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L, L. Draugijos Reikalai. 
Būsimi Suvažiavimai. 
Gaukime Naujų Narių. 
Platinkime Savo Spaudą. 
Mums Priklauso Ateitis.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Metai XXXVII. Dienraščio XXIX.Tai jau pradėjome 19 17 
metus. Pirmas Lietuvių Litera
tūros Draugijos narių uždavi
nys, tai tuojau sumokėti savo 
duokles. Tiesiog negalima su
prasti, kad tūli draugai per 
metus laiko vilkina pasimokė- 
jimą taip mažos duoklės, kaip 
$1.50 į metus laiko!

Dar ir tokių atsiranda, ku
rie stfko: “Kaip gausiu kny
gą, tai pasimokėsiu.” Bet ar 
tas draugas pagalvoja, kaip 
Centro Komitetas galėtu išleis
ti žurnalą šviesą ir pagamin
ti knygą, jeigu visi taip da
rytų ? Kad išleisti žurnalą, 
pagaminti knygą, tai reikalin-1 
ga pinigai, jau nekalbant apie j 
pačius organizacinius Draugi
jos reikalus.

Antra mūsų pareiga, tai dė
ti pastangų, kad Draugijos su
važiavimas, kuris įvyks kovo
29 d., Brooklyne, būtų pasek
mingas. Reikia rūpintis, kad ir 
Moterų Suvažiavimas, kuris 
bus dieną prieš tai, būtų skait
lingas. Taipgi, kad Trečias 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių Suvažiavimas, kuris įvyks
30 d. kovo būtų skaitlingesnis !
už abu pirmuosius. Jau dabar ■ palaikomi per 6 mėnesius 
reikia planuoti, kad kuo skait-j iki vienų metų.

Dabar prezidento atšauk
tieji įstatymai menkai te- 

Į kliudo verstiną ėmimą į ka- 
Trečia mūsų pareiga, tai, yiuomenę ir beveik nepalie- 

gauti kuo daugiausiai naujų ; čia armįjos įr laivyno. 
narių į Draugiją, platinti mū-' 
sų spaudą ir auklėti kitas or- Naikinamas Smith-Connally 
ganizacijas. Mūsų Draugijos i Įstatymas
narine duoklė yra labai maža; Svarbiausias įstatymas, 
lietau turime na<lenKt‘ bet kur> Trumanas panaikino, 
išlepti žurnalą ir knyga.’ ! tai Smitho-Connally. Aktas.

Visi žinome, kaip pragyve- ! Įstatymas davė valdžia! 
nimo reikmenys pabrango, o , teisę užimti ~ uzsti eikuotas 
kas dėl spaustuvių ir kitų dar- pramones._ Dabar valdžia 
bų, surištų su išleidimu žur-! jau negalės užiminėti dar- 
nalo ir knygos, tai yra dar i baviečių, kur streikuos dar- 
blogiau. Buvo laikas, kada. bininkai. Bet prezidentas 
kietais viršais knygą ap clary- į palaiko valdžios rankose 
davo už 12 centų, o 1945 me-. pirmiau užimtas pramones 
tais jau mokėjome po 71 cen-' dar iki šešių mėnesių; o tai

lingiausios delegacijos atvyktų 
iš visų kolonijų.

Visi svarbūs mūsų šalyje 
politiniai, kaip< ir pasaulyje 
įvykiai, mums apeina, bet pir
moj vietoj turi apeiti šie “ma
ži reikalai“: laiku pasimokėti 
organizacines duokles, platin
ti mūsų spaudą, gauti į orga
nizacijas naujų narių, ruošti 
aplietos ir bizniškus parengi
mus.

Šie “maži reikalai“ galų ga
le yra patys didžiausi! Jeigu 
mes neturėtume pavo progre
syvių organizacijų ir demo
kratinės spaudos, tai mes ne
tik negalėtume prisidėti prie 
kovos už Amerikos liaudies 
laisvę ir demokratines teises, 
bet net neturėtume galimybės 
pareikšti savo balso. Tą visa
da reikia atminti.

» Su šiais mūsų uždaviniais 
susieina ir visa eilė kitų. Lais
vė siekia įsigyti naują ir pa
togesnį namą, nes šis jau per- 
mažas. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas siekia įsigyti 
kempę. Lietuvių Meno Sąjun
ga turėjo sėkmingą festivalį ir 
suvažiavimą, savo centrą per
kėlė į Chicagą ir turi užsibrė
žus visą eilę svarbių darbų. 
Mūsų chorai, teatralės grupės, 
vietinės pašalpos draugijos, o 
kai kur ir laisvieji kapui rei
kalauja darbo, atydos ir ener
gijos.

i Faktas yra, kad pažangiųjų 
Amerikos lietuvių visuomenė 
yra pati veikliausia, pati pa
žangiausia. Mūsų judėjimą ir 

w Veikėjus puola visos reakcinės 
jėgos — klerikalų, socialistų ir 
smetonininkų. Mūsų judėji
mas ne vien atmuša tas ata
kas, bet jis nuolatos stiprėja ir 
auga.

Kodėl? Todėl, kad mes pa
sirinkę teisingą kelią — liau-

s

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Trumastas Formaliai 
Panaikino Bariniu 

Veiksmu Laikotarpį
Prezidentas Kartu Atšaukė ir 

Tūlus Karinius Įstatymus
Washington. — Prezid.

I Trumanas gruod. 31 d. ofi
cialiai paskelbė, kad jau 

' užbaigtas Antrojo pasauli
nio karo veiksmų laikotar
pis, bet dar pasilieka veik
mėje karo stovis ir griežto 
reikalo stovis. Prezidentas 
nurodė, kad reikės kongreso 
nutarimo šiem stoviam pa
naikinti.

Prez. Trumanui paskel
bus karo veiksmų pabaigą, 
tuojau nustojo galios 18 ka
rinių įstatymų; o 33 kiti 
kariniai įstatymai dar bus

yra tik minkštosios anglia
kasy klos ir Didžiųjų Ežerų 
traukliai-laivai.

Prieš pat išleisdamas tą 
savo patvarkymą, beje, 
prezidentas įsakė perimti 
valdžios žinybonvdar vieną 
užstreikuotą angliakasyklą 
West Virginijoj.

Bus Numušti Taksai 
Prabangos Dalykams

Prezidento įsakymu, per 
mėnesius bus sumažinti6 

taksai už prabangos daly
kus. Už galioną degtinės 
tada reikė mokėti $6 taksų 
dietoj dabartinių $9. Taksai 
alaus statinei bus numušti 
nuo dabartinių $8 iki $7. 
Kailių, auksų-deimantų, vei
do gražylų (kosmetikų) ir 
teatrų taksai taps sumažin
ti nuo. 20 iki 10 nuošimčių. 
Taksai elektrinėms ir radi
jo lemputėms bus numušti 
nuo 20 nuošimčių iki 5. 
Taipgi bus apkapoti taksai 
už telefonų vartojimą ir tū
lus kitus dalykus. Skaičiuo
jama, jog visi tie taksų 
nupiginimai sutaupys publi
kai iki pusantro biliono do
lerių per metus.

Kariniai Primokėjimai 
Farmeriam Baigsis 1948 m.

Prezidento įsakymu, bus 
sustabdyti 1948 metų gale

dies demokratijos ir laisvės 
kelią! Mūsų reikalai, tai pla
čiųjų -darbo žmonių ir smul
kių biznierių reikalai. 3 Mes 
veikiame už • įgyvendinimą 
Amerikos Revoliucijos laisvių 
ir demokratijų naujose gyve
nimo sąlygose. Mūsų judėji
mas yra dalimi to judėjimo, 
kuriam ateitis priklauso.

kariniai valdžios primokėji- 
mai farmėriams prie jų 
gaunamų kainų* už produk
tus. Tokiu būdu farmeriai 
neteks vieno biliono iki pus
antrų biliono dolerių para
mos iš valstybės iždo per 
metus.

Chinijos Studentai 
Muse Amerikonų 

Oficierių ir Kt.
Shanghai, Chinija. — 5,- 

000 chinų studentų čia de
monstravo ; pfieš Amerikos 
kariuomenę. Demonstrantai 
šaukė: “Laukan jūs, gyvu
liai! Jeigu patys neišeisite, 
mes jhs išmesime! Chinija 
nėra Amerikos kolonija!”

Būrys chirių studentų 
lazdomis apnrušė vieną 
Amerikos oficierių ir mėgi
no nuplėšt drabužius jo 
merginai. Studentai taipgi 
apkūlė amerikoną fotogra- 
fistą ir vieną biznierių. Tai 
dėl to, kad amerikonai išža- 
gę chinietę studentę Peipin-

TYRINĖS UNIJINES
IŠLAIDAS DĖL
RINKIMŲ

Washington. — Kongreso 
komitetas rinkiminiais rei-i 
kalais perdavė teisdarystės 
departmentui tardyti 60 
CIO unijų, 12 kompanijų ir 
Komunistų Partiją, dėl to, 
kad jos nedavusios valdžiai 
apyskaitų iš rinkiminių pa
jamų ir išlaidų.

Amerikonu Karo Teismas 
Teis Marininkus, kurie, 
Esą, Išžaginę Chinietę

Peiping. — Karinis ame
rikonų teismas tardys du 
savo marininkus. Jiedu kal
tinami, kad kūčių vakare iš- 
žagę chinietę studentę. Vie
nas marininkas sakosi ne
kaltas; kitas tvirtina, kad 
jis tą chinietę pasisamdęs 
kaip prostitutę.

Mirė Pijušas Bakūnas 
Cliffside, N. J.

Sausio 1 d., krito ir ant 
vietos užsimušė Pijušas Ba
kūnas, 62 metų v amžiaus. 
Gyveno ;po 215 Main St., 
Cliffside, N. J. Jo kūnas pa
šarvotas grab. Slamenskio 
kopi 
Avė 
tadienį, sausio 4 d., 10 vai. 
ryto, | Kalvarijos kapinėse, 
Maspethį L. L

Anglų valdžia nuo naujų 
metų perėmė visas anglia- 
kasyklas į savo rankas.

b j, 188 Palisades 
aidotuvės įvyks šeš-

TARYBINĖS LIETUVOS 
DAILININKAI SVEIKINA 
AMERIKOS LIETUVIUS'

Tarybų Lietuvos Menininkų-Dailininkų Sąjunga at
siuntė tokį naujametinį sveikinimą Amerikos lietuviams: 

Vilnius, gruod. 31
Tarybų Lietuvos meno-dailės darbuotojai sveikina 

naujaisiais metais savo brolius ir seseris, lietuvius ame
rikiečius. 1
/ Mieli broliai ir seserys!

/ Tarybines Lietuvos Respublikos meno darbuotojų 
/vardu, aš siunčiu jums geriausius linkėjimus ir nuošir
džius sveikinimus naujaisiais metais.

' Tarybų įietuva į 1947 metus įžengia su didžiais 
pirmųjų pokarinių metų atsiekimais tautinio ūkio, kul
tūros, mokslo ir meno srityse.

i Teatro menas pas mus dabar pasiekė dar negirdė- 
/ to išsivystymo. Dvylika mūsų respublikos teatrų da- 

i bar vaidina geriausius lietu vių, rusų ir kitų tautų rašy- 
\ tojų veikalūs;
\ Atsidarė Šiaulių teatras, kuris buvo vokiečių su- 

i naikintas. Taip pat atsidarė teatrai Marijampolėje, 
( Telšiuose, Klaipėdoj.

Lietuvos teatruose dabar vaidina šimtai talentin
gų aktorių. Teatriniame mene veikia daug direktorių- 
paruošėjų ir kitų darbuotojų.

Mes žinome, kad jūs mylite gimtąją savo šalį Lie
tuvą; kad jūs sekate visus čionaitinius įvykius ir tėmi- 

! jate, kaip laisva lietuvių tauta stato sau naują, skaistų 
* gyvenimą.

Laimingų naujųjų metų jums visiems!
Daugovietis,

Užsipelnęs Tarybų Lietuvos
! ! Respublikos Artistas.

VITO MARCANTONIO BUS 
PRIIMTAS Į KONGRESU
Washington. — Penkių 

kongresmanų komi tetas 
rinkiminiais .klausimais ty
rinėjo skundą prieš vėl iš
rinktąjį darbietį kongres- 
maną _ Vito Marcantonio, 
newyorkietį; nesurado jo
kio nusikaltimo iš Marcan
tonio pusės ir nedavė kong
resui patarimo, ar priimti 
ar atmesti šį kongresmaną. 
Taigi Marcantonio užims 
vietą naujojo kongreso se
sijoj. Jis laimėjo rinkimus 
kaip Darbo Partijos ir de-

REPUBLIKONĮJ KOMITETAS 
STOJAS PRIEŠ BILBO

Washington. — Vadovau
jamasis republikonų komi
tetas senate vienbalsiai nu
tarė priešintis susitepusio 
Th. Bilbo priėmimui į se
natą. Bet žymusis republi- 
konas senatorius Taftas, to 
komiteto pirmininkas/ įspė
ja, kad sunku būsią atmest 
Bilbo.

Senatorius Bilbo ėmė ky
šius iš kontraktorių ir už 
tai padėjo' jiems išgauti ka
rinių darbų užsakymus iš 
valdžios. Kuomet jis praei
tą vasarą kandidatavo tre
čiam terminui į senatorius 
nuo Mississippi valstijos, 
Bilbo ir jo sėbrai terpriza-,

Kongrese Viešpataus 
Republikonai

Washington. — Šį Spįnk- 
tadienį atsidaro 80-ji sesi
ja Jungtinių Valstijų kong
reso. Republikonai turi 
daugumą senatorių ir kon
gresmanų. Jie iš ankstų' su
planavo įstatymų sumany
mus prieš darbo unijas ir 
streiko teisę.

mokratų kandidatas.
Marcantonio priešai įta

rė, kad jis, girdi, turėjęs ry
šių su gengsterifais, 
kurie mirtinai primušė re-, 
publikonų veikėją J. Scotto- 
riggio rinkimų dienoje New 
Yorke. Kongresmanų komi
tetas nerado įrodymų to'* 
kiam kaltinimui. Komite
tas, tačiau, sako, jeigu vie
tinė New Yorko vyriausybė 
ar teismai suras faktų prieš 
Marcantonio, tai kongresas 
galės panaujinti savo tardy
mus prieš jį.

vo negrus, grūmojo, kad 
negfai nedrįstų balsuoti. 
Tokie Bilbo nusikaltimai 
buvo įrodyti senatorių ko
mitetui, tyrinėjusiam jo 
skandalus.

Šioje kongreso sesijoje 
bus 51 republikbnas sena
torius, tai daugiau kaip pu
sė. Jie dar tikisi patraukt 
bent keletą demokratų se
natorių prieš Bilbo, taipgi 
“demokratą.”

Senatoriai gali paprasta 
balsų dauguma atmest ne
tinkamą senatan išrinktą 
žmogų. Bet dar klausimas, 
ar republikoniškoji daugu
ma atmes Bilbo.

Ispanijos Socialistai 
Stoją už Karalių

Madrid. — Ispanijos^ so
cialistai, • “respublikieciai” 
ir monarchistai susitarę 
siūlyti diktatoriui Frankui, 
kad atsteigtų karaliaus val
džią ; tuomet gal kitos šalys, 
girdi, pašelptų Ispaniją, kur 
žmonių dauguomenė visuo
met alkana.

