. Per
leisk mėsą, taipgi daržoves 
per malamą mašinukę. Su
maišyk viską kartu. Jei sau
sa, įpilk biskį pomidorų 
sunkos. Apgruzdink viso 
grūdo kvietinės duonos rie
keles, uždėstyk tą viską ant 
duonos ir gatava valgyt.

Taip galima ir atlikusią 
jautieną mėsą sutaisyti. Di
džiuma šeimininkių pirma
dienį turi likusios nuo sek
madienio mėsos, o ant ryto
jaus šeimyna jau nenori 
valgyti tos pačios, toje pat 
vakarykščioje formoje pa
duotos. Tai ir reikia paįvai
rinti.

Salotos ir visokios žalios 
daržovės ir su daržovėmis 
maišyti salads visuomet tu
ri būti paduoti šalti.

Sviestas geriau laikosi 
užpylus druskuotu vande
niu, kada nevartoji.

Tūli balti miltai dabar 
parsiduoda gatavai sumai
šyti su “baking soda” (zo- 
dee). Kam tokių nereikia, 
padalys tik blogo. Pavyz
džiui pavartojus ausiukėms 
tešlai daryti, aliejus veržia
si iš skaurados lauk, labai 
apsunkina kepimą.

Washington. — Darbinių 
Statistikų Biuras skelbia, 
jog kasdieniniai reikmenys 
dabar 65 nuošimčiais bran
giau pardavinėjami, negu 
1935-39 m.
3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—<Tree., Sausio 28, 1948

tuose, kurie mergaitę paži
no.

Tik po aštuonių dienų 
Jacquelinos dingimo minklė 
išsisprendė: ji buvo surasta 
viename San Francisko 
viešbučių su 19 metų am
žiaus jūreiviu, dailiu, nieko 
sau berniuku.

Kaip visa tai atsitiko?
Jacquelina nuo savo mo

tinos pabėgo ir, susitikusi 
su jūreiviu, laisvai pagyve
no viešbutyj.

Kai' policija Jacqueliną 
suėmė, ji aiškino pąbėgimo 
priežastis. Trumpai suė
mus, jos tokios: mergiotės- 
pijanistės motina buvo per
daug disciplininga; draudė 
jai eiti su savo amžiaus vai
kais žaisti, kad pirštų nesu
žeistų; neleido jai eiti mau
dytis, kad klausos nesuga- 
dytų; dabojo, kad ji nesuei
tų į artimas pažintis su “ne 
sau lygiais” vaikais, mer
gaitėmis ir berniukais. Tik 
mokykis, mokykis ir moky
kis, buvo motinos direkty
vos.

Mergaitei - genijai, pil
nai gabumų, pilnai energi
jos ir jaunystės liepsnų toks 
gyvenimas buvo kalėjimas, 
o niekas daugiau. Ir ji prie 
pirmos progos iš to kalėji
mo bėgo.

Būdama policijos žinioje, 
Jacquelina sakė, anot tų, 
kurie girdėjo:

— Kai tik pasitaikys ge
ra, proga, aš ir vėl tai pada
rysiu.

Žmogus liekasi žmogumi 
ir jis, iki jaunas, reikia mo
kėti auklėti. Jis gali būti 
genijus, gali būti talentin
giausias, tačiau jis turi so
cialinius polinkius ir ins
tinktą, kurie privalo išsi
lieti draugų-gių tarpe.

Kas siekiasi griežtos 
drausmės varžtais visa tai 
mašinališkai suveržti, vė
liau gailisi.

N—s.

T oday’s Pattern

Puošmeninei dviejų gabalų 
suknelei forma 9301 gau

nama 14 iki 20 ir 32 iki 42 
dydžio.

Dvidešimt penkis centus, 
kartu su pažymėjimu numerio 
ir dydžio, siųskite: Amelia 
Burba, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.
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PASKUTINIS CARAS
“Herald Tribune” Korespondentas Klausia.

0 Wm, Z. Foster Jam Atsako

(Tąsa)
Jei fatalistas Nikalojus II ir mažai 

teparodo susijaudinimą, tai jo artimieji 
gerokai nerimavo vykdami su caru į tas 
Rygos iškilmes. Ar čia seniai, vos prieš 
4—5 metus Ryga buvo vienas atkakliau
sių revoliucijos centrų ir vokiečių baro
nai tada įtikinėjo, kad beveik kiekvienas 
latvis nepataisomas revoliucionierius ir 
sąmokslininkas. Nors dabar gubernato
rius įtikinėjo, kad Rygoj ir visoj Balti
joj revoliucijos liekanos su šaknim iš
rautos, bet caro palydovai ne visai ramia 
širdim važiavo į Rygą. Ir caras prisi
minė savo motinos laišką apie 1905 m. 
įvykius, kuriame ji, išgąsčio perimta, ra
šė, kad Rygoj jau paskelbta respublika.

Prieš iškilmėm prasidedant, žinoma, 
buvo padalyta viskas, kad toji 1905 m. 
“revoliucijos dėmė” būtų nuplauta ir Ry
gos miesto tėvai įtikintų carą gerai pasi
darbavę Rygos garbei atstatyti caro aky
se. Skaitlingu būriu išsirikiavę, ciliiide- 
riais blizgėdami ir storus cigarus čiulp
dami, tie Rygos vokiečių baronų ir pirk
lių, rusų valdininkų didžiūnai, sū reta , 
latvių buržuazijos atstovų priemaiša, 
Dauguvos krante laukė atplaukiant ca
ro jachtos “Štandart.” Žemai lankstėsi 
carui ir jo ministeriams Rygos miesto 
atstovai, lyg atsiprašydami už tuos ne
smagumus, kuriuos Ryga neseniai sutei
kė jo cariškai didenybei. Griežtu žvilgs
niu peržvelgęs cilindruotąją minią ir pa
matęs, kad kai kurie stovi gana laisvai, 
be tinkamos pagarbos, net cigarą tebe
laiko, Stolipinas, prisiartinęs prie mies
to atstovų rūsčiai tarė:

— Frontas — šventa vieta! '
Sumišo ir išbalo miesto atstovai, pa

tys iškrito iš pirštų cigarai. Kareiviš
kai išsitempę jiegStovėjo kol praėjo caras 
sū savo palydovais. Stolipinas savo griež
tumu jiem priminė, kad jie atstovauja 
didžiai prieš carą nusikaltusiam miestui 
ir turi nepaprastai įvertinti malonę, kū
ną caras parodo rygiečiam savo atsilan
kymu. • ' f

Rygos gyventojai minių miniom buvo 
suplaukę iškilmių pasižiūrėti ir, jei pa
siseks, nors iš tolo carą pamatyti. Visu 
keliu, kur tįk važiavo caras, už kareivių 
špalerų ir tvirtos policijos apsaugos sto
vėjo eilių eilėm rygiečiai ir kaklus ištie
sę sekė ilgiausią virtinę pravažiuojan
čių karietų, žiūrėdami, kurioj važiuos 
caras. Vis artėją “ura” šūkiai buvo 
ženklu, kad caro karieta važiuoja. Žmo
nės jau iš tolo kėlė kepures ir kartu su 
kareiviais ir policininkais šaukė, akis 
įsmeigę į karietą, kurioj sėdėjo caras, 
fanką laikęs, prie kepurės ir galvą link-- 
nojęs į vieną ir antrą pusę, dėkodamas 
už sveikinimo šūkius.