Maskva Sako, J&nglai 
Ir Amerika Tiksliai 
Skaldo Vokietiją

Įžiūri Sąmokslą Vakaruose prieš 
Sovietus Rytinėje Vokietijoje

Maskva. — Kad ameriko
nai ir anglai ūkiniai (eko
nominiai) sujungė savo už
imtus Vokietijos plotus, 
tuom jie sulaužė Potsdamo- 
Berlyno sutartį, sako Iz- 
viestija, Sovietų vyriausy
bės laikraštis. Nes Keturių

Sovietai Sveikina 
Laimėjimus Linkui 
Taikos 1946 Met.

ra-London. — Maskvos 
dijas rusiškai ir angliškai 
sveikino pagerėjusį 1946 
metais b e n dradarbiavimą 
tarp tautų ir naujus žings
nius iį pasaulinę taiką. “Re
akcininkų šaikos darė neat- 
laidų spaudimą” Anglijos ir 
Amerikos valdžioms, ku
rias jie kurstė prieš Sovie
tų Sąjungą, kaip sakė Mas
kvos radijas, bet sovietinės 
taikos politika pasiekė nau
jų laimėjimų. Sykiu visur 
pakilo galingi demokrati
niai judėjimai, tikėdamiesi 
paramos iš Sovietų Sąjun
gos.

DAUGUMA JANKIŲ 
VOKIETIJOJ, GIRDI, 
ŠMUGELIAUJA

Washington. — Kongreso 
komitetas kariniais klausi
mais davė raportą apie blo
gus Amerikos kariuomeųės 
poelgius Vokietijoje; sako, 
jog “milžiniška dauguma 
amerikinių karių” ten užsi
imu juodosios rinkos 
lu.

vers-

Anglija Grūmoja Įvest 
Griežtą Karo Stovį Prieš 
Žydus Palestinoje-

London, saus. 2. — Jeigu 
dar nesiliaus žydų teroristų 
veiksmai prieš anglus, tai 
Anglija įves aštrų karo sto
vį Palestinoje. Anglai Jeru
zalėje nusmerkė pakart žy
dą Dov Grunerį, kuris su 
kitais puolė anglų policijos 
stotį.

Padaugėję Divorsai 
Esą Gerovės Ženklas

Reno, Nevada. — Vien 
šiame mieste 1946 metais 
gavo perskyras (divorsus) 
11,000 porų. Advokatai ir 
biznieriai iš to turėjo $10,- 
000,000 pajamų. Skyrėsi iš 
įvairių valstijų suvažiavę 
vyrai ir moterys. Pernai čia į torių vždai aplamai pagyrė 
persiskyrė 2,500 daugiau , prez> Trumaną, kad jis at-‘ 
porų, negu 1945 metais. Tai | karo veiksmų laiko- 
esą didesnės gerovės ženk-, tarpį ir taip atsisakė nuo 
las— ’ tūlų karinių teisių. Bet jie

tariasi atimt iš jo daugiau 
karinės galios teisių..ORAS.— Būsią lietaus.

LAIS VE-LIBERT Y
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

The Only Lithuanian Daily 
In the Eastern States.

Telephone: Stagg 2-3878
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Didžiųjų konferencija Pot
sdame pareiškė:

“Okupacijos metu Vokie
tija bus laikoma vienu eko
nominiu vienetu. Tuo tikslu 
bus įvesta bendra talkinin
kų politika *kas liečia pra
monę, žemdirbystę” ir tt.

Amerika-’ ir Anglija, ūki
niai apvienydamos tik savo 
valdomas Vokietijos sritis, 
skaldo Vokietiją ir politi
niai į dvi dalis, nes atkerta 
savo kontroliuojamą vaka
rinę Vokietiją nuo Sovietų 
kontroliuojamos rytin. Vo
kietijos, kaip kaltina Izvies- >

Vakarinė Vokietija yra 
pramoniškiausia, ir fabri- • 
kai ten palyginti mažai nu
kentėjo nuo karo veiksmų, 
sako Izviestija. Ten yra di
džių galimybių ir karinėms 
vokiečių jėgoms atgyti. O 
amerikonai ir anglai, girdi, 
nesistengia tų karinių gali
mybių išsklaidyti bei panai
kinti.

“Stiprina Vokiečių 
Monopolijas”

Anglai ir amerikonai 
daugmeniškai supirkinėja 
didžiųjų vakarinės Vokieti
jos pramonių Šerus (akci
jas), “stiprina vokiečių 
trustus - monopolijas, nors 
tokios pramonės turėtų būti 
išsklaidytos, pagal talkinin
kų nutarimus,” rašo Izvies
tija.

Amerika ir Anglija apge
ni j o savo valdomas Vokie
tijos dalis su galingomis * 
karinėmis ir ekonominėmis 
pramonės jėgomis, kad ga
lėtų daryti politinį ir eko
nominį spaudimą (prieš So
vietus ir jų draugus), sako 
tas Maskvos laikraštis. Sy
kiu jis kaltina anglus- ame
rikonus už tai, kad jie su-,, 
stabdė Sovietams karinius 
atlyginimus iš vakarinės 
Vokietijos. Šiuo atveju jie 
taipgi sulaužę Potsdamo 
konferencijos tarimus.

AUTOMOBILIAI UŽMUŠĖ 
34,000 PER METUS

Chicago. — Automobilių 
nelaimėse pernai Jungtinė
se Valstijose buvo užmušta 
34,000 žmonių, tai virš 5,- 
000 daugiau, negu 1945 me
tais. Kiekvienam desėtkui 
tūkstančių a u t o m o b ilių 
New Yorke atsiėjo 11 už
mušimų, o Chicagoje 9.

REPUBLIKONAI ŽADA DAR 
APRĖŽT TRUMANO GALIA

Washington. — Republi- 
konų kongresmanų ir sena-

l
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Amerikos Liaudis Kovos už Roosevelto Politiką
Kada republikonai laimėjo pereitą rudenį rinkimus, 

tai jie ir turčių spauda nusidžiaugė, kad jau Amerikos 
piliečiai nusisuko nuo velionio Roosevelto naminės ir už
sienio politikos, kad jau “atėjo galas Naujai Dalybai.”

Bet tai 6uvo perankstyvas džiaugsmas. Mūsų šalies 
piliečiai daugelyj vietų nebalsavo už demokratus ne to
dėl, kad jiems pasidarė svetima buvusi Roosevelto poli
tika, bet todėl, kad Mr. Trumanas ir jo administracija 
nevykino tos politikos gyveniman, kad ji pasidavė repub
likonų, Vandenbergų, Dullesų ir kitų įtakai ir priėmė jų 
politiką. Tai buvo rykštė ne prieš Roosevelto politiką, 
bet prieš Mr. Trumano politiką.

Darbo unijos, dešimtys organizacijų, apjungusių mi- 
lionus ir milionus piliečių, nesutinka su Mr. Trumano po
litika. Ją kritikuoja buvę artimiausi Roosevelto draugai, 
jo sūnūs, visi pažangūs demokratai, kuriems yra miela 
Amerikos liaudies laisvė.

Turčiai, kurie manė, kad jie, sudarę reakcinių kon- 
gresmanų ir senatorių didžiumą, galės nesiskaityti su 
Amerikos liaudies valia, apsiriko. Tai geriausiai parodė 
1946 metų pabaigoj susiorganizavimas naujo galingo ju
dėjimo Progressive Citizens of America.

New Yorke, Commodore viešbuty j įvyko virš 300 de
legatų iš 21-nos valstijos suvažiavimas, kur buvo atsto
vauta tokis platus pažangių judėjimas, kaip National Ci
tizens Action Committee, Independent Citizens Commit
tee of the Arts, Sciences and Professions^!* dar aštuonios 
kitos nacionalės organizacijos, ir tai sukūrė šią organi
zaciją, kuri gali apvienyti aplinkui savę visus demokrati
niai nusistačiusius piliečius.

Naujos organizacijos prezidentu išrinktas nuoširdus 
Roosevelto draugas buvęs vice-prezidentas Henry A. 
Wallace, jo pavaduotojais žymūs veikėjai, D r. Frank 
Kingdon ir Jo Davidson.

Henry Wallace išdėstė šios organizacijos būsimą vei
kimo programą. Jis sakė, kad bent trys ketvirtadaliai 
Amerikos žmonių nenori karo, yra nusistatę prieš reakci
ją, stoja už velionio Roosevelto naminę ir užsienio poli
tiką. Jis sakė, kad pirmoj vietoj šios organizacijos užda
viniais turi būti — Amerikos žmonių gerovė. Jis sakė, 
kad ši organizacija atrems visų “raudonbaubių” ata
kas, kad, jeigu “Amerikos piliečių laimingas ir turtingas 
gyvenimas yra komunistinis dalykas, tai mes esame ko
munistai,” jeigu “taikos troškimas pasaulyj yra išdavi
kiškas dalykas, tai mes išdavikai.”

Šie Wallace pareiškimai parodo, kad jis ir nauja or
ganizacija nesibijos, kaip ir Rooseveltas nesibijojo, jokių 
“komunimo” primetimų, kada siekia gerovės'Amerikos 
žmonėms ir tūikos pasaulyj.

Kas dėl užsienio politikos, tai sakė, kad Amerika 
turi trokšti taikos su visomis šalimis, tame skaičiuje ir 
su Sovietų Sąjunga. Wallace sakė, kad mes negalime būti 
priešingi ’bile sumanymui, jeigu tas sumanymas yra So
vietų Sąjungos pasiūlytas, neigi mes turime kiekvieną 
sumanymą remti, kurį tik Sovietai pasiūlo tarptautinėje 
politikoje.

Si organizacija dar tik formuojasi, jos tikslas ap
jungti visus pažangius Amerikos piliečius, kuriems yra 
brangios Amerikos Revoliucijos tradicijos, kuriems yra 
brangios demokratinės laisvės. Aišku, kad nelengvas dar
bas, nes net pažangiųjų, progresyvių žmonių tarpe yra 
didelių skirtumų, bet vienybė yra galima, jeigu, rišant 
mūsų namų laisvės ir duonos klausimus, nesiginčysime 
dėl to, ar kam patinka Sovietų vidujinė tvarka, ar ne 
bet pirmiausiai būsime susirūpinę Amerikos žmonių ge
rovės reikalais.

Ka.i.p šį organizacija veiks, kaip pasireikš jos organi- 
zaęjnis darbas, dabar sunku pasakyti, bet jos susidary- 
IUas, apsi vieni j imas dešimties nacionalių progresyvių or- 
gąnizącijų į vieną, pasisakymas kovoti už Roosevelto po
litiką, suteikia daug vilčių kiekvienam laisvę mylinčiam 
piliečiui.

Jeigu Amerikos žmonės teisingai supras Mr. H. Wal
lace ir kitų šios organizacijos vadų tikslus, organizacijos 
siekius, energingai ir vieningai apsivienys apie ją, tai 
nėra abejonės, kad tas suardys reakcionierių kongresma- 
nų ir senatorių planus, kuriuos jie siekia pravaryti kon
grese. Patekę į įstatymdavystes,-tie ponai tuojau pasijus, 
kad jų terminas gali užsibaigti su sekamais rinkimais. •

Mf. H. Wallace mano, kad Demokratų Partija turi bū
ti tikrai demokratiška liaudies partija, o ne kokis prie
das prie Republikonų Partijos pravėdimui Mr. Vanden- 
bergo, Hooverio ir kitų politikos. Atrodo, kad bent pra
džioj ši nauja organizacija ir bus naudojama tam, kad 
atgaivinti Demokratų Partijoj velionio Roosevelto dva
sią.

Kaip tas vyks, ir kas bus toliau, matysime vėliau.

Atvirai ir Nuoširdžiai
Rašo Rojus Mizara

Jono Kaškaičio rašinys 
apie atostogas Teksuose ir 
Kalifornijoj baigėsi. Per il
gus ilgus metus šis uolusis 
mūsų spaudos bendradarbis 
ir švietėjas nebuvo išvykęs 
atostogų. Susigavęs liuos- 
laikio, išvyko keletui mėne
sių, ir ta proga aplankė 
tūlas pietines ir vakarines 
valstijas.

Savo pritirtais įspūdžiais 
jis pasirįžo pasidalinti su 
savo draugais, kurių Raš
kai tis, be abejo, turi tūks
tančius; Na, ir jis jais, įspū
džiais, dalinosi, — dalinosi 
per Laisvės skiltis, nes tai 
dienrašįis tiek artimas jam 
prie širdies, kaip ir bet ku
riam kitam pačiam geriau
siam Laisvės patrijotui.

Kaip visada, taip ir šiuo 
sykiu- Laisvės redakcija pa
sididžiuodama dėjo laikraš- 
tin vięno savo geriausių 
rėmėjų ir bendradarbių ra
štą apie jo kelionę.

Jono jKaškaičio raštai ori
ginalūs,! savotiški, — nei 
vienas kitas mūsų rašytojų 
taip nerašo ir net negalėtų 
parašyti, jei ir mėgintų.

Kaškąičio ir gyva kalba 
originali. Nueik į jo pra
kalbas, [ tuojau pamatysi, 
kad jis kalba ne taip, kaip 
kiti mūsų kalbėtojai.

Man rodosi, Kaškaitis sa- 
t vo įspūdžiuose buvo perne
lyg smulkus,
! pasakyti tą patį vienu sa
kiniu, kur sakė keliais;

i teko, rodos, jam vieno žo- 
, džio, kur dėjo tris ar ketu
ris. Taip man atrodo, betgi 
ne aš rašiau!

Pagaliau, Kaškaitis nėra 
tas bendradarbis, kūrio, ra
štai redakcijai tenka taisy
ti, gerinti, šlifuoti. Kaškai
čio raštas, tokis: niekur 
taškelis nepraleistas, niekur 
per raidę “t” brūkšnelis ne
pamirštas. Kiekviena raidė 
bei ženklaraštis sudėtas ten, 
kur reikia. Ir viskas rašy
ta, atsiminkime ne mašinė
le, bet plunksna! Penki šim
tai didelių smulkaus rašto 
puslapių!

Apie ką Kaškaitis rūšė? 
Teksuose daugiausiai apie 
tą kraštą ir jo žmonos gi
minių (kurių yra daug) bū
seną, — skurdžią, nykią, 
tiesiog apgailėtiną būseną, 
— šiurkščių gyvenimo sąly
gų išdavą.

Viešėdamasis Kaliforni
joje, jis rašė apie tą saulė
tąjį kraštą ir apie mūsų 
draugus ir drauges, juos a- 
pibūdindamas, charakteri
zuodamas, — tai pagirdo
mas, tai biskelį pakritikuo-

damas, įžnybdamas jiems 
pašonėn; rašė apie tai, kur 
jis ėjo, ką jis kasdien, net 
kiekvieną valandą, matė, 
girdėjo.

Galiu užtikrinti, jog 
vienas kitas Amerikos 
tuvių rašytojų nebūtų
Įėjęs atlikti tai, ką atliko J.

nei 
lie- 
ga-

ns

uz-

“Kritika”
Na, įspūdžiams rodytis 

dar nei neįpusėjūs, jau tūli 
pradėjo “kritikuoti” ir taip 
“smarkiai”, taip neobjekty
viai, taip paviršutiniškai! 
Tūli parašydavo net po po
rą špaltų, kur, rodosi, užte
ko tą patį pasakyti keliais 
sakiniais. (Tūlų “kritikų” 
laikraštin redakcija nedė- 
jo.) ,

Man rodosi, tai buvo labai 
nedraugiškas tūlų mūsų 
žfnonių išsišokimas!

Užuot kritikavus patį 
rašto turinį, jie skelbė: 
“perilgas, perilgas!”, tary
tum rašto trapumas reikštų 
jo turinio gerumą!

Gali būti raštas ir trum
putis, bet silpnas; gali būti 
labai ilgas, bet tvirtas!

Šitaip elgtis neetiška 
nedraugiška!

Dėl Apysakų
Nei iš šio, .nei iš to, puo

lant Kaškaičio įspūdžius, 
tūli pradėjo pulti net ir 
grožinę literatūrą — apysa
kas.

Kad varyt, tai jau varyt: 
vienu girnų apsukimu su
malti visus javus!

Kur nueisime, šitokiais 
takais eidami, draugai?

Šiandien paskelbsime ka
rą įspūdžiams ir apysa
koms, rytoj — poezijai ir 
dramai, poryt — muzikai, 
tapybai ir skulptūrai, - pas
kui — suriksime:. išlaisvi
nome pasaulį nuo balasto!

O kas po to ?!
Pačios bibliotekos tektųsi 

imti ir... kas su jomis teks 
daryti, kai jos bus apytuš
čios?

Nori Markso ir Lenino 
Apysakų...

Vienas darbštus ir geras 
žmogus, — Mikas Detroitie
tis, — andai šitaip pareiškė:

“Prie progos, prašau 
draugų, kurie labai įverti
na apysakas, štai ko: nu
rodykit man Markso, En
gelso, Lenino, Kapsuko pa
rašytas apysakas, tai aš 
stengsiuos jas gaut ir bū
tinai perskaityti. Ar sumi
nėti draugai* rašė kada 
nors pasakas? Ar dėl apy
sakų darbininkų klasė ger
bia tuos draugus ir mūsų 
Kapsuką?” » ’
Atrodo,, labai gudriai pa-

Graži Renee Forrest, slapta agente Non-Sectarian 
Anti-Fascist Lygos, užrašo liūdymus dvieju narių Colum
bians, Inc. Ta Columbians org. sudaryta Georgia valsti
joje visai panašiu būdu ir panašiems tikslams, kaip buvo 
sudaryti naciai Vokietijoje. Tyrinėjimas iškėlė jų planus 
pagrobti galią pirmiausia Georgijoj, o paskiau visose
Jungtinėse Valstijose^ (<

ir

sakyta! Veikiausiai, jei 
Marksas bei Leninas būtų 
rašę' apysakas, tai, atsieit, 
ir Mikas Detroitietis jas ra
šytų. Dabargi, jie nemato 
reikalo apysakų nei skaity
ti, del to, kad mokslinio so
cialistinio judėjimo tėvai jų 
nerašė.

Sustokime ties šiuo klau
simu ilgėliau.

Pirmiausiai: Vincas Kap
sukas rašė apysakas — ne
ilgas, tiesa, bet rašė. Viena 
jo vykusi apysakaitė yra 
“Ponas Viršininkas”, įdomi, 
gražiai parašyta.

Taryb. Lietuvos rašytojai 
ir kritikai ir šiandien ima 
V. Kapsukų vienu klasikinei 
lietuvių literatūrai pagrin
dų dėjėju. Laikas neleido 
Kapsukui rašyti apysakų 
daugiau, bet jis labai norė
jo jas rašyti.

Kapsukas buvo didelis 
grožinės literatūros mėgė
jas. Jis nepaprastai daug 
ios skaitęs —> apysakų, po
ezijos, dramos. Nebuvo to 
žymesnio rusų, lietuvių, len
kų bei kitų Europos tautų 
rašytojo, kurių geriausių 
kūrinių jis nebūtų skaitęs.

Be to, Kapsukas didžiai 
įvertino tuos lietuvius jau
nus žmones, darbininkus, 
kurie imdavosi dailiąją lite
ratūrą kurti. Tai žinau iš 
savo patyrimo, tai žino 
kiekvienas, pažinęs V. Kap
suką. Kapsukas didžiai ger
bė Janonį, Žemaitę ir kt. 
liaudies rašytojus.

Kapsukas buvo žymus gro
žinės literatūros kritikas. 
Tai parodo jo visa eilė 
straipsnių. Jis, be to, parašė 
Jono Biliūno biografiją, į- 
vertindamas to žymaus apy
sakininko kūrybą. Jis jau 
seniai yra parodęs mums ir 
Strazdelį.

Ar Marksas su Leninu 
rašė apysakas?

Rodosi, ne, nerašė, kaip 
nerašo Stalinas, Fosteris 
bei kurie kiti darbininkų ju
dėjimo vadai. Jie nerašė, 
veikiausiai, dėl to, kad ne
turėjo tam talento, o gal 
dėl laiko stokos, kadangi 
tiek Marksui tiek Leninui 
teko paaukoti savo bran
giausias laikas kitais klau
simais rašyti ir kalbėti.

Tačiau, Mikas Detroitie
tis ir tie, kurie jam prita
ria, turi tai žinoti: jei 
Marksas su Leninu nebūtų 
apysakų skaitę, tai jie ne
būtų buvę tuo, kuo buvo!

Marksas buvo labai uolus 
grožinės literatūros mėgė
jas. Jis puikiai pažino kele
tą kalbų: graikų, lotynų, vo
kiečių, francūzų ir anglų. 
Jis tose kalbose skaitė: 
Aeschylusą, A r i s t ofaną, 
Dantę, Shakespearą, Balza- 
cą, Burnsą, Goethę, Heinę 
ir kitus, anų laikų literatū
ros'milžinus. Vėliau jis bu
vo bepradedąs mokytis ir 
rusų Kalbos, kad galėtų 
skaityti rusų poetų ir bele
tristų veikalus originalėje 
kalboje.

Štai, kodėl Marksas bu
vo Marksas! Štai, kodėl jo 
veikalai, politiniai, gilūs 
mokslo veikalai, išmarginti 
gražiausiais ir ryškiausiais 
senovės graikų ir romėnų 
mytologiškais pavyzdžiais!

Kalbant apie Leniną —ko 
jis neskaitė? Kokio groži
nės literatūros veikalo, iš
leisto prieš jį ir jo laikais, 
jis nepažino? Niekas turbūt 
tiek negerbė Gorkio, kaip 
Leninas: jis gerbė ir Tols
tojų, nors jame surado tam 
tikrų trūkumų, žiūrint iš 
revoliucinio • t a š karegio. 
Gorkis ir Leninas buvo du 
genijai, vienas švietęs ir 
organizavęs žmones viena 
kryptimi, kitas — kita. Abu 
kits kitą papildė.

Lenino našlė rašė, jog net 
prieš pat Lenino mirtį, jis

prašė jos paskaityti jam 
amerikinio rašytojo Džiakio 
Londono apysakų ir ši skai
tė, gulint Leninui mirties 
patale. * ■

Tai parodo, kaip Leninas 
įvertino grožinę literatūrą!

Apie Engelsą netenka nei 
kalbėti. Jei Mikas Detroitie
tis nors kiek paįdomautų 
grožine literatūra, jis su
rastų, kiek daug straipsnių 
parašė Engelsas, gražiai į- 
vertindamas anų laikų ra
šytojus, beletristus, apysa
kininkus.

Tą patį galima pasakyti 
apie Staliną: nėra to žy
mesnio rašytojo, kurio raš
tų jis nėra skaitęs — kalbu 
apie grožinę literatūrą.

Kalbant nuoširdžiai ir 
atvirai: kiekvienas darbi
ninkų judėjimo vadas, vei
kėjas ir eilinis narys, jei 
jis ar ji nori būti naudin
gesnis sau asmeniniai ir ju
dėjimui, privalo skaityti 
grožinę literatūrą. Tai pra
turtins jo vaizduotę, tai pa
dės jam giliau pažinti kitą 
žmogų ir save patį; tai pa
dės jam būti pasekminges- 
niu kovotoju už savo, savo 
klasės ir visos žmonijos rei
kalus.

Apie Apysakas Laisvėje.
Laisvė yra tuo pasižymė

jusi, kad joje, nuo pat įsi
kūrimo, visuomet buvo ap- 
ščiai dedama apysakų.

Tilpo joje apysakų ilges
nių ir trumpesnių, geresnių •

ir prastesnių, bet kiekviena 
buvo savo vietoje. Didesne 
mūsų skaitytojų dalis mėgs
ta apysakas.

Keista, net koktu skaityti 
tūlų draugų šūkius: “nede- 
kit Laisvėn apysakų!” Ko
dėl statotės pajuokai, drau
gai? •

Jei jūs sakytumėt: “nedė- 
kit silpnų apysakų”— sutik
tume. Bet kai jūs iš prmci- 
po stojate prieš apysakas, 
prieš poeziją, prieš grožinę 
literatūrą, tai, sakau, juo
kui pasistatote ir be reikalo 
laikrašty vietą tokiais raši
niais užimate.

Negalėtų Laisvė paten
kinti nei tų, kurie sakytų: 
“nespausdinkit silpnų apy
sakų.” Juk mes raginame 
pradinius'draugus rašinėti. 
Mes jiems sakome: mokyki
tės, rašykite, — rašykite ne 
tik straipsnelius, bet ir a- 
pysakaites; taipgi eilėraš
čius, kurie tam priaugę jau
čiatės.
Statant reikalingu

mą grožinės literatūros — 
apysakų, poezijos — skaity
mo, aišku, negalima neskai
tyti — nestudijuoti politi
nės literatūros, ypačiai 
marksistinės - leninistinės. 
Abi reikalingos pažinimo. 
Kitais žodžiais: kultūringas 
žmogus, susipratęs darbi
ninkas į gyvenimą privalo 
žiūrėti abiem, akim.

Na, bet užteks!

Kas Ką Rašo ir Sako
LAIKRAŠČIAI 
KELIA KAINAS

New Yorko republikonų 
dienraštis Herald Tribune 
ligi šiol parsidavinėdavo 
(už vieną egz.) po 3 centus. 
Tačiau, šiomis dienomis jis 
pakėlė kainą net dviem cen
tais: dabar pardavinėjamas 
po 5c. už egz.

Bostono lietuvių klerika
lų Darbininkas taipgi skel
bia, kad su pradžia šių me
tų jo prenumerata pakelia
ma net visu doleriu: ligi šiol 
būdavo $4 metams, nuo da
bar bus $5. Darbininkas iš- 
eidinėja du sykiu per savai
tę.

Dienraštis Vilnis prane
ša, kad su š. m. sausio 20

d. jos prenumerata bus pa
kelta vienu doleriu metams; 
ligi šiol buvo $6; nuo pami
nėtosios dienos bus $7.

Kaip skaitytojai žino, 
Laisvės prenumerata taipgi 
pakeliama 50 centų me
tams.

Laikraščiui prenumeratą 
padidinti, aišku, niekas ne
nori. Jeigu tai daroma, — 
daroma iš gyvo reikalo.

Kame tas “gyvasis reika
las”? Tame, kad viskas la
bai smarkiai pabrango: po
pierius ir kiti spaustuvei 
reikalingi- daiktai, — paau
go labai aukštai.

Tikimės, jog skaitytojai 
tatai supras ir nerūgos dėl 
dienraščio pre numerates 
pakėlimo.

Belaukiant Vajaus 
Rezultatų

I

Mūsų vajininkai, jų pagel- 
bininkai ir daugelis dien
raščio skaitytojų atydžiai 
laukia paskutinio praneši
mo apie vajų. Tas praneši
ma^ pasirodys dieną-kitą 
vėliau, negu mes moretume. 
Priežastis ta, kad daugelis 
kontestantų storokai susi
krovė prenumeratų pasku
tiniam atsiskaitymui. Todėl 
į pabaigą suplaukė laiškai 
su stambiais pluoštais nau
jų ir atnaujintų prenumera
tų. Susidarė labai daug dar
bo raštinei suskaičiuoti ii 
priruošti galutiną vajaus 
raportą.

Šiemet dienraščio Laisvės 
vajus buvo žymiai sėkmin
gesnis naujais skaitytojais 
už visus karo metu buvu
sius vajus. Tarp kontestan-, 
tų kompeticija (lenktynia- | 
vimas) buvo įtemptas. Ko
lonijose, kur buvo dirbama, 
visur buvo gražus pasiseki
mas. Gerai parduota Lais
vės bendrovės Šerų ir įplau
kė puikių aukų biudžeto su
stiprinimui. Su parengimais 
dienraščio paramai galėjo 
būti geriau. Ne visur buvo 
surengta pramogos, kur

lengvai ‘ galėjo būt šis-tas 
surengta. Tačiau ta spraga 
galės būt atpildyta ir vajui 
pasibaigus.

Galutinas vajaus rapor
tas yra sparčiai ruošiamas 
ir už dienos-kitos jis bus 
išspausdintas dienraštyje. 
Dėkojame vajininkams ir 
jų talkininkams už puikų 
pasidarbavimą. Taipgi dė
kojame rinkusiems aukas į 
jiudžeto fondą ir pasidar
bavusiems surengimui pra
mogų finansiniam sustipri
nimui savo dienraščio.

Nors dar nesame suvedę 
^alo su galu vajaus reikalu, 
net abelnai sprendžiant, iš 
mt rankų turimų rezultatų,, 
;alima pasidžiaugti — va- 
,us pavyko gražiai.

P. Buknys.

PIRMA LAIKO
KAUNAS. — Janohio var

do popieriaus fabriko kolekty
vas pirma laiko įvykdė prisi
imtus Spalio garbei įsiparei
gojimus. Metinis produkcijos 
planas užbaigtas per 10 mė
nesiu Bloknotu išleista jau 
22,000 viršum metinio plano, 
sąsiuvinių. — 22,000 viršum 
plano, o popieriaus piaustymo 
užduotis viršyta 12 nuoš.
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Šitaip sako Gerhart Eisler is, Vokiečių Komunistų Veikėjas, Kurį Louis Buden
z’as Apmelavo ir Kuriam Valstybes Depą limentas Neleidžia Vykti Vokietijon.

(Pabaiga) I klb'iJ
Šis prezidentinis pareiški- ; liaudį.

pamylint Amen ikos 
Buvau ir esu perpii- 
didžiausia pagarba 

(jam Franklin D.
Jo nelaikingą

mas buvo taikomas prieš a- 
merikinius bundistus, vokiš
kuosius nacius, itališkus fa
šistus, kad jie negalėtų vyk
ti į Lotynų-Amerikos ki‘tiš- 
tus karo metu. Biurokratija ! 
tačiau nematė jokio skirtu-jkos karių herojizmu ir tuo 
mo tarp vokiškojo nacio, ir didžiuoju darbu, kurį karo 
vokiečio anti-nacio. Jei ta:p rnetu atliko Amerikos dar- 
nebūtų įvykę, aš būčiau pa-; hininkai, farmeriai ir n>oks-

mirusi
Rooseveltui.
mirtį skaitau dideliu nuos
toliu visai žmonijai.