Caras atidengė įspūdingą, pačiame 
Rygos centre pastatytą paminklą, kuris 
vaizdavo galingą carą Petrą ant dar ga
lingesnio arklio. Didus paminklas turės 
busimom kartom priminti tą švedų nu
galėtoją ir būti rusų viešpatavimo Balti- 
jy simboliu. Nikalojus aplankė ne tik 
pravoslavų soborą, bet ir vokiškąją liute
ronų Domo bažnyčią. Jis nuvyko pas Pe
tro I sodintąjį ąžūolą, o ir pats pasodino 
keletą ąžuolų Uždauguvy, kur buvo nu
matyta įrengti didžiulį sodą. Visur ca
ras matė palankumą, visur jį sutiko svei
kinimo šūkiais. Su tokiom abejonėm į* 
Rygą važiavęs caras buvo patenkintas 
atsilankymu tame, viename sparčiausiai 
augančių ir gražiausių Rusijos miestų.

Jei neseniai dar revoliucijoj centru 
buvusioji ir įvairių taktinių mažumų gy
venamoji Ryga taip priiminėjo carą, tuo 
mioširdesni atrodė caro sutikimai pačios 
RUsijos gilumos miestuos. Neužmiršta
mos Nikalojui buvo 1909 m. garsiųjų 
Poltavos kautynių iškilmės Poltavoje kur 
per iškilmingąją vakarienę pilnos gat
vės žihonių nerimo ir šūkavo, prašyda
mos carą pasirodyti balkone. Ir dauge
ly kitų miestų, kuriuos lankė Nikalojus^ 
yisur buvo uoliai rūpinamasi parodyti 
'liaudies prisirišimą carui.

Tai kėlė Nikalojaus įsitikinimą jo po
litikos teisingumu. O tos politikos tiks
las buvo vėl atstatyti 1905 m. manifes
tais susilpnintąją caro vienvaldybę. Sto
lipinas vikriai vykdė tą politiką, pama
žu likviduodamas visus manifestų paža
dus ir siaurindamas Dūmos reikšmę. 
Caras ir Stolipinas nenorėjo pripažinti 
spalių 17 d. manifestui jo tikrosios dva-

(Istorinė Apysaka)
■■■ Parašė Justas Paleckis

sios, kurios iš jo laukė rusų tauta, ma
niusi, kad tai pilna prasme seniai lauk
toji konstitucija, o Dūma pilnateisė tau
tos atstovybė. Bet Stolipino vykdoma, ji 
virto tik tariamąja konst'itucija, o ir ta 
pati buvo nuolat apkarpoma. Ne tik Sto
lipinas nesiskaitė su Dūma, bet ir Vals
tybės Taryba, kuri turėdavo tvirtinti 
Dūmos priimtus įstatymus, darėsi vis 
reakcingesnė. Tiesa, ir pačioj Dūmoj da
bar nebebuvo žymesnės revoliucinių gru
pių įtakos, bet opoziciją sudarė konstitu
ciniai monarchistai. Tačiau visiškon vien- 
valdybėn linkęs caras ir juos laikė savo 
priešais ir pavojingais revoliucionieriais.

Petrapily pradėjo siausti baisioji cho
leros liga. Liaudis ėmė kalbėti, kad tai 
Dievo rykštė ir Nevos vanduo esąs už
krėstas, nes caras jo nepašventinąs sa
vo maldom. Tokios kalbos kilo todėl, kad 
po 1905 m., kai įvyko nelaimė ir saliu
tuojanti patranka iššovė pilnu kartečės 
šoviniu, Nikalojus nebedalyvaudavo tra
diciniam vandens šventinime per Tris 
Karalius. Todėl caras 1911 m. nutarė 
dalyvauti vandens pašventinime. Tai bu
vo vėl tradicinės iškilmės, puošnių ka
rių uniformų, prabangių moteriškų rū
bų ir brangenybių demonstracija, kurią 
iš arti galėjo pamatyti tiktai pati aukš
čiausioji visuomenė ir diplomatai. Su pa
sigėrėjimo ir kai kurio pavydo jausmu 
žiūrėjo aukštosios ponios į eiseną, kurioj 
dalyvavo tiktai caro šeima ir didžiosios 
kunigaikštienės.

— Ar matėt trilinkas carienės moti
nos Marijos Feodorovnos perlų karolius? 
— kalbėjo ponios, pasidalindamos įspū
džiais. — Tai caro Aleksandro II dova
na. Kokia nuostabi jos briliantinė diade
ma. O Marija Pavlovna kokia kilni savo 
baltuos su sidabru drabužiuos! Tur būt 
tie ilgi šleifai sunkoki? Ach kokie nuo
stabūs didžiosios kunigaikštienės Kseni
jos smaragdai! 'Ar pastebėjot didžiosios 
kunigaikštienės Viktorijos safirus?

Caras Nikalojus II, didžiųjų kuni
gaikščių, generolų ir kitų palydovų lydi
mas, raudonu kilimu iš Žiemos rūmų nu
ėjo prie Nevos lede iškirsto keturkampio. 
Mitropolitas caro akivaizdoj tris kartus 
pamirkė į Nevos vandenį didelį auksinį 
kryžių, apšlakstė šventintu vandeniu vė
liavas, suskambėjo Petropavlosko kated
ros varpai, kurių garsai paskendo saliu
tuojančių patrankų gaudesy. Visi leng
viau atsiduso — šį kartą viskas praėjo 
gerai, visos patrankos šovė tuščiom.

Rodos jau koks paprastas dalykas tas 
tradicinis Nevos vandens šventinimas, 
bet ir jis buvo įpintas į vyriausybės re
akcinės politikos Tąimėjimu laurus, kaip 
caro vienvaldybės stiprėjimo žymė. Vis 
galingesnis .jautėsi ir vis drąsiau Dūmoj 
kalbėjo Stolipinas. Jis galėjo tyčiotis iš 
opozicijos silpnumo ir, jos aršius prie
kaištus atremdamas, laidyti savo graž-' 
bylystės strėles.

— Jums reikalingi dideli sukrėtimai, 
o mums reikalinga'didžioji Rusija! — 
šaukė Stolipinas kairiesiem, suteikdamas 
ta fraze skardų šūkį monarchistam.

Bet ir toks uolus monarchijos pagrin
dų stiprintojas neišvengė to paties liki
mo, kurio susilaukė kiti tvirtesnieji Ni
kalojaus ministerial. Nors ir kaip dėkin
gas caras buvo Stolipinui, bet jis jautė 
slegiamas savo ministerio pirmininko 
galingos įtakos ir vis augančio populia
rumo. Tai buvo sunku suderinti su vis 
labiau atgyjančiais caro vienvaldiškumo 
palinkimais, kuriuos uoliai puoselėjo ca- 
rienė Aleksandra ir savo Sibiro pasakom 
skatino Rasputinas.

—- Esi caras, tai ir būk caru, neduok 
jokiem m misteriam ragų, kad jie neuž
mirštų esą ne kokie viešpačiai, bet tavo 
tarnai — sakydavo Rasputinas.

Stolipino nemėgti Rasputinas turėjo 
pakankamo pagrindo: jis negalėjo už
miršti paniekos, kurią jam parodė Stoli
pinas ir ištrėmimo. Caras jau galvojo, 
kad geras tas mauras, kuris gerai pątar- 
nauja, bet tas dar geresnis, kuris susi
pranta laiku pasitraukti. Jis ir pačiam 
Stolipinui buvo jau užšimihęs rūošiąs 
jam kitą paskyrimą. Buvo kalbama, kad 
Stollpiną paskirs į Kaukazą caro vieti
ninku arba j užsienius pasiuntiniu. O 
Rasputinas su carienės draugių pagalba 
jau ieškojo, ką patarti carui vietoj Stoli
pino, nes tai buvo sunkus klausimas.