Buvau sužavėtas Ameri-

Amerikos komunis- 
į šaky mus, ir ar jie

Ko Melagiai Nesiunčiavo?
Jeigu yra kas nors, ko 

Budenz’ai nesiimdavo, tai 
tik tas, kad jie savanoriškai 

i pripažino, jog aš rašiau--
: pro-amerikinei, pro - talki- 
; ninkinei spaudai apie karą, 
;r kad aš buvau ir esu įsiti
kinęs, jog tarp didžiųjų val- 

stip-1 stybiii reikalinga vienybė.
Tikrai tikiu, jog visa tai 

i turi ką nors bendro su ma- 
i nęs persekiojimu.

Aš rašiau prieš krimina
le filosofiją, nudžiusią mi-

4 4- ' •/

niai būčiau sugrįžęs Vokie
tijon ir nebūčiau eikvojęs 
be reikalo laiko su tokiais,, 
kaip Budenz’as ir jam pana-, 
šūs.

Būdamas šioje šaly 
skaičiau savo pareiga dai
ti viską, ką galiu, karinėms I 
Jungtinių Valstijų ir jų tal
kininkų pastangoms : 
rjnti jų mūšyje prieš vokiš- j 
kąjį fašizmą ir * japonišką ; 
imperializmą.
' Minėdamas šiuos savo I 
kuklius veiksmus, aišku. aš: . v - 
miniu juos ne tam, kad jais i lipnus žmonių — filosofiją, 
didžiuotis. Tai darau, dėl to.; kuria remiasi Mr. Ranki- 
kad esu verčiamas išduoti i nas savo taip vadinamuose 
savo darbų sąskaitą. • tyrinėjimuose, f i 1 dsoHją, 

Daviau savo kraujo Rau- į kuriai visą savo gyvenimą 
donąjam Kryžiui, taipgi esu aš tegalėjau v'?dyti tik pa 
gavęs pažymėjimą ir kaspi-1 smerkimą, 
na už mano darbus kaipo j 
“air raid wardeno”, —sau-' 
gotojo žmonių nuo priešo 
lėktuvų užpuolimo.

Kaipo žurnalistas, naudo
jau savo plunksną talkinin-i 
kų reikalams ir vienybei • 
tvirtinti tarp Jungtin. Tau-' 
tų, ypatingai kovai prieš ; 
nuodingas idėjas ir maiša- 
tę, kurią žmonėse skleidė 
bundistai ir kitoki ameriki-

Man aišku tai, kad, jei 
i aš būčiau rašęs už nacius, 
I tai Hearsto ir jai panaši 
j spauda, taipgi Rankino ko- 
; mitetas mane traktuotų, 
į kaip labai gerą žmogų.

Jei aš būčiau išstojęs už 
: derybinę taiką su hitlerine 
I Vokietija, panašiai, kaip da- 
! Dorothy Thompsoniutė. 

:ei būčiau lieięs ašaras dėl 
! karo kriminalistu pakori-niai nacių mylėtojai, tarp ; Karo1 Kriminaiism paKori- 

kurių tmvo tūlos dalys vo- Į mo; kaip senatorius Taftas 
kiečiu Kilmės amerikiečiai. Miss Thompson, tai, me-

X,. . . v. , i nu, mane dabar traktuotųŠia proga prisipažįstu,! .J.., . .... M. o T. „
jog esu kasęs ir prieš Miss; kitaip. MissThomp 
Dorothy Thompsoniutę, kai f son!«te " mane
ši pradėjo savo'propagandą! įkviesti bent ? viena sa- 
skleisti už derybinę taika v? humanitariniu pobūviu, 
su hitlerine Vokietija, kad'??uot lsl’e‘skusl savo tros- 
būtu lengviau galima ka- kl™ “ !k rv

. *■. • - m r c • l Jei as numatyciau Chini-
v»i n i i t i i »i » i <1 i »i r i •■iii vi _ • ■'riauti prieš Tarybų Sąjun
gą*

Aš taipgi daviau komu
nistams žurnalistams, pav. 
Josephui Starobinui, — už
sieniniam redaktoriui pui-' 
kaus dienraščio, Daily Wor-| 
kerio — medžiagos ir kai ■ 
kurių savo idėjų apie Vo-; 
kietijos ir Europos proble-! 
mas, — idėjų, kurias jis į 
naudojo straipsniuose, po' tai 
jai pasirašydamas “Hans 
Bergerio” slapyvardžiu, ku
rį Starobinas sugalvojo. 
Kaipo sąžiningas žurnalis
tas ir publicistas, mano 
prietelius Starobinas neno- 
fejo pasirašyti savo tikros 
pąvardės po straipsniais, 
kuriems medžiagą buvau 
suteikęs aš. Nemažai randa
si tokių žurnalistų, kurie 
galėtų iš Starobino pasimo
kyti profesinio teisingumo.

Pakviestas Dr. Kurt Ro- 
senfeldo (jau miręs), aš 
rašiau laikraščiui “German- i ios ir vokiečių kaipo Lands- 
American”,— rašiau straip- knechte, — kaipo parsida- 
snius, po vienais jų pasira- j "ėlius naujam karui prieš 
šydamas savo vardą, po ki-jTarvbu Sąiunga; iei aš bū
tais — ne. j ^’au Amerikos trustų, kar-

Taipgi rašiau, išvien suĮ telių ir bankininku, jų pas
tatais dviem vokiečiais ma- i ^mmse susibroliauti su di- 
no draugais, knygą “The džiuoju bizniu Vokietijoje, 
Lesson of Germany” —kny- agentu, manau, jog aš šian- 
gą, kuri, beje, nėra tokia po-. dien jau būčiau Vokietijoje 
puli^ri, kaip “Forever Am- ir neturėčiau jokių rūpes- 
ber”, ir kuri liečia ne mei- čių. Supraskite: trustų my- 
liškų romansų meną, bet,' lėtojas yra mylimas, 
geriau pasakius, liečia vo-; Na, prisipažinsiu Mr.

• kiškosios reakcijos ir naciz-i Walter Winchell’ui — kuris 
mo žmonių žudymo meną. 1 oer radiją ragino šalies pro-

Visu nuoširdumu trokštu,' 
kad panašios knygos, — 
“The Lesson of United 
States” — niekad nereikėtų

Syti!
Gyvendamas šioje šalyje

>ai ateitį žudyme šimtu tūk
stančiu chiniečiu darbinin
ku ir valstiečių, niekas ne
kaltintų manęs priešameri- 
kiniuose veiksmuose.

Jm pš šmeižčiau Tito. Ju- 
rosląviins ir Albanijos žmo

nes. mane skaitytų labai 
'fcrbianni asmeniu.

aš mylėčiau Franco, 
monsinjoras Sheen’as

n-al būt mylėtų mane taip, 
kain jis myli Budenz’ą.-

Na, o jei aš nors ir ne
daug bliaučiau už kąra 
nrieš Tarybų Sąjungą dėl 
to, kad ji turi aukščiausią 
”isuomeninės organizacijos 
formą, tai, veikiausiai, ma- 
nez leistų peršviesti Vokieti
jos jaunimą vakarų zonoje, 
kas yrą priimta ciniškai va
dinti “tikrąja demokratine 
dvasia.H

Greta viso to, jei aš išsto
čiau už naudojimą Vokieti-

kurorą mane įkalinti — vi
sokios jo Jergen’s mostys ir 
tepalai negali nuplauti nuo 
manęs būtent tos nuodėmės, 
kad aš esu vokietis komuni
stas !

Ar Aš Daviau Amerikos^ 
K o m u n is t a m s Įsa k y m u s ? 
Koki mano ryšiai su Ame

rikos komunistais? Ar aš, 
anti-fašistas tremtinys, da
viau 
tams
juos iš manęs ėmė?

Ne, aš nebosavau Ameri
kos komunistų.

Jeigu aš tai ir būčiau ban
dęs daryti, tai jie būtų pa
manę, jog aš esu kreizė, ne,-; 
sveikaprotis.

Žinau, jūsų krašte. Ame
rikoje, viskas yra didelis; 
dėl to, įenka manyti, ir jū
sų šnipai provokatoriai te
gali didelius melus surasti, 
o tam tikra visuomenės da
lis’jais tiki tik dėl to, kad 
dideli.

Aš gerbiu Amerikos ko
munistus dėl jų ryžtingos 
kovos prieš reakciją ir už 
taiką, taipgi už vieningą 
tuo reikalu kovą. Aš tik no
rėčiau, kad Vakarų vyriau
sybės turėtų užtenkamai 
numatymo pasekti Amerik. 
komunistų pavyzdžiu ir pa
dėtų toms pajėgoms, kurios 
mušė Hitlerį. Jei taip butų, 
tai trečiasis baisusis karas 
galėtų būti išvengtas.

Esu matęs Amerikos ko
munistus ir progresyvius 
žmones kovojant nepamirš
tamose Tarptautinėse Bri
gadose prieš Franco, Hitle
rį ir Mussolinį. Ką ligi tol 
težinojau tik iš knygų, paty
riau gyvenime., būtent: kaip 
drąsiai ir energingai ameri
kiečiai gąli muštis už teisin
gą idėją. Tarp ahierikiečių 
didvyrių, kovojančių Ispa-' 
nijoje, Rankinų nebuvo!

Kaipo vokietis anti-fašis
tas, džiaugiuosi Amerikos 
komunistų nusistatymu link 
vokiškųjų problemų, — nu
sistatymu, kurio laikosi ir 
daug kitų toliau numatan
čių amerikiečių.

Kaipo vokietis anti-fašis
tas, kuris deda didelių pa
stangų, juo iš arčiau pasek
ti padėties vystymąsi Vokie
tijoje, aš stoju su tais ame
rikiečiais, kurie aštriai kri
tikuoja Vakarinių valstybių 
okupacinę politiką Vokieti
joje. Generolas McNarney, 
Amerikos militarinis guber-1 
natorius Vokietijai, pareiš
kė, jog tos dienos, kuriomis 
buvo reiškiama neapykanta 
Vokietijai, jau praėjo. Pui
ku! Bet šitų klienų neturė
tų užimti vietą metai, ku
riais būtų reiškiama tųeilė 
vokiškajai reakcijai.
Kodėl Budenz’as Meluoja?

Kodėl Budenz’as meluo.- 
ja? Dėl idėjų ar idealų? Ne, 
nei jokiu būdu ne!

Budenz’as yra niekas dau
giau, kaip provokatorius, — 
anot francūzų, mounton, a- 
not amerikiečių, — žiurkė, 
o pas vokiečius mes tokiems 
duodame Achtgroschen- 
junge pavadinimą. 1!

Nesu su juo kalbėjęs, ne
su jam jokių įsakymų da- 
vęs!

Vienintelį dalyką, kurį jis 
apie mane žino, tai bus taj, 
kad aš kooperavau su. Sta- 
robinu ir tai, ką jis skaitė 
gatviniam lapelyj, spausdin
tame karo metu šioje šalyje 
vienos europinės barškan
čiosios gyvatės!

Jeigu Budenz’as pakeitė 
savo politinę nuomonę, jei
gu jis patapo įsitikinusiu 
anti-socialistu, 
anti-marksistu 
čiau sueikvoti nei vieno žo
džio už tai prieš jį. Tai ne
būtų mano biznis liesti jį. 
^Tegu amerikiniai marksis-

įsitikinusiu 
aš neturė-

Lietuvos Tarybų Socialistines Respublikos Auksei ausios darybos Šeštoj Sesijoj: Prezidiumo nąriai, iš 
kairės i dešinę: Didžiulis, Sniečkus, Aukščiausios Tarybos vicepirmininkas; ir Justas Paleckis, Aukščiau

sios Tarybos Prezidiumo pirmininkas.

tai patys rūpinasi savo biz
niu v

Šiaip ar taip, asmuo gali 
pakeisti savo politinį nusi
statymą ir tuo pačiu būdu 
gali pasilikti padoriu žmo
gumi.* Milionai žmonių, ta
me skaičiuje šimtai tūks
tančių katalikų, yra pakeitę 
arba keičia savo nuomones 
Europoje ir visame pasau
lyje. Jie patapo arba patam
pa komunistais bei jųjų tal
kininkais arba priedeliais. 
Pakeitimas to ar kito as
mens nuomonės yra vienas 
dalykas. Bet skleidimas me
lų ir šmeižtų prieš buvu
siuosius politinius draugus 
tikslu, kad atidaryti duris 
jiems persekioti yra visiškai 
kitas dalykas. Štai kodėl 
Budenz’o ir jo bendradar
bių dalykas neturi nieko 
bendro su tiesa, politika, re
ligija bei idealais. Tai pri
klauso skirtingai * provoka
cijų metodų knygai.

Yra viena vokiška pasa
ka. Hamelino miestelio pi
liečius -baisiai buvo užpuolę 
žiurkės. Tuo būdu jie pasi
samdė vieną žmogų, kuris 
pažadėjo išvalyti miestelį

Lietuvos Jaunieji Komunistai 
ir Pažiūros į Religiją

žemiau talpiname įdomu iš Lie
tuvos “Komjaunimo Tiesos“ 
straipsnį apie jaunuosius komu
nistus ir jiį, pažiūras į religijų.

Brangūs draugai!
Paskutiniuoju metu mūsų organi

zacijoje kilo klausimas dėl komjau
nuolių pažiūrų į religiją. Mes laiko
me, kad komjaunuolis neturi tikėti 
dievu ir užsiimti religine praktika: 
eiti j bažnyčią, švęsti religines šven
tes iii pan.

Tačiau yra komjaunuolių, kurie 
nesutinka su šia nuomone, remda
miesi įstatymu apie sąžinės ir tiky
bos laisvę, ir laiko, kad komjaunimo 
organizacija negali uždrausti savo 
nariams bažnyčios lankymą.

Prašome redakcijos išaiškinti mums 
šį klausimą. »

LLKJS Vilniaus Salomėjos Nėries' 
mergaičių gimnazijos komiteto sek
retorius. L. Šulcaitė.

Prieš atsakant į draugės Šul
caitės klausimą, reikia visų pir
ma išsiaiškinti komunistų par
tijos pažiūras į religiją.

Komunistų partija, kuri yra 
nuoseklioji demokratinė parti
ja, visuomet kovojo už sąžines 
laisvę, tai yra už teisių suteiki
mą kiekvienam piliečiui pačiam 
laisvai apspręsti savo pažiūras 
į religiją, išsirinkti tą ar kitą 

nuo visų žiurkių. Jis grojo Lbikybą, ar visai atsisakyti nuo 
fliutą taip ypatingai, kad I bet kokios religijos. Ji reikalavo 
visos žiurkės grojimą pamė- ■ bažnyčios atskyrimo nuo valsty- 
go ir-sekė paskui grojiką, į bes ir mokyklos atskyrimo nuo 
kui) tik jis ėjo. Vieną gra
žią dieną jis suvedė visas 
žiurkes į upę ir ten. jas nu
skandino.

Jungtinės Valstijos nėra 
mažuoju Hamelino mieste
liu. Atrodo, kad čia žiurkės 
groja fliutą ir paskui jas 
maršiuoja toki garbingi ir 
rimti piliečiai, kaip Ųn-Am- 
erican Activities Komiteto 
nariai, kaip Dorothy Thom- 
pson’iūtė, kaip Walter Win
chell ir tūlų laikraščių lei
dėjai.

Nuo 1945 m. gegužės mė
nesio 25 d. aš bandžiau ir 
bandau grįžti Vokietijon. 
Jei jūs man padėsite ten su
grįžti, tai pažadu jums nu
vykti į Hamelino miestelį ir 
bandyti surasti tą žiurkių 
gaudytoją. Jei surasiu jį, 
pažadu įtikinti jį, kad jis 
atvyktų į Jungtines Valsti
jas. Man atrodo, kad jis bū
tų labai naudingas šiai ša
liai. Patarsiu jam atsidary
ti savo ofisą netoli Hearsto 
spaudos, World-Telegramo 
ir panašių vietų.

Kiek tai liečia mane, te
turiu tik vieną troškimą — 
grįžti namo ir dalintis su 
mano tautos žmonėmis jųjų 
skurdžiu gyvenimu; taipgi 
pažadu dirbti eilėse tų vo
kiečių, kurie siekiasi suras
ti laimingą ir padorų gyve
nimą vokiečių tautai.

bažnyčios.
Buržuazinėje Lietuvoje baž

nyčia buvo tampriai surišta su 
valstybe. Katalikų bažnyčios 

ir 
faktinai buvo valstybiniais tar
nautojais. Religija buvo valsty
bine. Mokykla buvo 
bažnyčios kontrolei, o 
mokslas kaimuose beveik

’ ■dvasininkai gaudavo

jos atžvilgiu” (Leninas, Raštai, 
rusų laida, IV t. 70 psl.).

Visa komunistų partijos vei
kla remiasi pačiu pažangiausiu, 
revoliuciniu mokslu — marksiz- 
mu-leninizmu. Teoretiniu komu
nistų partijos pagrindu yra 
marksizmo-leninizmo filosofija 

—dialektinis materialzmas. Tai 
pilna ir nuosekli pasaulėžiūra, 
kuri nesutampa su i 
remiasi tuo, kad pasaulis yra 
amžinas, kad jis niekieno ne
sukurtas, kad nėra jokios virš- 
gamtiškos jėgos, kaip pav., die
vas, kuris jį valdytų. Gamtoje 
viskas vystosi 
linkme ir todėl 
reiškinių, kurie 
žasčių 
gia religija.

Mokslo vystymasis paskuti
niais šimtmečiais žingsnis po 
žingsnio išstūmė religinius įvai
rių reiškinių ’aiškinimus iš vi
sų sričių. Galilėjaus’ir Koperni
ko išradimai padarė galą reli
ginėms pažiūroms apie visatos 
ribas; jie įrodė, kad visata ne
turi ribų, kad žemė nėra pa
saulio centras, o yra tik viena 
iš daugelio planetų, basisukan- 
čių saulės sistemoje. Darvino 
mokslas ’nugriovė daugelį reli
gijos teigimų: jo pagrindu išsi
vystė antropologija, kuri įrodė, 
kad žmogus kilo gamtiniu būdu, 
kilo iš gyvulių pasaulio, o nėra 
dievo sukurtas. J. P. Pavlovo 
mokslas apie aukščiausius dirg
snių veiksmus įrodo; kad sąmo
ningas žmogaus veiksmas taip 

atiduota pnt išaiškinamas gamtinėmis 
pradžios1 priežastimis.

religija. Ji į mūsų

gamtos dėsnių 
nebūna jokių 
neturėtų prie- 

stebūklų,” kuriuos tei-

Mūsų pasaulėžiūra pagrįsta 
kai būdavo dvasiškijos iankose. daviniais. Gi religija

l prieštarauja mokslui. Ir kadan
gi paytija stato savo veiklą 
mokslo pagrindu, ji negali neiš
stoti prieš religiją. Draugas 
Stalinas rašė: “Partija negali 
būti neutrali religijos atžvilgiu 
ir ji veda antireliginę propa
gandą prieš visus ir bet kokius 
religinius prietarus, nes ji sto
vi už mokslą, o religiniai prie
tarai eina prieš mokslą, nes 
kiekviena religija yra kas tai 
prieštaraujančio mokslui.” (“Le
ninizmo klausimu,” rusų leid. 
192 psl., 10-toji laida.)

Kapitalistiniuose kraštuose re
liginiai prietarai palaikomi ne 
tik masių tamsumu, bet ii’ kla
sinio pavergimo jungu. Sunki 
dirbančiųjų padėtis, jų nepasiti
kėjimas rytojaus diena, baimė 
kas minutę gręsiančio pavojaus, 
mirties iš bado gim<įo tikėjimą 
dievu, pomirtiniu pasauliu. To
dėl, mokė Leninas, vien švieti
mo darbu negalima išdildyti re
ligiją iš masių sąmonės, kol ma
sės pačios išmoks organizuotai, 
vieningai kovoti už savo išlais- 

štai kodėl komunistų

Po tarybinės santvarkos įkū
rimo Lietuvoje bažnyčia buvo 
atskirta nuo valstybės ir mo
kykla nuo bažnyčios. Bažnyčia 
negauna jokių valstybinių pa
šalpų. Tarybinė mokykla visiš
kai nepriklausoma nuo bažny
čios. Pas mus nėra valstybinės 
religijos, visos tikybos pripa
žintos lygiateisėmis.

Visiems TSRS, jų tarpe ir 
Lietuvos TSR, piliečiams pripa
žinta sąžinės laisvė.

šios teisės ir laisvės užtikrin
tos Stalino Konstitucijoje. 96 
Lietuvos TSR Konstitucijos 
straipsnis sako: “Piliečių sąži-' 
nės laisvei užtikrinti Lietuvos 
TSR-oje bažnyčia atskirta nuo 
vaistytas ir mokykla nuo baž
nyčioj Religinių kultų atlikimo 
laisVe ir antireliginės propa
gandos laisvė pripažįstama vi
siems piliecįams.

Bet iš to, žinorąa, jokiu būdu 
neseka, kad komunistų partijai 
nesvarbi jos narių pažiūra į re
ligiją. Mūsų partija “laiko reli
giją asmeniniu reikalu valsty
bės atžvilgiu, bet jokiu būdu ne 
savo atžvilgiu, nei marksizmo 
atžvilgiu, nei darbininkų parti-

vinimą.
partija niekuomet nestatė ko
vos su religiniais prietarais į

pirmą vietą.
Partija laikė, kad, norint nu

galėti religinius prietarus, visų 
pirma reikia išspręsti pagrindi
nį uždavinį — organizuoti ir 
sutelkti darbo žmones kovon dėl 
komunizmo pergalės. “Šios tik
rai revoliucinas pavergtosios 
klasės vienybė kovoje už rojaus 
sukūrimą žemėje, — rase Leni
nas 1905 metais, — svarbesnė 
mums, negu proletarų nuomonių 

vienybė dėl rojaus danguje” 
(Raštai, VII t. 422 psl.).

Po Didžiosios Spalio socialis
tinės revoliucijos, panaikinusios

i Tėvynėje eksploataciją 
žmogaus žmogumi, ir tuo pačiu „ 
pašalinusios pačias giliausias 
socialines religijos šaknis, mili
jonai žmonių išsilaisvino nuo 
religinių prietarų. Tačiau reli
giniai prietarai labai gyvybingi, 
ypač nepakankamai kultūringų 
ir< išsilavinusių žmonių tarpe. 
Jie egzistuoja kaipo kapitaliz
mo liekana žmonių sąmonėje. 
Tam, kad visi mūsų šalies dir
bantieji išsilaisvintų nuo religi
nių prietarų, reikalingas visų 
pirma bendras gyventojų kultū
ros pakilimas. Šiuo pagrindu 
reikia vesti nuoseklų darbą, aiš
kinti religijos kenksmingumą 
ir religinių prietarų nepagrįs
tumą.

Tame darbe nepriimtinos jo
kios administracinės priemo
nės. Jos nepadės, bet tik pa
kenks veikliam religinių prieta
rų nugalėjimo darbui.

Kai 1936 metais buvo 
mas VLKJS programos projek
tas, jame buvo užrašyta: “Koih- 
jaunimas ryžtingai, negailestin
gai kovoja su religiniais prieta
rais.” Draugas Stalinas dėl šios 
vietos nurodė:

—Kam rašyti “ryžtingai,” 
“negailestingai?” Ne tame rei
kalas. Reikia kantriai aiškinti 
religinių prietarų kenksmingu
mą, vesti jaunimo tarpe mate
rialistinės pasaulėžiūros, vie
nintelės moksliškosios pasaulė
žiūros, propagandą . ..

Pagal šiuos draugo Stalino 
nurodymus* komjaunimo prog
ramoje, priimtoje VLKJS suva
žiavimo, buvo nurodyta, kad 
“VLKJS kantriai aiškina jau
nimui religinių prietarų kenks
mingumą.”

Visa tai 
atsakymas 
klausimą.

Ąr teisi 
ji laiko, kad komjaunuoliai ne
gali taikstytis religijos klausi
mu, o turi kovoti prieš religi-* 
nius prietarus? žinoma, teisi. 
Tie komjaunuoliai, kurie savo 
pažiūroje į religiją remiasi 
TSRS Konstitucijos 124 straip
sniu, neteisūs. Juk šis straips
nis kalba apie valstybės pažiūrą 
į religiją, o ne partijos ir kom
jaunimo pažiūras.

• Komjaunimas jungia pačią 
pažangiausią, sąmoningąją ta
rybinio jaunimo dalį ir komjau
nuoliui religija nėra asmeniš
kas ]

ruošia*

pasakius, aiškus ir 
į draugės Šulcaitės

draugė Šulcaitė, jei •

reikalas. Jei komjiunuolis
(Tąsa 4-me pusi.)



Petras Butkevičius.
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Kaip Buvo Tarybų Lietuvoje Atžymėta 
Spalių Revoliucijos Sukaktis

KAUNE
šventiškai papuoštoje Vals

tybės Teatro patalpoje, lap
kričio septintosios išvakarėse, 
įvyko iškilmingas Kauno de
putatų tarybos posėdis drau
ge su partinių ir visuomeni
nių organizacijų atstovais.

Parteris, ložės, viršutiniai 
teatro aukštai pilni žmonių. 
Čia miesto partinis ir tarybi
nis aktyvas, stachanoviečiai, 
meno ir mokslo darbuotojai, 
moksleivijos atstovai, apylin
kės darbo valstiečiai.

.Pranešimą apie didžiosios 
Spalio socialistinės revoliuci
jos 29-tąsias metines padarė 
LKP (b) Kauno miesto sekre
torius Dambrauskas, 
nušvietęs tarybinės 
kelią, o taip pat ir 
tautos istorinį posūkį.

Spalio revoliucija, 
reiškė Dambrauskas, 
tikrino visoms tarybinėms tau
toms pažangą’ ir suklestėjimą, 
’o Tėvynės karo metu — per
galę.

Susirinkusieji sukėlė dide
les ovacijas, pritardami rašy
tojo V. Keimerio pasiūlymui 
pasiųsti sveikinimo laišką Sta
linui. —>

Po oficialiosios dalies buvo 
surengtas šventinis koncertas, 
kurį atliko universiteto, medi
cinos seserų mokyklos ir 
fesinių sąjungų meno 
veiklos kolektyvai.

Jis, o taip pat ir kiti kalbėju
sieji — partijos apskrities ko
miteto sekretorius Perovas, 
komjaunimo apskrities sekre
torius Šukas — iškėlė tuos di
džiuosius laimėjimus, kuriuos 
darbo žmonės pasiekė tarybi
nės santvarkos metais.

Vakare išpuoštame mieste 
įvyko meno saviveiklos kon
certas. Daugelis trakiečių žiū
rėjo “Priesaikos” filmo.

i

rt-

pro- 
savi-

kau-Dešimtys tūkstančių 
niečių plaukė lapkričio 7 die
nos rytą išpuoštomis miesto 
magistralėmis į džiaugsmd de
monstraciją. Pro tribūną pra
eina pirmosios kolonos. Tai 
Stalino rajonas. Kūno kultū
ros instituto studentai, apie 
f,500 FGA ir amatų mokyklų 
mokinių, tūkstančiai jaunuo
lių iš universiteto. Tarybinės 
valdžios metais Kaunas tapo 
vienu didžiausių respublikoje 
mokyklų centru. Pasirodo 
įmonių kolektyvai. Liteksiečiai 
įrengė sunkvežimyje staklių 
makietą ir demonstruoja ga
mybos procesą. Didelius Le
nino ir Stalino knygų makie- 
tus neša poligrafijos įmonių 
ir leidyklų kolektyvai. Šie vei
kalai jau pasidarė daugelio 
mūsų respublikos dirbančių 
numylėtomis knygomis, jos 
spausdinamos ir išperkamos 
masiniais tiražais.

Lenino rajono dirbančiųjų 
eilėse pražygiavo “Inkaro,” 
“Vilko,” “Lituanikos” ir kitų 
įmonių kolektyvai. Didelis 
plakatas skelbia: 12 milijonų 
kaliošų — “Inkaro” penkme
čio programa, šalia kruopščiai 
įrengtų mašinų makietų fabri
kų darbininkai iškabino pla
katus apie savo pasiekimus 
spalinėse socialistinėse lenkty
nėse. Kauno pramonė sėkmin
gai vykdo pirmųjų penkmečio 
metų programą. Dešimties mė
nesių gamybinis planas įvyk
dytas 109 nuošimčiais.

Vėl pasirodo virtinė sunk
vežimių. Viršum dviejų maši
nų iškeltas didelis garlaivio 
makietas. Jį pagamino Nemu
no upeiviai. Po to sekė gra
žiai apipavidalinti “Liepsnos,” 
“Laimės,” “Silvos” automobi
liai.

Štai pradeda eiseną Požėlos 
rajono darbo žmonės. Didelį 
garvežio makietą neša ant 
rankų geležinkelininkai. Tary
binių ūkių trestas atvyko su 
kaimo tipo vežimais
krauti šiais metais išauginto- 
<mis gėrybėmis. Girdėti links

ima muzika — tarybinių ūkių 
darbininkai demonstracijoje 
dalyvauja su armonikomis bei 
kitais instrumentais.

Demonstracija užtruko 
giau kaip dvi valandas.

jie pa

r-
dau-

MARIJAMPOLĖJE
Lapkričio 6 dieną miesto 

dramos teatre įvyko iškilmin
gas posėdis. Pranešimą apie 
Didžiosios Spalio socialistinės 
revoliucijos 29-ąsias metines 
padarė* LKP(b) Marijampolės

1

apskrities komiteto sekreto
rius Bakevičius.

Po iškilmingo posėdžio, vie
tinio dramos teatro kolekty
vo jėgomis, buvo suvaidinta B. 
Dauguviečio pjesė “Uždavi
nys,” vaizduojanti Lietuvos 
partizanų kovas.

Lapkričio 7 d., dar švintant, 
pirmieji demonstrantai, nešda
mi mūsų didžiųjų vadų por
tretus ir transparentus, pradė
jo rinktis į Laisvės aikštę. 
Darbininkai, valstiečiai, darbo 
inteligentai atvyko Čionai pa
minėti didžiąją liaudies šven
tę. Žmonės, kurie dar vakar j 
triūsė prie naujojo penkmečio |)asjį;'U05e'' veliavomiį'paveiki 
objekto — cukraus fabriko | |ftjs š0|.iaig
statybos, stovėjo dabar šven
tiškai pasipuošę.

— Didžioji Spalio socialisti
nė revoliucija, — pareiškė 
Marijampolės apskrities vyk
domojo komiteto pirmininkas 
Rutkauskas, — atnešė Rusijos 
darbininkams ir valstiečiams 
laisvę. 1940 m. šita laisvė pa
siekė ir lietuvių tautą. Dabar, 
pasibaigus Didžiajam Tėvynes 
karui, prieš mūsų tautą atsi
daro plačiausios perspektyvos 
politiniam, ekonominiam ir 
kultūriniam vystymuisi.