(Bus daugiau)

—92
(Tąsa)

Nėra jokio prieštaravimo 
tarp nusistatymo už Tary
bų Sąjungos - Amerikos 
bendradarbiavimą ir komu
nistų skelbimą, jog ilgainiui 
pasaulinis kapitalizmas bus 
pakeistas socializmu. Kapi
talizmui galą padarys jo iš
vidinės k o n t r a d ikcijos, 
prieštaravimai, o ne tai, 
kad jis gali būti sunaikintas 
kare, pradėtame prieš tvir
tą socialistinę valstybę. 
Šiuo reikalu istorija sutei
kia įdomų paralelį, kaip fe
odalizmas ir kapitalizmas 
gyvavo greta vienas kito 
per daugelį metų. Nors pa
saulinis balansas tarp tų 
dviejų lenktyniuojaučių sis
temų greit pasviro į kapita
lizmą, tačiau buvo įlgi lai
kotarpiai taikos tarp įvai
rių feodalinių valstybių ir 
tarp tų, kur kapitalizmas 
jau buvo pilnai išsiplėtęs. O 
tačiau feodalizmas susilau
kė savo istorinio 
mo.
KOMINFORMAS

Klausimas: Jus, 
ter, esate sakę,
Jungt. Valstijose nesiaustų 
tokia “isterija,” tai Ameri
kos komunistų partija sto
tų į ^Kominformą. Argi tai 
nepasako, jog Amerikos ko-

susmuki-

Mr. Fos- 
kad, jei

Jonas Kaškaitis.

užgiriamunis tų partija 
miūją Kominformą? .Kaip 
jūs tai suderinate su diplo
matiniu Maskvos ir Wash
ingtono susitarimu, jog Ko
minternas bus visiems lai
kams panaikintas?

Atsakymas: Kapitalistai 
ir jų politiniai ir žurnalis
tiniai agentai jaučiasi gan 
laisvi remti kapitalizmą vi
same pasaulyje, remti pro
paganda, d i p 1 o m atiškai, 
maistu, pinigais ir netgi 
ginkluota intervencija, ir 
jie visa tai pridengia dide
lio patriotizmo apsiaustu. 
Tačiau, jei komunistai kal
ba už draugiškumo palaiky
mą su Tarybų Sąjunga ir 
naujosiomis d e m o kratijo
mis Europoje, arba, jei jie 
pareiškia savo solidarybę 
su kitų kraštų komunistinė
mis partijomis, tuojau jie 
apšaukiami išdavikais ir 
užsienio • agentais. Aišku, 
mes, komunistai, nesutin
kame su bent kokia pana
šia kapitalistų internacio
nalizmo sanvoka.

Mes teigiame, jog komu
nistai turi tiek pat teisės, 
kaip bent kurie kiti, suda
ryti tarptautinę organizaci
ją, jei jie to trokšta. Socia
listai, darbo unijistai, jau
nimas, moterys, katalikai,

bankininkai ir daugybė ki
tų grupių ir judėjimų orga
nizuojąs tarp tautiškai, kaip 
jie mato reikalo. Tad ko
dėl komunistų partijos, jei 
jos to trokšta, negali įkur
ti informacijos biuro, kuris 
joms bendrai patarnautų?

Kiek liečia diplomatinį 
susitarimą, kurį jūs mini
te, tarp Washingtono ir 
Maskvos Kominternui lik
viduoti, tokio susitarimo 
niekad nėra buvę padaryta, 
neigi toks susitarimas ga
lėjo būti padarytas, žinant 
tą faktą, kad Kominternas 
buvo viso pasaulio komu- 
nifetinių partijų associacija. 
Kominternas savanoriškai 
nusitarė likviduotis 1943 m. 
birželio mėnesį tam, kad 
palengvinus sudaryti anti
fašistinių valstybių karinę 
vienybę. Jungt. Valstijų ko
munistų partija pareiškė 
savo poziciją Komunistų In
formacijų Biuro reikalu 
sekamoje ištraukoje iš ofi- 
cialio pareiškimo, pasiro-

džiusio “The Daily Worke- 
ryj” 1947 m. lapkričio 3 d.:

“Devynių Europos komu
nistinių partijų informaci
nio biuro įsteigimas turi di
džiulės reikšmės. Ši tarpi
ninkavimui priemonė, per 
kurią šitos partijos gali pa
sitarti, ir, jei jos pageidaus, 
koordinuoti^savo veiksmus, 
džiugina anti-fašistus, anti- 
imperialistus ir taikos my
lėtojus visame pasaulyje... 
Besvarstydama klausimą, 
prisidėti ar neprisidėti prie 
naujo informacinio biuro, • 
Nacionalė Komunistų’ Par
tijos Taryba priėjo išvados, 
jog dabartinė politinė Jung
tinėse Valstijose padėtis 
yra tokia, kad komunistų 
partija neprivalo prisidėti. 
Reakcinės ir už-karinės jė
gos, šiuo metu beskleidžian- 
čios anti-komunistinę isteri 
ją ir karinę propagandą 
mūsų krašte, be abejojimo, 
griebtųsi už tokio Ameri
kos komunistų partijos žy
gio pateisinimui naujoms 
provokacijoms ir persekio
jimams prieš komunistus ir 
kitas Amerikos darbininku c 

ir progresyviu judėjimo da
lis.”

(Bus daugiau)
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SHENANDOAH, PA.
H

Visos Shenandoah Apylinkes Lietuvių Prašome 
Įsitemyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
ir užtraukė mūsų Vil

mutė visiems gerai žinomą 
ir sielon limpančią Stasio 
Šimkaus “Kur bakūžė sa
manota.” Vidutinio diapa- 
sono soprano balsas. Padai
navo su atitinkama intona
cija ir įsijautimu. Vilmutė 
— tokia gyva, patraukli as
menybė. Turi ką tokio eg
zotiško, prancūziško. Vėliau, 
po koncerto, teko kiek pa
sikalbėti su pora mielų 
draugių h a r t f o rdiečių, 
“Laisvės choro” daininin
kių. Jos labai prielankiai 
/atsiliepia apie savo tokią 
nepaprastą chorvedę.

Kita Vilmutės pasirinkti
nė daina — lengvesnės nuo
taikos “Aš bijau pasakyt” 
(A. Vanagaičio). Daininin
kė ir ją išpildė pritikliai.

Kaip ir visada, savo bū
dingu komišku judrumu, 
bostonietis' Ignas Kubiliū
nas įnešė gyvo, jaukaus į-, 
vairumo. Taip gerai, kad 
Festivalio vedėjai rado ga
limybės įsprausti į progra
mą šitą gabų artistą. Ku
biliūnas nebuvo iš anksto 
padėtas programom Jis taip 
sau atvažiavo Festivalio pa
siklausyt, bet, kai progra
mos vedėjai jį paprašė ką 
padainuot, Kubiliūnas tu
rėjo platų repertuarą. Pa
sirinko jis komišką, žais
mingą R. židžiūno parašy
tą dainą apie lengvabūdiš
ką porelę ir šnapso prigir
dytą vaiką. Sukomponavo 
ją, man rodos, pats, Kubi
liūnas. Daina publiką pra
linksmino gražiai. Paskui 
baritonas išpildė įmantrią
ją Šumano “Blusą”, kurią 
taip mėgdavo dainuoti di
dysis Šaliapinas, žinoma, 
rusiškai, (“Bločha, ėha> cha, 
cha, cha...”)

Na, ir Kubiliūnas meis
triškai ją išvadžioja, -ir 
balso niuansais ir žestais ir 
mimika ir visa kuo. Pianu 
lydėjo Salinytė-Sukąckienė.

Dėl programos ilgumo, 
pertraukas bebuvo. Ir ge
rai. .Tai bent laiko susitau-

Na,
pė ir publika neišsiblaškė.