Pradedama eisena. Pro tri
būną praeina miesto dirban
tieji ir apskrities valstiečių at
stovai. Štai eina cukraus fa
briko statytojai: mūrininkai, 
betonuoto jai, staliai ir kitų 
specialybių darbininkai. Juos 
seka tarybinių ūkių žmonės, 
“Maisto fabriko kolektyvas. 
Karštais plojimais sutinkami 
darbo valstiečiai — grūdų pa
ruošų pirmūnai. '

PANEVĖŽYJE
Jau kelias dienas prieš šven

tes miesto įmonėse ir įstaigose 
įvyko dirbančiųjų 
susirinkimai, skirti Spalio me
tinėms paminėti,
miesto darbo žmonių iškilmin
gas posėdis buvo organizuotas J.brikai bei aplinkiniai valstie-

kolektyvų

Bendras

o vakare suži
bo iliuminacijų šviesos. Lap
kričio 6 d. vakare miesto te
atre įvyko iškilmingas posėdis. 
. Pranešimą padarė partijos 
miesto sekretoriai Poškus ir 
Princevas.

Lapkričio 7 d. Dangės upės 
i pakrantėje, naujai sutvarky
toje aikštėje, įvyko skaitlingas 
mitingas, pašvęstas Didžiosios 
'Spalio socialistinės revoliucijos 
29-jų metinių garbei. Mitingą 
atidarė partijos miesto komi
teto sekretorius Poškus, kuris 
pabrėžė, kad šią didžiąją 
šventę Klaipėdos pramonė pa
sitiko su dideliais laimėjimais: 
dešimties mėnesių gamybinis 
planas įvykdytas 118.9 nuoš. 
Po mitingo įvyko dirbančiųjų 
demonstracija, kurioje daly
vavo per 10,000 žmonių.

Vakare miesto teatre įvyko 
A. Utevskio pjesės “Atminti
nų susitikimų” premjera, į 
kurią susirinko pilnutėlė te
atro salė žiūrovų.

Didžiosios Spalio socialisti
nės revoliucijos 29-jų metinių 
minėjimai įvyko visoje Klai
pėdos apskrityje. Iškilmingai 
didžiąją šventę paminėjo Prie
kulės, Mieželių ir KYetingalės 
valsčių valstiečiai.

Bajorų odų ir tekstiles fa-

Gerbiama Laisves Redakcija:
Malonėkit patalpinti į. Lais

vę mano nuomonę kąs link 
raštų, telpančių Laisvėje. Man 
Laisvės raštai visi, parinka, pa
tinka ir kelionei įspūdžiai, la
biausiai man patinka drg. -V; 
J. Stankaus kelionės įspūdžiai, 
nes jie trumpi, įdomūs ir pa
mokinanti. Jono Kaškaičio ke
lionės įspūdžiai per daug il
gi, nuobodūs.

Draugas Susninkų Jurgis,. 
lapkr. 11-tą paraše kelias pa
stabas iš drg. Pruseikos Vil
nyje tilpusio straipsnio. Rašė, 
kad nėra ką rašyti apie religi
ją ir Dievą, nes* girdi, įžeisim 
katalikų jausmus. Nereikia ra
šyti apie Dievą, bet yra ,kas 
rašyti ir be Dievo.

Katalikų kunigai turi labai 
daug bjaurių pavyzdžių. Bet 
Laisvė vengia rašyti, kažin 
kodėl ? Vengia rašyti apie ku
nigų kriminališkus darbus. O 
tiek daug tų pavyzdžių yra!

Laisvei užtektų per 10 me
tų rašyti. Aš nuo savęs patar
čiau Laisvei įvesti skyrių, “Ar 
kunigai -turi ką su religija.” 
Kitaip darbininkų klasės ne
apšviesi, kol jų neištrauksi iš 
po kunigų žabangų. Nes ku
nigai turi neapsakomai didelę 
įtekmę ant žmonių proto.

Aš noriu parodyti maždaug 
Laisvei, iš kur gali gauti ine-

džiagos apie kunigų blogus 
darbus. 700 metų atgal kry
žiokai pradėjo naikinti Lietu
vą. O kas tie kryžiokai bu
vo, ar ne popiežiaus katalikų 
armija, kryžiais apsikarsčius?

Tais laikais Vokietija buvo 
grynai katalikų šalis, ir po šiai 
dienai katalikų kunigai skie
pija neapykantą prieš dabar
tinę Lietuvos valdžią, žodžiu, 
kur tiktai nors mažiausias 
progresas apsireiškia, dvasiš- 
kija didžiausias priešas pro
greso ir laisvės.

Mano supratimu, kunigų ne
reikia gailėtis, jie irgi ndsigai- 
li žmonių. Jei kokia šalis ku
nigam nenaudinga, pagatavi 
visus tos šalies žmones išžu
dyti. Pavyzdžiui, pasiskaityki
te kunigų laikraštį , Draugą, 
gruodžio 4-tos, arba Laisvės 
numeryj 278-tam ištraukas iš 
Draugo. Ten kunigai išreiškia 
neapsakomą džiaugsmą, kad 
Lietuvoje fašistai tiek daug 
tiltų sugriovė ir užmušė žmo
nių ir nuvertė traukinius nuo 
bėgių. Ką tas turi bendro su 
tikėjimu? Tik pirmos klasės 
žmogžudys gali džiaugtis to
kia baisia nelaime Lietuvos.

Sovietų Sąjunga labai man
dagiai apsieina su kunigais, 
net baudžia tuos žmones, ku
rie be reikalo kunigus ir tikin
čiuosius užgaulioja. Ar jie

paiso, kad juos, gerbia? Nie
ko {panašaus. Kunigų spauda 
pilka keršto prieš Sovietus ir 
kojnunistus. Komunistui spau
da irgi vengia, kiek galėdama, 
kad neįžeisti be reikalo kuni
gų. ir katalikų, bet kunigai ne
kreipia atydos. Rodos, kad 
jeigu komunistų ir Tarybų Są
jungos nebūtų, tai kunigų 
spauda neturėtų ką rašyti. 
Kunigus galėtų tiktai tada už
ganėdinti, jei jiems atiduotų 
valdžią ii* viso svieto turtą.

Mat, kunigų tikėjimas — 
išnaudoti visuomenę, o jų Die
vas yra turtas ir pinigai. Ku
nigai jaustųsi labai laimingi, 
jeigu jie galėtų sugrąžinti at
gal inkviziciją. Tai yra tikra 
tiesa. Kada Hitlerio gaujos 
milijonais žudė ir kankino ne
kaltus žmones, mažus vaikus 
ir senelius, tai kunigai ir tada 
skiepijo kerštą prieš Sovietus, 
o prieš vokiečių gaujas nieko 
nerašė.

> Aš nesuprantu, kodėl Laisvė 
neįveda tokio skyriaus? Laisvė 
turi užtektinai gabių bendra
darbių, kurie gali gerai 
plunksną vartoti. labai

lapkričio šeštą dieną. Susirin
kusieji su dideliu entuziazmu 
nutarė pasiųsti sveikinimo 
laišką TSRS Ministrų Tarybos 
pirmininkui Stalinui.

Lapkričio septintą dieną į 
centrinę miesto aikštę atvyko 
daugiau kaip 10,000 panevė
žiečių. Į demonstrantus krei
pėsi miesto vykdomojo komi
teto pirmininkas Pranevičius, 
LLKJS apskrities komiteto se
kretorius Kvedaraitė ir kiti. 
Savo kalbose jie pabrėžė Di
džiojo Spalio, reikšmę mūsų 
šalies tautoms.

Demonstracijoje gausiai da
lyvavo cukraus fabriko, alaus 
daryklos, 
“Nevėžio” 
kombinato 
binjnkai,

degtinės, mėsos, 
tekstilės, daržovių 
ir kitų įmonių dar- 
moksleivija, darbo 

inteligentai. Gražiai buvo api
formintos mūsos kombinato

rų ^cechas mėnesinį planą 
įvykelė 144 nuošimčiais, mė
sos apdirbimo — 155 nuošim
čiais, konservų — 322 nuošim
čiais. “Mes jau įvykdėme me
tinį planą” skelbė paukščių 
apdirbimo cecho darbininkų 
nešamas plakatas.

Mokyklos Nr. 10 mokiniai 
išėjo į eiseną su gairelėmis, 
broliškųjų respublikų herbais.

Iškilmingi šventės minėji
mai įvyko taip pat apskrities 
valsčiuose: Troškūnuose, Še
duvoje, Smilgiuose, Rozalime 
ir kitur.

TRAKUOSE
Spalio šventės išvakarėse 

j apskrities darbo valstiečiai or
ganizavo raudonąsias gurguo
les. Per tris — lapkričio 4, 5, 
6 — dienas į paruošų punk
tus atvežė daugiau kaip 110 
tonų grūdų. Apskritis įvykdė 
ir viršijo duonos paruošų pla
ną.

— Tatai mūsų dovana tary
binei Tėvynei, kurios stiprini
mui darbo valstiečiai nieko ne-

čiai šventės išvakarėse 
elektros šviesą.

gavo

KAIŠIADORYSE
Didžiosios Spalio socialisti

nės revoliucijos 29-tųjų meti
nių išvakarėse kaišiadoriečiai 
šventiškai išpuošė savo miestą. 
Gražiai bangavo viršum pa
statų iškeltos raudonos vėlia
vos, visur buvo iškabinti šū
kiai, plakatai, tarybinės liau
dies vadų portretai.

Pranešimą apie Didžiąją 
Spalio revoliuciją iškilminga
jame susirinkime padarė Das
ti k as. Jis taip pat .pažymėjo, 
kad apskrities dKfbo valstie
čiai sutiko šventę dideliu lai-, 
męjimu, Įjvykdydaini grūdų 
pristatymų prievoles.

Lapkričio 7 d. gimnazijos 
aikštėje įvyko miesto, o taip 
pat aplinkinių kairųų gyven
tojų mitingas ir demonstraci-

į Spalinis Pionierių Sąskridis
I VILNIUS. — 1,000 sostinės 
pionierių lapkričio 9 d. susi
rinko’ į Didžiosios Spalio re
voliucijos metinėms pašvęstą
jį pionierių sąskrydį, šventiškai

.šitaip per demonstraciją 
Trakuose pareiškė Trakų vals
čiaus naujakurys Kudriašovas.

v *

Lietuvos Jaunieji Komunistai 
ir Pažiūros į Religiją

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
tiki dievu ir eina į bažnyčią, 
reiškia, jis nevykdo savo parei
gą-

Vadinasi, jis dar nėra atsi
kratęs religiniais prietarais, nė
ra visiškai sąmoningas žmogus.

Salomėjos Nėries vardo gim
nazijos komjaunuolės teisingai 
atkreipė dėmesį į šiuos faktus. 
Negalima abejingai žiūrėti i 
religinių ir bendrai prietarų 
buvimą moksleivių tarpe.

Tačiau ar teisinga uždrausti 
i komjaunuoliui lankyti bažny
čią? Ne. neteisinga. Jei orgiAii- 
zacijoje yra komjaunuolių, ku
rie tiki dievu, reikia jiems kan
triai išaiškinti religinių prieta
rų kenksmingumą, padėti jiems 
įsisąmoninti teisingą pažiūrą 
į aplinkinius reiškinius. Už- 
draudžiant lankyti bažnyčią, 
iiieko negalima pasiekti, juk 
mūsų tikslas — įskiepyti jauni
mui sąmoningą pažiūrą religi
jos klausimu, įtikinti jaunimą 
religinės pasaulėžiūros nepa
grįstumu., o to negalima pasiek-

ti uždraudimais.
Komjaunimo organizacija tu

ri pasirūpinti auklėjamojo dar
bo komjaunuolių ir mokyklos 
jaunimo tarpe pagerinimu. Rei
kią įpratinti jį sistematiškai 
skaityti mokslinę populiarinę 
literatūrą, organizuoti lanky
mą paskaitų, kuriose išdėsto
mos mokslinės pažiūros į pasau
lį ir jo kilmę. 1

Pirmojo vietoje čia turi būti 
gamtos mokslų žinių propagan
da. Reikia išaiškinti jaunimui 
tokius klausimus, kaip, pavyz
džiui, pasaulio kilmė, apie že
mę ir jos praeitį, kas tai yra 
gyvybė, kaip atsirado ir vystėsi 
gyvybė žemėje, apie žmogaus 
kilmę, apie protą ii* sąmonę, 
apie medžiagos struktūrą, ir tt.

Visų šių klausimų išdėstymas 
turi būti taip vedamas, kad jau
nimas ne tik susipažintų su at
skirais faktais, 
nintų mokslinę 
pasaulėžiūrą.

Mes galėsime 
ginius prietarus
inones tik tuo atveju, jei išmok
sim teisingai aiškinti gamtos ir 
visuomeninio gyvenimo reiški
nius, kurie nuolat sutinkami. 
Jaunimo tarpe yra dar žmonių, 
kurie tiki likimu, gerais ir blo
gais ženklais ir tt.

Reikia išaiškinti šių prietarų 
kilmę, išmokyti jaunimą įver
tinti visus savo kasdieninio gy
venimo reiškinius iš materialis
tinės pasaulėžiūros pozicijos.

Nuosekli, i kantri mokslinės 
materialistinės pasaulėžiūros 
propaganda yra pats tikriau
sias būdas nugalėti religinius 
prietarus.

bet ir įsisąmo- 
material ištinę

išdildyti reli-
iš jaunimo są-

papuošton Filharmonijos sa- 
lėn įhešamos visų keturių 
sostinės pionierių draugovių 
vėliavos. Pionieriai saliutuoja.

Po salę nuskardi pionierių 
trimitai — sugrojami TSRS ir 
LTSR himnai. Sąskrydis pra
dėtas. Į vaikučius kreipiasi 
LTSR Aukščiausiosios Tarybos 
Pr.ezidiumo Pirmininkas J. 
Paleckis.

Po to įvyksta turtinga .me
ninė dalis, kurią atlieka sosti
nės Pionierių Rūmų meno sa
viveiklos rateliai.

Dėl dideliu industrijoms nuolaidą taksų mokėjime ir milžiniškų pajamų 1946 
metais, biznio . pelnai yra aukščiausi visoje mūsų šalies istorijoje. Nepriklau
somo ekonomisto Robert R. Nathan’o CIO unijoms paruoštas braižinys parodo, 
kad pelnai pašoko 50 nuošimčių virš kartinio laiko pelnų, kurie taipgi labai aukšti. ' - .. - •'

daug medžiagos turiu apie ku* 
nigų blogus darbelius. Nelai
mė mano, kad nemoku gra
matikos, už tai ir prisilaikau 
nuo rašymo.

Aš labai mylių skaityti edi
torial u puslapį. Aš manau, 
kad kožnas.Laisvės skaityto
jas skaito. Galima prilyginti 
prie politiško universiteto; 
įgauni tikrą politišką suprati
mą.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus

Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

BROOKLYNO LIETUVIŲ
• Valgių ir Gėrimų Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street

Brooklyn, N. Y.’
Telephone EVergreen 4-8573

: WM. SKUODIS
564 Wythe Avenue

Į Brooklyn, N. Y.
> < 
[ Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius)

328 Union Avenue
Brooklyn, N. Y. j

i

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8003 1
_________________________ Į

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

RONKONKOMA
8634

t------

459 Grand Street, 
(Skersai nuo Republic Teatro)

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinam^kainą.

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR RAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Grnen Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

Brooklyn, N.
Telefonas EV. 4-8698

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

’*-r



' Peilio W.Laisve—Liberty, Lithuanian Dan#Penktadienis, Sausio 1947

Detroit Mich
CIO, AFL ir N epriklausoma 

unija pradėjo kovą prieš 
Avineijos Korporaciją.

Pradėtas vieningas darbo uni
jų veikimas užtikrinimui dar
bininkams pastovaus darbo A- 
viacijos Korporacijoje.

Neseniai įvyko konferencija 
Clevelande, kurioje dalyvavo 
šešių vienetų atstovai nuo 
UAW-CI0, nuo AFL ir AUA 
(nepriklausomos unijos).

Minėta konferencija buvo su
šaukta pastangomis UAW-CI0 
vice-prezidento R. J. Thomas, 
kur dalyvavo atstovai nuo tri
jų darbo unijų. Visi atstovai ra
portavo, kad kompanijų atakos 
be atvangos vedamos prieš 
jas ir darbininkus. Labai 
nai pasikartoja bylos prieš 
jų vienetus ir darbininkus.

Skubiausias konferencijoje, 
darbas buvo pravestas, tai su

uni- 
daž- 
uni-

nesilaiko kontrakte 
pasižadėjimų. Be to, 
bando ignoruoti uni- 
tokias. Taipgi tame

Pirmiausias darbas atlikti 
nutarta tam naujam komitetui,, 
tai pasiųsti laišką Victor Ema
nuel,* Aviacijos Korp. preziden
tui, pareiškiant, kad kompani
ja nesiskaito su darbininkais ir 
unija, ir 
pasirašytų 
kompanija 
jas, .kaipo
laiške patiektas reikalavimas, 
kad korporacijos viršininkai 
turėtų bendrą susirinkimą su 
unijų atstovais aukščiau minė
tais klausimais.

Minėtas naujai suorganizuo
tas komitetas nusitarė tuojau 
sušaukti susirinkimą, kuriame 
bus išdirbti planai naujam kon
traktui, kuris bus pasiūlytas 
Aviacijos Korp. tuojau po sau
sio 1 dienos.

Kaip dabar numatoma,
Aviacijos Korp. pastaruoju fsf- 

I ku yra veik pats didžiausias; kad slepia pavaides. 
' biznio trustas, kuris nori pra-

v... įlenkti visas biznio šakas Jungti-J finansų sekretoriui alga pakelta 
organizavimas bendro komiteto,1 n®se Valstijose. Jei tas bus pa- ant $10 ir kasieriui ant $4, bet

tai

WORCESTER, MASS
Mes norime biskutį pataisyti 

tą D. J. korenpondenciją, kuri 
tilpo Laisvėje gruodžio 21 d. 
Pasirodo, kad kai kurios kuopos 
visiškai neturi korespondentų, 
o mūsų LDS 57 kuopoj randasi 
net du. Būtų labai smagu, jei
gu antrasis korespondentas ap
rašytų viską nuo galo iki galo, 
bet jis to nepadaro. Arba, pa
vyzdžiui, jis sako, “pirmininkas 
J. B.,’ o turėtų būti J. Bakšys, 
arba protokolų sekretorius
“P.,” kuris pasitraukė iš vietos, 
turėtų -būti P. Plokštys. Jo vie
ton išrinktas “K.”, o turėtų bū
ti Joseph Kižys. Kai pilni var
dai nėra paduoti, skaitytojas 
gali nesuprasti, ką tos raidės1 
reiškia. Atrodo, lyg kad šita or
ganizacija būtų nelegališka,

Kitas dalykas, pasakyta, kad

Scranton, Pa HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

į kurį įeina: UAW-C1O, AFL | siekta, tai darbininkai susidurs 
ir AUA unijų atstovai.

nepasakyta, kad kasos globoto
jams irgi pakelta po $1. Taip
gi nutarta palaikyti asesmentų

LAIDOTUVIŲ 

DIREKtORILS

Newark, N. J.
Tel. MArket 2-3172

426 LAFAYETTE STR.,

Matthew A.. 
BUYAUSKAS

I su pačiu stambiuoju bizniu. Ii' 
i jei jie suspės pažaboti tos kor- 
' poracijos puolimus ant darbi
ninkų, tai jie atsieks labai 
daug.

Sakoma, kad jau 1945 m.
Aviacijos Korp. pralenkusi 63.3 
milionais dolerių pelno aukš-l

įčiau, negu A YČO kontroliuoja-į korespondencijoj 
jmų kompanijų įplaukos ir dar ta.
j prie jų pridėjus priedan $ I19,- ■ 
300,000 įplaukų, kurių AVCOj

į iki šiol nekontroliuoja.
Būtiniausias reikalas, 

' minėtų unijų darbininkai
i lauktų paramos nuo visų 
darbininkų ir tuo būdu laimėtų

i savo reikalavimus. Toks laimė
jimas bus laimėjimu visos ša-

' lies darbininkų. Unijistas.

su'bape nekurtas didesnes kuo
pas, kaip Norwoodo, Bostono, 
Montellos, Lowellio ir Law
rence, kurių delegatai raporta
vo, jog vajuje nepasidarbuota. 
Jiems, žinoma, reikėjo rausti. 
Kodėl nereikėjo So. Bostono 
225 kuopai rausti? Nerėįkėjo 
todėl, kad jos kvota buvo penki 
nauji nariai, o jinai gavo vie- 
nuoliką. Dėlko Worcester 57 kp. 
delegatai neraudo? Todėl, kad 
jos kvota buvo 16 naujų nartų, 
o prirašė net 40. Tai gražus 
darbas, vertas pagyrimo.

Aš netikiu, kad nepasidarba
vusių kuopų delegatai galėjo 
užsigauti dėl mano pastabos.

P. Plokštys.
P. S. Iš apskrities suvažiavi

mo irgi padaryta didelė klaida. 
Pasakyta, kad būk Plokštys 
įnešęs pasibrėžti pirmoje aps
krityje ateinančiais metais gau
ti 5000 naujų narių. Tai negali 
būti tiesa ir aš nežinau, kur to
ji klaida įvyko. Reikia žinoti, 
kad visoje šalyje'LDS yra paši

susi-1 
šakų

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Vięginia7-4499

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

• Brooklyn 11, N. Y.
Tol. EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

kavalkui, užsisakykite iš anksto, nes žiemą yra 
sunkus pristatymas anglies

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo na
muose turi Oil Burners. Kuro Reikalu prašome kreiptis

Tru - Ember Fuel Co., Ine.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661
■A

VITAMINŲ SANDELIS
Pirkdamas iš mūs Vitaminus Wholesale kaina po tūkstantį ant sykio ne ti 
apsaugosi kūną nuo slogų ir kitų kvarabų, bet ir sutaupysi namažą dal 
Ir pinigų. Tik pagalvok ir nieko nelaukdamas pasirūpink siųsti užsakymą 
šiandien ko) dar nepervėlu.

ank kiekvieno nario po 50' cen-j brėžęs gauti tiktai 2,000 naujų 
tų. Taipgi nėra pažymėta, kad narių. Buvo taip. Antanas Va- 
rengėme vakarienę del narių saris įnešė, kad mūsų apskritis 
kareivių. 'Toliau raportai buvo pasibrėžtų gauti 500 naujų na- 
iš ligonių lankytojų ir Laisvės Į rįų4 () Plokštys davė pataisymą, 

į spaudos naudai parengimo, beti^ad palaukti, pakol Centras pa- 
j nėra atžymė-į skirs -mums kvotą, tada mes 

: būtinai turėsime išpildyti kvo- 
Korcspondentas rašo, kad būk į tą kad ir su dideliu kaupu.

: Plokštys iš 1-mos aspkrities su- 
I važiavimo, Įvykusio lapkričio 
17 d., “palygino delegatus prieš 

Į raudonų vėžių.” Plokštys nera
šė niekur spaudoje, tiktai savo’ 
susirinkime nusijuokdamas pa
sakė, k%d" “pradėjo rausti, kaip 
vėžiai.” Na, kas čia tokio, ir 
jau viskas pamiršta.

Be to, Plokštys išbarė 
delegatus ir vajininkus, 
pramiegojo visą vajų ir 
prisipažino kaltais. Jis drūčiai

Baltimore, Md

tūlus 
kad 
visi

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650 5th Ave., kamp. 19th St. 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5589.

Lietuviškas

TRAKTYRIUS
Didelis pasirinkimas 

visokių vynų ir degtines

Geri Užkandžiai
Juozas Zeidat

Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

1. Balanced Brand Vita-O-Minera 
Tablets kaipo (multiple vitamins and mi 
įerals) susideda iš 12-kos Vitaminų i 
3-šių mineralų. Užtenka tik trijų tabletė 
•ių j dieną. Naudinga yra vartoti kiekvie 
įam. per apskritus metus, dėl sustiprini 

mo viso kūno audinių.
$2.00, už 1000 
tpmokame.

2. Balanced 
• tsibodo jums 
•ados nervuotas ir erzus tai be atidėlioji
mo tuojaus pradėk vartoti Veg. 
kuri yra sudaryta iš 10-ties įvairių 
vitn j miltelių pavydalą, 
✓ral- dėl kiekvieno, seno 
tinkama yra vartoti per 
(š Veg. Broth galima 
greivę prie mėsos Tad jeigu brangini sa
vo sveikatą ir nesijauti 100% sveikas ir 
gyvas tJojaus pasirūpink įsigyti ir po 
kiekvienu valgiu gerk vietoje kavos. 5

tvarų jumbo can, kurio užtenka per visus metus su prisiuntimu tik $5.50.
3. Balanced Brand Vitamin A, D, ir E Tabletėlės naudinga yra kiekvie-, 

oam, ypatingai tiems, kurie tankiai slogas pagauna, žiemą arba vasarą 
Taipgi gerai yra dėl sutvirtinimo akių. 500 Tabs. $5.00; 1000 Tąbs. tik $8.50.

4. Balanced Brand Vitamin & Mineral Tablets, susideda išf 8-nių Vitami
nų, ir 3-jų Mineralų, 6 tabletėlės į dieną, už 1000 tik $6.00.

5. Balanced Brand Garlic & Parsley Tablets, turintiems Aukštą kraujo 
spaudimą, 1000 tabletėlių tik $3.40. Pašto išlaidas mes apmokame.

6. Balanced Brand Vitamin E Wheat Germ Oil; Vartok jeigu turi atbukus 
protąvimą arba neveiklius lytiškus organus; už 16 oz. bonką (pint), tik 
$7.75, Qt. $12.75.

Vitaminus siunčiame paštu J visus kitus miestus ir apmokame pašto 
((laidas.

WONDER LIVE FOUNDATION 
6164B—Metro Stau, Dept. C, Los Angeles 55, Calif.

100 Tabletėlių 
$12.00. Pašto išlaidas mes

Brand Veg. Broth. Jeigu 
kava gerti arba jautiesi vi-

Broth 
daržo- 
skani 
taipg

sveika ir 
ar jauno, 
apskritus metus, 
padaryti skanią

i?

IT

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-i 
iri

ir Slone Avė.
Broadway Line

F oto grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kai u i esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi almaliavo.ju 
įvairiom spalvom.

Kiunptis Broadway 
prie Chauncey St.,

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn, 

Tel. GLeinnoro 5-6191

ir pavienių.

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L. I. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y. 
Tel. Michigan 2-3123

ls Bendro Komiteto Rusų, Lie
tuvių, Ukrainų Medikalės Pa

galbos Sovietų Sąjungai

šio komiteto pirmininkas 
Frank Kardas surengė balių 
pagerbimui savo keturių sūnų, 
kurie tarnavo Amerikos armi
joje ir kovojo prieš japonus. 
Jie visi buvo Chinijoje. Jau
niausias tik dabar pargrįžo iš 

f Chinijos. Vyriausias F. Kar
das, Jr., yra daktaras ir jis iš
buvo. ilgą laiką Chinijoje ir 
kalbėjosi, su rusais karininkais 
ir kareiviais. Jis gerbia Sovie
tų kartus.

Kai baliaus pirmininkas pa
kvietė Kardašių šeimą priekin 
publikos, tai yra, tėvą, moti
ną ir penkis sūnus,; susidarė 
labai gražus Įspūdis. Tėvas 
Kardaš, kaipo bendro komite
to pirmininkas, labai daug 
darbavosi Sovietų pagalbai.

Į šį balių jis sukvietė visus 
bendro komiteto nartus ir vi
sus, kurie yra aukavę nuo ka
ro nukentėjusioms. Balius įvy
ko gruodžio 1 d., prasidėjo 12 
vai. ir tęsėsi iki 9 vai. vakaro. 
Valgiai ir gėrimai visiems bu
vo veltui.

I šį balių buvo pakviestas 
kalbėtojas, S. Nikolajuk, iš 
New Yorko. Kalbėtojas nuro
dė, kad kaip draugo Kardaš 
keturi sūnūs sugrįžo visi svei
ki, taip milionai kitų .ameri
kiečių sūnūs sugrįžo sveiki, to
dėl, kad mūsų viengenčiai, 
Tarybų Sąjungos žmonės, taip 
karžygiškai kovojo ir aukoj-o- 
si. Tik todėl ir mūsų krašto 
nepaliete žiaurusis karas. .

Publika suaukojo $155.75. 
Pats Kardaš aukojo stambiau
sią sumą, net 20 dolerių. Ba
lius įvyko rusų neprigulmin- 
gos bažnyčios salėje.

Bendrasis Komitetas dabar 
rengia parodymą sovietinės 
j’ilmos “Taxi to Heaven.” 
Įvyks sekmadienį, sausio 5 d. 
Toj pat rusų bažnyčios salė
je, 1723 E. Fairmount Ave., 
pradžia 7 vai. vak., Įžanga
75 centai.

Lietuvių 
vienijimo 
bankietą pagerbimu veteranų, 
kurte tarnavo mūsų šalies ka
riuomenėje. šiame bankiete 
bus įteikti veteranams LDS 
paliudijimai. Bankietas įvyks 
šeštadienį, vasario 1 d., 6:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainė
je, 851 Hollins St. Tikietas 
$2.25. Šokiai prasidės 8:30 
vai. vak. Į šokius įžanga tik 
60 centų.A

S. Raymoijd.

Darbininkų Susi- 
48 kuopa rengia

Tai jau ir užsibaigė Laisvės 
vajus. Tartu didelį ačiū tiems, 
kurte kuo nors man prigelbė
jo tame idėjos darbe.

Kas link gavimo naujų skai
tytojų, tai draugė M. Truikie- 
nė, net du nurodė, todėl šiais 
metais gavau net 5 naujus 
Laisvės skaitytojus.