Tik tuo tarpu trumpai 
prabilo vyriausias Festiva
lio inžinierius Vincas Bo
vinas. Pabrėžė meno svar
bą mūsų gyvenime ir pa
žangiajame judėjime. Ra
gino visur atgaivinti ir di- 
dint chorus, kvartetus, dra
mos grupes. Publiką ragi
no, grįžus į savo naujoky
nus, sukelti ten didesnio su
sidomėjimo meno ir dailės 
dalykais.

Sekamas numeris — Va-' 
terburio “Vilijos choras”, 
gabios chorvedės ir puikios 
soprano solistės Gertrūdos 
Ulinskaitės diriguojamas. 
Choras nedidelis, bet gerai 
išmuštruotas. Matau kele
tą mielų pažįstamų veidų. 
Tai dar įdomiau stebėt. Su
dainavo A. P. Kvedero 
“Lakštutę” ir Ture nko 
“Kalvį”. “Vilija” gražiai 
pasirodė, kąj^ali, ir gavo 
■gražią publikos padėką. Va- 
terburis — didelė lietuvių 
kolonija. Labai reikia šitą 
gražų chorą didinti ir di
dinti. Juk yra iš ko. Tik rei
kia noro ir tvirto nusista
tymo. Chorai palaiko jau
natvės dvasią, neduoda 
žmogui pirma laiko sukem- 
pėti ir sustingti kur vienu
moje ir nuobodumo ūkuose. 
Dainavimas iškelia žmo
gaus asmenybės ką tokio 
gražesnio ir subtilesnio. 
Grįžkite į chorus, stokite į 
chorus, savo asemenybe, pa
gražinkite ir padidinkite 
chorus. Ir jums tai išeis ant 
sveikatos ir “naudos dva
siškos.” Jūsų siela,' jūsų 
nuotaika bus jaukesnė.

(Daugiau bus)

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
DVI ŽMONAS

Seattle, Wash.— Suimtas 
dailidė R. Lee Hayton, 62 
metų, prisipažino, kad jis 
nužudė dvi savo pačias, vie
ną po kitos. Pirmoji jo pati 
mirė 1921 m. Dvi naujas 
žmonas jis buvo gavęs pa
ieškojimais per laikraš
čius.

fi

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

SAUSIO-JANUARY 31 D.
Miners Hall

KAMPAS MAIN IR OACK STS.
PRADŽIA 7 V. V.

Vis’ll r yra kas nors rengiama paramai dien
raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu
rime paremti savo dienraštį.

Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sėkmin
gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, 
kvieskime į balių ką tik sutikdami.

ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI

■liHIIIMllMMIMIBIIIIM '
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MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 

. panaikina. Mes parašom kaip vartoti.
Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W
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Kiek man teko matyti Ame
rikos kontinentą, tai niekur 
nemačiau taip navatną, kaip 
Kalifornija.

Kone visi apskričiai turi sa
vo kalnus, kurie rubežiuoja 
apskritį vieną nuo kito, o vi
duryj miestai, upės ir gražūs, 
lygūs laukai. Tiktai viena ly
guma neturi kalnų bei nesima
to aplinkui, tai Sacramento- 
Stockton-Modesto lyguma.

Kalnai nėra perdaug dideli, 
didžiumoj ir jie žiemą gražiai 
žaliuoja ir gyventojai turi ga
nyklą dėl gyvulių. Vienas kal
nas netoli nuo Oaklando, po 
vardu Mount Diablo turi ne
paprastai daug gyvojo sida
bro. Kasa raudoną žvyrą, o 

.paskui tam tikruose ^pečiuose 
kaitina ir išima gyvsidabrį. 
Tas kalnas yra 3,000 pėdų 
aukščio ir yra neblogas kelias 
važiuoti į kalną net 11 mylių. 
Ant viršaus yra pastatyti ve
teranų namai, tik .nemanau, 
kad veteranai ten gyventų, 

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS '

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už vieną kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
LAISVĖ

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE.
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

---------------- - f - --*■---------------------------------------I    - - — —■ ------------------------------- -------------- — 

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parč. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Į"—----- ------ ---- -------------------- 1
j August Gustas j
i BELTAIRE FLORIST II I
i Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. i
' (kamp. 68th St.) jI ■

Atsitikime varduvių; sukakčių, sirgimų, šermenų į
ir tt., telefonuokite Į

H SHoreroad 8-9330 H
ii Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, i

i ko jūs reikalausite.
u Specialistai Pritaikymui 1

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į
" Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS Į 

FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. j
Ii “-- —______ ____

Paul Gustas Funeral Home.
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS Į
Telefonuokite dieną ar naktį 1

EVergreen 7-4774 1
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

nes oras nepatogus dėl gyve
nimo.

Didelės virtinės kalnų tęsia
si pagal Pacifiką į abi pusi 
nuo San Francisco. San 
Francisco irgi pusėtinai kal
nuotas miestas, nedaug jame 
yra lygumų.

Apie 90 mylių nuo San 
Francisco ir Oaklando, yra 
miestas Sacramento, tai valsti
jos kapitelius. Apie jį iškas
ti kanalai, kurie pasiekia net 
iki Stockton, tai yra dar to
liau į pietrytus net 30 mylių. 
Didelį laivai gali plaukti tais 
kanalais. Tie kanalai suteikia 
nemažai žuvies, o ūkininkai 
gauna vandens dėl irigacijos. 
Todėl ten randasi gražūs 
ūkiai, nes žemė gana turtinga. 
Daugybė didelių sodų, o dau
giausiai iš daržovių tai cu
kriniai burokai, kurie auga 
nepaprastai dideli.

Visoj rytų dalyj Kaliforni
jos randasi didžiausi kalnai 
tai Sierra Nevada kalnai, šie 
kalnai pagarsėjo daugiausiai 

1849 metais, kada Amerikoj 
žmonės sužinojo, kad kalnai 
turtingi auksu, kurio ir dabar 
išima pusėtinai daug, tik ne- 
taip lengvai, kaip buvo se
niau, nes dabar savastis tur
tingųjų. Iš karto, kaip atra
do auksą, tai paprasti žmonės 
iškasdavo iki $500 vertės į 
dieną. Buvo ir spekuliantų, 
kurie ir be darbo tuo auksu 
pasinaudojo perimdami iš tų, 
kurie iškasdavo. Daugelyj 
vietų dar ir dabar stovi namai, 
kurie buvo kasyklų apylinkėse 
statyti tais laikais. Jie labai 
skiriasi nuo dabartinių pasta
tų. Namai aukšti, mūriniai 
ir su geležinėm durim ir lan- 
ginyčiom, kad vagys negalėtų 
įsilaužti.

Į tas vietas transportacija 
dar ir po šiai dienai neperge
riausia. Viena gelžkelio linija 
ir du vieškeliai, kiti keliukai 
prasti ir beveik neįvažiuojami. 
Dabartiniu laiku tose kasyklo
se depresija. Vien tik vieti
niai gyventojai pasilikę. Toj 
apylinkėj dideli miškai. Mai- 
nieriai juos piauna ir parduo
da į miestus lentas. Miškų 
darbininkai gauna tik po $1.- 
25 i valandą. •

Kai kur mamose dar nėra 
unijų. Jos labai pavojingos 
ir unija reikalinga. Kai ku
rios maiūos net 10,000 pėdų 
gylio.

Aukso mainos yra dvejopos. 
Vienose žvyro sluoksnis, ku
riame randa auksą, o antrose 
tai akmuo, panašus į lietuviš
ką titnagą, kuriame yra auk
so, bet pastarąjį tik su dina
mitu turi atšauti, sutnalti ir 
per vandenį leidžiant išmaz
goti iš jo auksą.

Kada valstijos fabrikuose 
bedarbė, tai daugiau žmonių- 
suvažiuoja į mainas, kad ir 
mažai moka, bet visgi geriau, 
negu be darbo, žinoma, vi
si negali sutilpti i mainas, nes 
perdaug privažiuoja ir daug 
dirba padieniais.

Nusiperka pikį ir lopetą, 
tris lentas, iš kurių pasidaro 
lovį, ir eina paliuosuoti žemę, 
pila į lovį, o vanduo nuneša 
žemę ir aukso grūdeliai pa
lieka ant lovyj įdėto maišo. 
Tie, kurie ant savęs eina auk
so ieškoti, tai uždirba nuo $2 
iki $20 dienai.

Nepadarę pragyvenimo auk
so ieškant, daug eina me
džioti, žuvauti ir grybauti, 
čia auga grybai, panašūs į 
lietuviškus, ūmėdės, raudon- 
viršiai ir baravykai. Vienas 
italas pasakojo, kad užpernai 
padarė $500 grybaudamas, o 
šiemet jau net $1,000. Turi jis 
tam tikrą pečių grybus džio
vinti.

Kiek man teko patirti, tai 
Grass Valley ir Nevada City, 
Cal., niekad nebuvo depresi
jos. Net Herbert Hoover ta
rėjo rezidenciją čia laike 
Amerikos depresijos ir todėl 
sakė, kad depresijos jis ne
matė, nes žiūrint iš čia viskas 
atrodė gerai.

Sierra kalnuose, kur žmo
nių apgyventa, oras labai 
gražus, turbūt geriausias 
Jungtinėse Valstijose. Gyve
na aukštumoj 3,000 pėdų, 
aukščiau mažai kas gyvena, 
tik kai kur pagal vieškelį, 
žiemos laike aukštumoj snie
gas storai užsniegti, net iki 
10 pėdų. Sniegas padaro 
daug biznio, nes iš visų mies
tui jaunimas važiuoja į kalnus 
čiuožti ir šiaip linksmintis 
sniege.

Vasaros motu pagarsėjęs 
rezortas, tai Lake Tahoe. 
Turbūt didžiausias ežeras Ka
lifornijoj ir aukštai kalnuose, 
kur vanduo kąip krištolas ir 
turi nemažai žuvų. Pravažia
vus ežerą, kelias leidžiasi že
myn ir ten rubežiuojasi Ne- 
vados valstija ir netoli stovi 
miestas Carson City. Tai la
bai sausros paliestas kampas. 
Man rodos, prie gerų norų 
gAlima būtų ne tik tą kraštą, 
bet visą Nevados valstiją pa
lieti iš to ežero, nes ežeras, 
kaip rašiau, yra aukštumoj, 
kalnuose apie 4,0l)0 pėdų.

Walter Jacdbs.

Jeruzale. — Arabų Legio
no vadai tarėsi su anglų 
vyriausybe,

Philadelphia, Pa
Kaip visada, taip ir šiemet 

po dienraščio Laisvės pikniko 
buvo surengta darbininkams 
vakarienė. Piknike visi sun
kiai dirbo, ilgas valandas -ir 
be jokio finansinio atlyginimo.

Vakarienėje buvo pakeltas 
klausimas, kaip pagelbėti 
dienraščiui Laisvei persikraus
tyti į naują namą. Vakarie
nė buvo gera, skani, užtekti
nai valgių ir gėrimų. Daly
vavo ir taip keli simpatikai, 
kurie piknike nedirbo. Tai 
visi su ukvata sutiko paaukoti 
dienraščio perkraustymui. Au-

PRANEŠIMAI
LINDEN, N. J.

Lietuvių Liberty Park salės meti
nis susirinkimas įvyks sausio 30 d., 
340 Mitchell Ave. Nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus rinkimai naujos 
valdybos 1948 metams. Po susirin
kimo bus socialis suėjimas. Beje, 
svarbu kad ir duokles ųžsimokėtu- 
mėt. — M. Prakop. (22-23)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. metinis susirinkimas 

įvyks vasario 1 d., 2:30 vai. dieną, 
paprastoj vietoj. Šiame susirinkime 
bus perrinkimas Kdmitcto, nuo ku
rio priklausys 1948 m. sėkmingesnė 
veikia. Beje, žinokime, kad jau lai
kas užsimokėti šių metų duokles, 
nenorime būti atsiliekčliais, nes yra 
žinių, kad nekurtos kuopos už šiuos 
metus prisiuntė duokles į Centrą.— 
V. W. Zelin. (22-23)

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choras rengia smagius 

šokius, vasario 1 d., pradžia 2 vai. 
dieną, 155 Hungerford St. Šokiams 
gros gera orkestrą. Laisvės Choras 
visuomet surengia puikius parengi
mus, taipgi ir šį kartą numotoma 
turėti smagų parengimą. — Kom.

(22-23)

BALTIMORE, MD.
LDS 48 kp. jaunuoliai rengia 

bankietą ir šokius. Lietuvių salėje, 
antros lubos, 853 Hollins St. Bankie- 
tas įvyks sausio 31 d., 7 v. t. ir tę
sis iki 9 v. v. Vėliau bus šokiai. 
Muzika gros lietuviškus ir angliš
kus šokius. Vakarienė bus skani, 
gausite turkių, Jaunų vištukų ir 
paršienos, taipgi ir kugelio. Bilietas 
į vakarienę $2.25, vien tik šokiams 
75c (su taksais). Kviečia visus da
lyvauti. — Kom. (22-23)

SO. BOSTON, MA$S.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 30 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Reikės prisiruošti prie dienraščio 
Laisvės naudai parengimo, kuris 
įvyks 8 d. kovo, 2 vai. dieną. Iš
rinkimas valdybos šiems metams, ir 
dar ne visi atsiėmė knygą “Vidur
amžių Istorija.” Tad ateikite visi, 
nes bus ir kitų svarbių reikalų apta
rimui. — Kom. (22-23)

Adam V. Walmus, D. D. S
DAKTARAŠ-DENTISTAS

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M, 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650—5th Avė., kamp. 19 St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

J. j. Kaškiaučius, M. D.|
580 Summer Avehue, g

Newark 4, N. J. S
HUmboldt 2-7964 §

I Living Room Cushions
| Refilled With New Springs

I Sofa Apačios Perbudavojimas I
' . ; Už $12.00 M

l šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. I
-- --------------------------------------------------------——............ ........   1___________________ s---------------------------------------------- - ■ ..............    ,

BROOKLYN, N. Y. ?
s Tol. EVcrgrcen 4-9612

zz?7??yzyyzzzz/zzzzzzz/z/7/zzz/zzz///zzzzz/z//zzzzz;//Zz/?'Z???z7/zYZzayz?7a,'Z^z??z?z?z?'zz?a>'zz2???žgj.

282 UNION AVĖ.

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaąi laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIĄlS. ‘
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 i;

■ • . . . . I ’ •, . ' • ' • . \ . , ■ . * •

i

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
~ Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N.

5 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — 1 Sausio 28, 1948

aukojo: V. Gižaus- 
Ramanauskienė, ži
li. Kušleikienė, R. 
J. Rain y š , Bru- 
Mickūs, A. Kušlei-

ko jo sekamai: *
Parabak $3; po $2 aukojo: 

A. Bakšys, J. ir E. Bekampiai 
ir J. Budvila.

Po $1 
kas, M. 
linskas, 
Merkis, 
žas, J.
kiehė, Ed. Klipio, P. Degutie
nė, P. Šlajus, P. Kuodis, K. 
Dočkus, V. galepienė, Povi
laitis, B. Kavalčiuk, F. Valan- 
tas; 50 centų aukojo A. Pau- 
lukaitis. Viso surinkta . $28.- 
28. Visiems aukojusiems šir
dingai ačiū!

Vakarienės pagaminime šei- 
meninkėmis buvo V. Urbienė, 
M. Abraitienė ir H. Mattis. 
Ačiū už skanią vakarienę!

Išrinkta komisija parūpini- 
mui buso, kuriuo bus važiuoja
ma į Brooklyną, laike atida
rymo Lietuvių Kultūrinio Cen
tro. Kurie norite važiuoti, 
tai užsisakykite vietas p,ąs A. 
Galkų, T. šaulinskienę arba 
per mane. Kaina tikieto į abi 
puses $3.50. Vienam busui 
jau turime užtektinai keliau
ninkų, pasamdysime kitą bu- 
sa. 
mo,

Kurie dar nematėte na 
tai pamatykite.

J. Šmitiene.

SUIMTAS JAUNUOLIS, 
PAGROBĘS MERGAITĘ

Merrill, Mich. —William 
Mayers, 20 metų, pasigrobė 
buvusią savo mylėtinę Joa- 
ną Peloquin, 17 metų, ir 
nusivežė ją automobiliu 300 
mylių. Jis grąsino ją nužu
dyti, jeigu Joana vėl ne
taps jo mergina. Bet jinai 
šiaip taip perkalbėjo jį, 
kad sugrąžintų ją namo. O 
kada ji buvo sugrąžinta, tai 
šerifas areštavo Williama, 
kaip žmogvagį.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius
ft

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos ^Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

ties: šeima kur kas senesne už 
valstybę. Be to, valstybę su
kuria žmones, o šeimą įsteigė 
Dievas. Valstybės sugriūva ir 
išnyksta, o šeima buvo ir bus, 
kol žmonija gyvuos.” (D., 
sausio 23 d.)

Pasakyta daug ir riebiai, 
daugiau nesąmonės,xnegu isto
rinės tiesos. Arkivyskupui 
Cushingui ir Darbininko re
daktoriui iš gilumos širdies 
patariame gauti ir pasiskaityti 
didžiojo marksisto Engelso 
knygą “šeimos Atsiradimas.” 
Ten jie suras istoriškai išdės
tytą tiesą apie šeimos ir vals
tybės santykius. Abudu, tikiu, 
paskui sarmatysis kalbėti to
kias nesąmones, kokias dabar 
kalba.

Bet štai už ką prie arkivys
kupo Cushing galima gražiai 
prisikabinti grynai religišku 
požiūriu. Pagal pamokslą iš
eina, kad žmonės valstybę su
sitveria be Dievo žinios. -O 
mes buvome per amžius mo
komi, kad be gerojo ir galin
gojo Dievo žinios nė plaukas 
nuo galvos niekam nenukrin
ta.

Dar daugiau. Jeigu aš ge
rai pamenu, tai anais laikais 
Lietuvoje lietuviškieji kunigai 
sakydavo, kad ir carai ir po-

’tuvių, kitokių
padarau

krajavus 
su ame-

Fotografas į

Traukiu paveikslus familijų, ves- į 
j grupių ir pavienių.;

Iš senų 
naujus paveiks
lus ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei-1 
kalui esant iri 
padidinu tokio T 
dydžio, kokio pa- • 
geidaujama. Tai- « 
pogi atmaliavoju | 
įvairiom spalvom. ;

iĮ JONAS STOKES , 
| 512 Marion St., Brooklyn ?
• Kampas Broadway ir Stone' Avė., prie f
• Chauncey St., Broadway Line. t? Chauncey St., Broadway Line. * 
t Tel. GLenmore 5-6191 ?
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F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKT( 7 DIENAS SAVAITĖJE

HELP WANTED—FEMALE 
reikAlinčos MOTERYS _ ♦______________________

OPERATORES
Patyrusios prie Singer Mašiną. 
Darbas j sekcijas, prie bliuaių.

A-l BLOUSE, INC. X
122 Spring St., New York City 

 <29)

nai yra Dievo atsiųsti, todėl su • 
nusižeminimu ir baime širdy
je reikia jų klausyti ir jiems 
ištikimai tarnauti.

Matote, kaip čia aiškiai ar
kivyskupas Cushing sulaužė 
visus katalikiškos bažnyčios 
įstatymus apie Dievo santy
kius su valstybe.

Naujienose vėl peckeliai 
gieda, kad būk mano brolis 
Lietuvoje buvęs išvežtas į Si
birą ar kur kitur Tarybų Są
jungos gilumon, ir buvęs su
grąžintas tik man Lietuvon at
silankius.

Vėl ir dar sykį pasakau, jog 
tai yra gryniausias melas.

Lietuvoje turiu du broliu: 
Stasį ir Joną. Stasys gyvena 
namuose, Užusieniuose, Pane
munėlio valsčiuje, o Jonas— 
netoli.Biržų. Su abiemis ma
čiausi ir kalbėjausi. Nė vie
nas nebuvo ne tik niekur iš
vežtas, bet net nė viena diena 
kalėjimu nubaustas.

Praga, čechoslovakija.— 
Traukiama teisman apfe 
15,000 juodosios rinkos biz
nierių Slovakijoj.

•F"——•—«—"—••į • 
į Egzaminuojam Akis, 
Į Rašome Receptus 
į Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842*

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ į
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale i

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.



Sako; Miesto Taryba 
’ Netiesota

Be Komunisto Gerson
New Yorko Miesto Tarybos 

dauguma tebevilkina priėmi
mą komunisto Gerson į vietą 
mirusiojo Peter Cacchione1. 
Tarybos narys darbietis Eu
gene Connolly pareiškė, kad 
be Gėrsono Taryba negali bū
ti tiesota. Peter Cacchione 
buvo išrinktas 75,000 Brookly- 
no piliečių. Jis buvo išrinktas 
kaipo komunistas. Miesto Ta
rybos čarteris aiškiai pasako, 
kad mirusio arba šiaip pasi
traukusio tarybos nario vieton 
turi būti išrinktas tos pačioš 
partijos žmogus. Komunistai 
stato Simon W. Gersoną ir 
Miesto Taryba neturi teisės 
jo nepriimti. Jeigu Taryba 
jį atmestų, jinai sulaužytų 
čarterį ir tuo būdu nebūtų 
legallška, visi jos nutarimai 
būtų nelegališki. •

♦ Jeigu nori palankstyti lie
žuvį anglų kalboje, tai pakar
tok dažnai šį pasakymą: “She 
Sells Sea Shells at Seaside.” 

«

Daugiau Dėdasi
Prie Streiko

Trys šimtai Western Union 
darbininkų atmetė pasiūlymą 
grįžti į darbą. Jiems buvo 
žadėta patenkinti jų reikala
vimus, bet buvo reikalauta, 
kad jiė priimtų ir išnešiotų 
International Telephone ir Te
legraph kompanijos kablegra- 
mas. Mat, šios kompanijos 
darbininkai jait seniai strei
kuoja. Western Union darbi
ninkai atsisakė būti skebais.

Tuo tarpu I. T. ir T. darbi
ninkų streikas tebeina gerai, 
darbininkų vienybė nepalau
žiama.

Abiejų kompanijų darbinin
kai priklauso prie CIO Ame
rican Communication Associ
ation.

. Prašome Talkos
i Lietuvių Namo Bendrovė 

prašome mūsų prietelių ir 
draugų, kad dar kartą suteik- 
tute įalkos, kad užbaigti tū
lus darbus Lietuvių Kultūros 
Centre.

.Prašome atsilankyti šešta
dienį ir sekmadienį, sausio 31 
dieną ir vasario 1 dieną. Visą 
dieną namas, 110-06 Atlantic 
Ave., Richmond Hill, bus at
daras. Komisija.

Iš Laisvės Bendrovės
Akcininkų Suvažiavimo

—;---------- /
“Prezidentas Trumąnas pra

dėjo “sijojimą” visų Valdinėse 
įstaigose dirbančiųjų tarnauto-

Nepaisant blogo oro, šiemet 
laisviečių bendrovės akcinin
kų suvažiavimas buvo gražus 
ir įdomus, kaip kiekvienomis 
metais.

Suvažiavimą atidarė A. Bal
čiūnas. Pirmininku tapo iš
rinktas St. Meisonas, iš Water- 
burio, o jo padėjėju — J. 
Klastovaę, iš Great Necko. 
Pranešimą - raportą direktorių 
vardu pateikė Eva Mizarionė.

R ez oi i u c i j ų -n om inaci j ų k o- 
misijon įėjo: Dr. Kaškiaučius, 
J. Bimba, J. Siurba, S. Pen- 
.kauskas, A. Mureika ir M. 
Stakovas.

Tuomet sekė pranešimai iš 
administracijos. Amilija Bur- 
bąitė pateikė pranešimą apie 
tai, kaip šiandien stovi mūsų 
biznio reikalai, Pranas Bub
nys visa tai papildė. Buvo 
pertrauka vienai valandai pie
tums. >

Antroje sesijoje pirmiausiai 
sekė Laisvės redakcijos pra
nešimas, kuri pateikė Rojus 
M i žara.

Tarp kitų dalykų, jis pažy
mėjo :

“Praėjusieji metai mūsų 
krašte pasižymėjo vyriausiai 
tuo, kad buvo motasi pakirs
ti pagrindiniai piliečių teisių 
dėsniai, garantuojami Teisių 
Diliuje. Ne-Amerikinio Tho- 
mas’o komiteto inkvizicija kai 
kurių visuomenininkų ir Hol- 
lywoodo rašytojų parodė, jog 
reakcininkams rūpi kontro
liuoti ne tik žmonių darbai, 
bet ir jų mintis, šio Komite
to pasidarbavimu visa eilė žy
mių vyrų yra įkaitinti ir net. 
nubausti kalėjimu; šiemet, at
rodo, bylos, kurios yra ape
liuotos į aukštesnius teismus, 
bus baigtos, — privestos prie 
galutinų išvadų tik aukščiau
siame šalies teisme.

“Kuo tos bylos baigsis, mes 
nežinome, bet liek žinome, jog 
mūsų darbas,/mūsų veikla už 
palaikymą švenčiausių žmo
nėms teisių/ , garantuojamų 
Teisių Biliu.įe/nesibaigė.

“Štai, ir Jei prasideda areš
tai : suimdiiiėjami be nič nie
ko asmenys, išgyvenę šiame 
krašte per metų eilę, neva del 
to, kad jie ruošiasi jėga nu
versti mūsų krašto vyriausy
bę !

“Ir prokuroras Tom Clark 
skelbia, jog šie areštai nėra 
paskutiniai: jų bus daugiau ir 
jie būsią atlikti sistematiškai, 
viens po kito.

“Taigi šiemet visko tenka 
laukti.

“Jis užsispyrė nepakelti algas, tai viskas.”

jų. Apie du milijonai asme
nų, dirbančių valdžios įstaigo
se, nežino, koks bus jų rytojus. 
Bent kurią dieną bent kuris jų 
gali būti paskelbtas nepagei
daujamu ir paleistas iš darbo. 
Ir jis net nežinos, kodėl ir už 
ką.

“Prieš keletą mėnesių Hen
ry A. Wallace- pasakė:
“...milionai žmonių šiandien 
nedrįsta pareikšti savo nuo
monės net asmeniniuose po
kalbiuose... Visa atmosfera 
pavojingai panaši į tą, kokia 
buvo Vokietijoje 1932 me
tais.”
“Tasai persekiojimų siau

bas, kuris šiuo metu vyksta 
mūsų krašte, yra dalis Tru- 
mano doktrinos ir Marshallo 
plano.

“Trumano doktrina, kaip 
žinome, apima tai, kad Ame
rika privalanti kovoti komu
nizmą visame pasaulyje. Ko
vodama komunizmą, ji remia 
kiekvieną reakcinę valdžią,— 
liaudies priešų valdžią, — kur 
tik ji susikuria: Graikija, Tur
kija, Chini j a -— geriausi tam 
pavyzdžiai.

“Kovodama ‘komunizmą’ 
pasaulyje, ji, aišku, ryžtasi ko
voti ir Amerikoje. Kaip vi
same pasaulyje, taip ir čia: 
kova prieš komunizmą yra tik 
priedanga kovai prieš darbo 
unijas ir visus pažangius žmo
nes, drįstančius pareikšti prie
šingą savo nuomonę Wall stry- 
tui.

“Praėjusieji metai buvo 
svarbūs, bet 1948-ticji— daug 
sykių svarbesni, šiais metais 
bus prezidentiniai rinkimai.

“Mes stovime prieš visą ei
lę didžiulių įvykių.

“Be to, kad įvyks preziden
tiniai rinkimai, kiekvienas ma
tome, kokiu greičiu žmonių 
pragyvenimas sunkėja. Gyve
nimui būtinai reikalingų pro
duktų kainos šuoliais kyla, 
aukštyn beveik kiekvieną die
ną. Darbininkų gyvenimas, 
taigi, eina blogyn, užuot ge
rėjęs.

“Pokariniame laikotrpyje 
jau du sykiu buvo keliamos 
darbininkams algos; šiuo me
tu jaučiama, jog kovo mėnesį 
organizuoti darbininkai reika
laus trečio pakėlimo. Tai, at
rodo, bus neišvengiama.

“Kuomet darbininkų pragy
venimas sunkėja, tai tolydžio 
fabrikantų pelnai kyla aukš
tyn pasakišku greičiu. 1947 
m. Amerikos fabrikantai turė
jo virš 28 bilijonus dolerių 
gryno pelno; arti 7 bilijonais 
dolerių daugiau, kaip 1946 
metais.

“Tuo būdu, kai šiemet dar
bininkai reikalaus pakėlimo 
algų, jos turės būti pakeltos, 
bet tai nereikš, kad turėtų 
būti pakeltos produktų kai
nos; darbininkų algų pakėli
mas privalo būti padengtas iš 
milžiniškų fabrikantų pelnų!

“Tolydžio Amerikos žmonės 
reikalauja ir reikalaus, kad 
gyvenimo produktų kainoms 
būtų įvesta kainų kontrolė.

“Nes jei to nebus, tai nei 
nepajusime, kai Amerika atsi
durs baisioje krizėje, kokios 
ji nėra mačiusi. Gi nedarbas, 
krizė, depresija pirmiausiai 
kerta smūgį darbininkams, 
farmeriams ir smulkiesiems 
biznieriams.

“šiemet prieš Amerikos 
liaudies akis stovi penki didie
ji darbai, kurie jai teks nu
dirbti :

1. Tafto-Hartley įstatymo 
atšaukimas.

2. Kova prieš gyvenimo 
sunkinimą — prieš aukštas 
kainas, prieš infliaciją.

(Pabaiga rytoj)

Komunistai Turi Teisę 
Laikyti Susirinkimus 
Mokyklose

Reakcininkai eilėje atsitiki
mų atsisakė leisti Komunistų 
Partijai laikyti susirinkimus 
viešų mokyklų svetainėje, pa
sakodami, būk “komunistai 
yra Amerikos priešai.”

Dalykas atsidūrė prieš vals
tijos aukščiausią teisėją Char
les W. Froessel, Jamaicoje. 
Teisėjas pareiškė, kad pagal 
dabartines valstijos teises Ko
munistų Partija legališkai vei
kia, kaipo politinė partija. Ir 
todėl dabartiniame atsitikime, 
pagal valstijos įstatymus, kol 
jie nėra kitokį, Apšvietos 
Bordas, pagal instrukcijas 414, 
negali uždrausti komunistams 
laikyti mokyklų svetainėse 
prakalbas. •

Tokis valstijos aukščiausio 
teisėjo patvarkymas uždavė 
smūgį tiems reakcininkams, 
kurie laužė valstijos ir šalies 
taisykles, skleidė visokius pra
simanymus prieš pažangius 
žmones ir varžė laisvę žodžio 
ir susirinkimų.

Pikietuos Valdžios 
įstaigas

New Yorko Komunistų Par
tijos organizacija rengia ma
sinį pikietą prie United States 
Immigration ir Naturalization 
raštinės. Tai bus komunistų 
protesto demonstracija prieš 
valdžios pastangas išdeportuo- 
ti du žymius komunistų veikė
jus — Alexander Bittelman ir 
Claudia Jones.

Pikietavimas ruošiamas va
sario 2 dieną, 11:30 vai. ry
to.

Tos įstaigos patalpos ran
dasi New Yorke, po numeriu 
70 Columbus Ave.

Progresyvią Amerikos 
Piliečių Konvencija

šį šeštadienį Albany mieste 
įvyks New Yorko valstijos 
Progresyvių Amerikos Pilie
čių (PCA) metinė konvenci-, 
ja. Iš New Yorko miesto 
konvencijon važiuos keletas 
šimtų delegatų. Manoma, 
konvencijoje dalyvaus apie 
600 delegatų. Netenką abejo
ti, kad ši valstijos konvencija 
entuziastiškai užgirs Henry 
Wallace kandidatūrą į prezi
dentus.

Daugiausia delegatų pribus 
nuo darbo unijų. Tiesa, deši
niosios unijos atsisako daly
vauti, bet už tai New Yorko 
miesto kairiosios unijos turės 
s k a i tl i n gas d e 1 e gac i j as.

Streikas?
Henry A. Wallace
Kalbės Negrams

Apsibaudė
. Juozas Matulevičius, south- 

bostonietis, atvyko į mūsų su
važiavimus. Deja, sekmadienį 
jis, susiėjęs su draugais, besi- 
vaišindamas, negalėjo būti 
Laisvės bankiete,—pavėlavo.

Dėl to Matulevičius nekaip 
jautėsi. Pagalvojęs, jis save 
apsibaudė, užsidėdamas $3.00 
“fine.” Tridolerinę paaukojo 
Laisvės reikalams už tai, kad 
nedalyvavo puikiame Laisvės 
bankiete.

Pirmadienį jis išvyko namo.

Grąžina Šeimoms 
Gaso Šilumą

Tikri stebuklai Amerikoje. 
Kada ponas Trumanas ir kiti 
šaukia apie “vargus Europo
je,” apie reikalingą ten pa
galbą, tai užmiršta mūsų ša
lies žmones.

štai New Yorko miestas už
verstas sniegu, tokios netiku
sios žiemos istorija nežino. 
Gi1 sekmadienį Brooklyn Bo
rough Gas Co. staigiai užsu
ko gasą 1,386 šeimų, Brook
lyn miesto dalyje. Tai reiškė 
atėmimą visoms šeimoms ši
lumos, mes namai buvo apšil
domi gaso deginimo pagalba.

Aišku, kad ten nemažai yra 
mažyčių vaikučių, senelių ir 
sergančių žmonių. Bet kas 
kompanijai galvoje? Jos po
nai sako, kad “stoka kuro.” 
Tik iškėlus didelius protestus, 
vėl pradėjo grąžinti toms šei
moms šilumai gasą, bet tas 
eina labai lėtai. Daugelis šei
mynų gyvena šaltuose, kaip 
ledas, kambariuose, kalena 
dantimis.

Nejaugi nėra galimybių už 
tokius “šposus” suvaldyti 
kompanijas ir pačius viršinin
kus? Nejaugi ponai, varinė
dami reakcinę politiką, ardys 
žmonių susitvarkymą Europo
je, kenks ten pačių pasigami- 
nimui sau reikmenų, veš iš 
Amerikos anglį, aliejų? žibalą, 
imsis brangiai už tai, o Ame
rikoje žmones kankins?

Vienas iš Šąlančių.

Virš 4,000 garadžių (auto- 
m o b i 1 i ų p ata 1 p ų) d arb i n i n k ų 
rengiasi šiandien paskelbti 
streiką, jeigu jų reikalavimai 
nebus patenkinti. Darbinin
kai priklauso prie Garage 
Washers & Polishers Local 
272 of the International Bro
therhood of Teamsters, ADE 
unijos.

Jie aptarnauja 200,000 
privatinių automobilių ir iki 
15,000 sunkvežimių. Darbinin
kai reikalauja pakelti algas 
25 nuošimčiais, sutrumpinti 
darbo savaitę, mokėti algą lai
ke darbininkų susirgimo, ap
mokamų vakacijų ir kad į me
tus būtų apmokamos 8 legališ- 
kos šventės.

Garadžių savininkai, apsi
jungę į Garage Owners Board 
of Trade sąjungą, kol kas 
atsisako darbininkų reikalavi
mus išpildyti.

Now Yorko sekcijoje, va
dinamoje Harlem, gyvena šim
tai tūkstančių negrų. Tai di
džiausias “negrų miestas” vi
sam pasaulyje. Svarbu tuos 
žmones laimėti trečiajai par
tijai. Todėl čionai pribus ir 
kalbūs Henry Wallace, kandi
datas į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Masinis susirin
kimas įvyks vasario 15 dieną, 
Golden Gate Ballroom.

' TONY’S

Sniegas ir ledas į bado pa
dėtį pastatė Long Island saloje 
įvairius paukščius, kaip tai, 
laukines antis ir kitus. Pata
ria priemiesčių gyventojams 
suteikti jiems atliekamo mais
to.

Sakoma, pigiomis kaino
mis, kad karo veteranai ga
lėtų nusipirkti, bus statomi 
gyvenamieji namai Rockaway 
srityje.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos-Kultūros Klubo susirin
kimas įvyks sausio 29 d., 8 v. v. 
Laisvės salėje. Nariai kviečiami da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Būkite laiku.—

J. W. Thomsonas.
(23-24)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 rūmų apartmon- 

tas, garu šildomi ir yra visi mo
derniniai jrongimai.
275 Humboldt St., Brooklyn, N.Y.

S. Rumšą,

June' Allyson ir Peter Law
ford, žvaigždėse filmoje 

... “Good News.”

Joseoh Garszva
I

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

J

UP-TO-DATE

BARBER SHOP |
ANTANAS LEIMONAS |

Savininkas £
306 UNION AVENUE I

|
GERAI PATYRĘ BARBERIAI g

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo'10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.

Telefonas TRiangle 5-3983.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
U—2 dienom Valandos: j 6-S vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
' Telefonas EVergreen 4-0208

Alfred Drake veikale “The 
Cradle Will Rock,” paskutiniu 
kartu vaidinsimame Mansfield 
Teatre, 47th St., New Yorke, 
šio sekmadienio vakarą. Šeš
tadienį ir sekmadienį popiet
iniai vaidinimai 2:30. Šis pui
kus muzikališkas veikalas 
niau buvo ilgai vaidintas 
Broadway, o dabar buvo 

naujintas tik kelioms 
savaitėms.

sc
ant 
pa-

hDANTŲ GYDYTOJAS g

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: |

Penktadieniais uždaryta.

Peter Kapislcas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

•hie.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend- 
-Y- £32.30

įvairybė kostu- 
džiulerių. Stik
se ta I Elgin — 

išdirbimo,

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

Atlikite ■ savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17- jewel*. >33. 7ft

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil.

Linksmų Kalėdų ir The dcmand will be great ... so avoid dis- 
Laimingų Naujų Metų appointment . . . choose tomorrow! 
visiems mūsų Patro- rr 
nams! ♦17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Treč., Sausio 28, 1948