Laisvės budžeto klausimas 
irgi neblogai nuėjo, ir tame 
man pagelbėjo draugas I. 
Klevinckas, kuris draugo M. 
Buikos $5 auką liepė priskai- 
tyti prie Scrantono, bet Laisvės 
autoritetai, kokiu tai išrokavi- 
mu, to nepadarė ir $5 nuo Scran
tono nusuko. (Administracija 
sako, kad buvo atitaisyta— 
Red.) Bet aš to nepaisau ir 
turiu pranešti, kad viso Lais
vės budžetui surinkau (su M. 
Buikos auka) $76.50. Laisvėj 
skelbiama $66, b(*t aš dar ga~ 
vau 50c nuo J. Miles ir $5 
nuo laidotuvių direktoriaus 
Thomo Klynaičio, kuris, atsi
naujindamas Laisvės prenu
meratą, paskyrė penkis dole
rius ir Laisvės budžetui. Turiu 
pasakyti; kad Thomas Klimai- 
tis visados paremia darbinin
kišką judėjimą. Jei būna koks 
pažangiųjų parengimas, tai p. 
Klimaitis vis nuperka bent po
rą tikietų. Jo ofisas randasi 
po num. 1610 N. Main Ave.

Tai tiek apie Laisvės budže- 
tą. Dabar truputį apie atnau
jinimą prenumeratų. Nežinau, 
kam, bet man draugo A. Bim
bos patarimai (krisluose), 
Laisvės No. 227, spalių 9-tos 
dienos, tai truputį pakenkė. 
Nes jis pasakė: “Mūsų vaji- 
hinkai daug darbo ir laiko 

I įdeda į atnaujinimą senųjų 
prenumeratų. Tą brangų lai
ką jie puikiai galėtų sunau
doti jieškojimui naujų skaity
tojų.” Na, ir tas jo (A. Bim
bos) išsireiškimas nekurtuos 
skaitytojus paveikė ir tik tąja 
proga jie gavo atsikratyti būnamosios 
prasivaryti agentą ir tik tuo 
būdu keleto skaitytojų nete
kau. Bet visgi pasekmes ne
blogos, nes su paskutiniu šių 
metų siuntiniu prisiunčiu 1 
naują pren. ir 7 atnaujintas.

Vėlinu visiems Laisvės dar
buotojams, vajininkams, skaity
tojams, Laisvės red. ir admi
nistracijai 
Metų.

laimingų Naujų

P. Šlekaitis.

Rochester, N. Y. — Tęsia
si presmaną streikas prieš 
čionaitinius dienraščius.

PAGELBINĖ KEPĖJA
, PATYRUSI

40 VALANDŲ SAVAITE 
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

UNIFORMOS IŠSKALBIAMA 
Proga algos pakilimui.

New Jersey Bell Telephone Company
** 540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS
(1)

PAGELBINE KEPĖJA
PATYRUSI

c 30 VALANDŲ SAVAITE
• ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTOSE NEDIRBAMA. 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
PROGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

—■ l-MOS LUBOS
(D

KEPĖJOS
PATYRUSIOS

** 1 40 VALANDŲ SAVAITE
ŠEŠTADIENIAIS, SEKMADIENIAIS IR ŠVENTOSE NEDIRBAMA 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS
PROGA ALGOS PAKILIMUI

New Jersey Bell Telephone Company
540 Broad Street, Newark, N. J.

l-MOS LUBOS
(D.

Žinios iš Lietuvos
Pavyzdingai Veikianti Žemės 
Ūkio Kooperatinė Draugija. 
JONIŠKIS — Pašvitinio že

mės ūkio kooperatinė draugija 
(draugijos pirmininkas Jonas 
Valiulis) savo pavyzdingu vei
kimu duoda nemaža naudos sa
vo nariams — darbo valstie
čiams. Draugija turi mašinų 
nuomoj imo punktą, kuriame 
yra vienas traktorius, dvi sudė
tingos kuliamosios, šešios piau- 

mašinos, trys arkli
niai grėbliai. Jau šiais metais 
šis mašinų nuomojimo punktas 
suteikė draugijos nariams dide
lę paramą, nuimant ir išku- 
liant derlių. Draugija atidaro 
žemėsf ūkio inventoriaus remon
to mechaninę dirbtuvę, savo pa
galbiniame ūkyje steigia bity
ną.

Pašvitinio žemės ūkio koope
ratinė draugija pasirūpino gau
ti visuomeniniam naudojimui 
26 ha žemės. Be to, kuriama pa
šarų bazė draugijos steigia
miems gyvulių kergimo punk
tams.

FINIŠERKOS
Patyrusios prie 

Merginų Siutų ir Koatų 
Nuolatinis Darbas

B. & B. GARMENT 
115 West 29th St., N. Y. C. 

% «)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

DŽIANITORIUS
Amžiaus tarpe 40 ir 50 metų 

Nuolatinis darbas geram darbininkui.
Gera Alga.

Kreipkitės arba rašykite į 
MR. TOZER

HOOVER COMPANY
.3634 Walnut St., Philadelphia, Pa.

(7)

Sviesto Kaina Tai 
ŽenĮyn, tai Aukštyn

Praeitą ketvirtadienį svie
sto kaina buvo nupuolus 10 
centų svarui; ant rytojaus 
ji keliais centais pakilo, o 
pirmadienį sviestas bent di
džiuosiuose s a n d ė 1 iuose 
New Yorke vėl atpigo ket
vertu centų svarui.

LAISVES
Albanija sako, anglų karo 

laivai 3 kartus neteisėtai į- 
siveržę i5os vandenis.

BAHKIETAS
□ □ □

Prašome Įsitėmyti, kad Laisvės Bendrovės Dalinin
kų Suvažiavimas ir Koncertas įvyks

□ □ □

PRANEŠIMAI
NORWOOD,’ MASS,

Norwoodo Pažangiųjų Organizaci
jų Kom. ruošia bankietą, su muzika- 
le programa, dienraščio Laisvės nau
dai. įvyks sausio 12 d., 2 vai. po pie
tų, Liet. Salėje, 13 St. George Avė. 
Bilietas $1.50. Programa bus graži 

tad kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti, užbaigimui dienraščio 
Lasvės vajaus. Tikimės, kad būsite 
patenkinti vakairene, išklausysite, 
programos ir tuomi paremsite dien
raštį Laisvę. (1-2)

harrison-kearny, n. j.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 5 d., 15-17 Ann St., 2 vai. die
ną. Susirinkimas bus metinis, todėl 
malonėkite būti visi, nes bus rinki
mai Pildančio Komiteto, nuo kurio 
priklausys organizacijos gerumas ar 
blogumas. Tad nepamirškite daly
vauti, bus ir kitų svarbių reikalų.— 
V. W. Zelin. (1-2)

Sausio ■ January 26-tą

Bus toje pačioje saleje, kur anksčiau būdavo:

Grand Paradise Ballroom
318 Grand St., kamp. Havemeyer St., B’klyn, N. Y

Kaina $3.00 Asmeniui

r1?1 ’">*'7

Bilietai jau gatavi, prašome iš anksto įsigyti juos, 
nes iš anksto turime žinoti ant kiek publikos gaminti 
vakarienę.

♦

GERA TURKEY-IN DIKŲ VAKARIENĖ

4, i

Šokiams gros garsioji Pavidis Radio Orkestrą. 
Vien tik šokiams įžanga 60c.

V PITTSBURGH, PA.
LDS 142 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. sausio, 2 vai. dieną. LDS Name, 
3357 W. Carson St. Yra svarbių rei
kalų, tad susirinkite visi. Taipgi at
siveskite naujų narių, pradedant va
jų su Naujais Metais. —M. Paulaus
kas. (1-2)

* 9

Pavidis Radio Orkestrą

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. metinis susirinki

mas j vyks 3 d. sausio, 7:30 v. v., 
407 Lafayette St. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti, nes reiks rinkti 
Valdybą, taipgi nariai prašomi pasi
mokė t i duokles už 1947 m. — A. 
Jocis, Fin. Rašt. (1-2) f

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Šeštas Pusi. Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

Keistas Pasimojimas 
Žmogžudystei

Gruodžio 31-mos priešpietį, 
New Yorko BMT subway lini
jos Times Square stotyje pavo
jingai pašauta Mrs. Olga Rocco, 
28 metų, graži brunetė. Pašau
toji gal išgyvensianti, bet, vei
kiausia, liksianti be kojos.

Nužudymą suplanavęs jos vy
ras Alfresco, už kurio ji buvusi 
ištekėjusi prieš apie porą metų, 
bet nuo kurio pastaruoju laiku 
buvo atsiskyrusi.
netikėtinai gudriai, 
mis.

Suplanavęs 
kito ranko-

pasi mojimu iTam nešvariam 
jis prikalbinęs Pearl Lusk. 19 
metų, blondinę. Prikalbinęs per 
apgaulę, būk jis esąs detekty
vas ir jai patikįs nutraukti 
Mrs. Rocco paveikslą su paslėp
ta dėžėje kamera. Esą, jis da
bar dirbąs sekliu žymios vagių 
šaikos ir jam reikią gauti vie
nos žymios tos šaikos narės pa
veikslą “įrodymui.” Tame pa
veiksle, girdi, matysis ne tiktai 
vagilka, bet net jos nešiojamas 
su pinigais diržas.

Tas jos “detektyvas” (jai pa
sivadinęs Allan La Rue) esąs 
gerai atrodąs vyras, Pearl bu
vusi susižavėjusi jo išvaizda ir 
mandagumu. Galėjimas jam 
patarnauti tokiu ypatingu bū
du ją sudominęs. Ji sutikusi 
“tapti detektyve.” *

Praeitą pirmadienį jos “de
tektyvas” jai davęs, kaip jis jai 
sakęs, “X-ray kamerą.” Su ta 
“kamera” ji bandžiusi nufoto
grafuoti jai nuo seniau parody
tą Mrs. Rocco jai einant į dar
bą, Croyden Hats, Inc., 42 W. 
39th St., New Yorke. “Kamera” 
neveikusi. Policija kol kas neiš
siaiškino, dėl ko tada neveikė 
—gal šiaip mechanizmas su- 
kliuvo. O gal Rocco buvo ką 
nors tokio neveikiančio tiksliai 
sudaręs jos išbandymui. Kaip 
ten nebuvę, — jis atrodęs susi- ‘ 
rūpinęs ir sakęs, kad sekamą' 
dieną jis gausiąs jai naują, ge
resnę “kamerą,

Bing Crosby, Fred Astaire ir Joan Caulfield, žvaigž
des Irving Berlin’o (Paramount produkcijos) spalvi
niame mnzikališkame romanse “Blue Skies,” išbuvusia
me 9 savaites, dabar Brooklyn© Paramount Teatre, 
Flatbush ir De Kalb Ayes.

Dvylika Gaisragėsių Buvo 
Gyvais Palaidoti 

Griuvėsiuose
Pašaukus prie gaisro, dvyli

ka gaisragėsių buvo gyvais pa
laidoti įgriuvos 4-to aukšto 
grindims ofisų - šapų bildinge, 
749 Broadway, New Yorke, 
Naujų Metų išvakarėse.

Gaisragerius visus išgelbėjo 
byvus, bet tūli sunkiai sužeisti, 
kai kurių gyvastis 
padėtyje,
trauktas .iš griuvėsių 
Naujų Metų rytą, už arti 
landų po užgriuvimo.

Trečiadienio vakarą
iš 12-kos sužeistų tebebuvo li
goninėse, tik trys buvo sustip-

kritiškoje
Paskutinis buvo iš- 

anksti 
10 va-

devyni

Penktadienis, Sausio 3, 1947

Didžiosios Firmos Šok-J

sa
iki 
sv.

dina Sviesto Kainą
M |

Sviesto kainos užpraeitą 
vaitę buvo numažėjusios 
85, o vietomis iki 80 ęontų
Po to vėl staiga pradėjo kilti. 
Miesto turguose vėl sugrįžo 
iki 89 centų svarui, o susiodi- 
jų krautuvėse iki 96'centų ir

kiekius 
išlaikyti

“Vyturėlis” Čiulba ir 
Ant Sniego

5-je stotyje, gyvenęs 
Richmond 

viršininkas 
8th Avė., 

Win-
1018 Dean

batai i jono

rėję pakankamai, kad išleisti iš 
ligoninės.

Pavojingiausia sužeistas esą 
Michael Bennett, dirbęs Hook & 
Ladder 
87-59 
Hill;
William Hogan, 92 
New Yorke; gaisragesis 
field Walsh, gyvenęs 
St., Brooklyne.

Atrodo, kad didelė 
su miesto tinka tik 
daugelis bildingų yra
vojingi atsitikime gaisro ar di
delio sukrėtimo.

dalis mū- 
nugriauti, 
labai pa-

Valstijos Darbininkai
Maršavo ^Laidotuvių” 

Procesijoj
šimtas unijisfų, apsirengę 

kuri veiksian-, jU0(]ajs gedulo rūbais, Naujų 
ti kiek skirtingai. Vieton truk-i Metų dieną maršavo po Times 
teiti vielą, ji turėsianti patrau-'square nešini karstą su užrašu: 
kti gaiduką. i “Čia guli valstijos darbininkų 

gyvenimo lygis (standard).”
Demonstraciją suruošė State

Employes Unijos Lokalus 2899,
Jis jai tą “kamerą” davė su

sitikęs antradienio rytą prie 
14th St. ir Third Ave., New 
Yorke. Tai buvęs 18 colių ilgio 
paketas, suvyniotas, apgražin- 
tas kalėdiniais blizgučiais. Lusk 
su ta “kamera” nuvažiavo į 
Brooklyną prie 1434 57th St., 
kur Mrs. Rocco gyveno pas tė
vus. Nusekė ją važiuojančią į 
darbą iki Times Square ir ten 
pritūpusi, praplėšė pakelio po- 
pierą ir truktelėjo gaiduką.

Trenkė šūvis. Mrs. Rocco su
spigo ir krito apsipylus krau
ju. šovė ja pati tapo parblokšta 
atgalios. Atsikėlusi, išsigandusi, 
ji pribėgo prie merdinčios pa- >ios laidotuvių procesijos Nau- 
šautosios atsiprašinėti ir aiški-1 
nosi nežinojus, ką daranti. Ji 
‘pasiliko ten pat būiyje iki pri
buvo policija. Menama, jog ji
nai tikrai tikėjusi detektyvu 
tapusi. Panašiai išsireiškusi ir 
šeimininkė, kur Pearl Lusk gy
veno.

kers of America.
Unijos prezidentas Milton 

Speiser sako, kad valstijinių įs
taigų darbininkų algos, bendrai 
’mant didžiausias ir mažiau
sias, yra tik po $36 per savaitę. 
Užlaikytojui šeimos iš keturių 
asmenų parsinešamos namo 
mokesties pareina tiktai po $3 
jaugiau, negu nedirbančiai, iš 
biednųjų pašalpos gyvenančiai 
keturių asmenų šeimai.

Speiser sakė, kad “tikslas

Mrs. Rocco dar kalbėjo ir pa
sakė, kad čia bus vyro kerštas. 
Jis jai ne kartą grasinęs ir ji 
buvusi apsiskundusi policijai. 
Lapkričio 1-mą kas nors per i 
langą šovęs. O pirmadienio ry
tą buvęs ant to bloko pasiųstas 
detektyvas, bet neapsaugojo. 
Jis, mat, dairęsis blogdario vy
riškio, tad blondinės seklės ne- 
patėmijęs.

: ’u Metų dieną, kuri paprastai 
! būna skiriama linksniavimui, 
buvo parodyti New Yorko val
stijos piliečiams padėtį valsti
jos darbininkų, suspaustų tarp 
brangstančio pragyvenimo 
nelanksčios algų skalės.

“Gubernatorius Dewey ir 
gų nustatymo taryba dar 
permatė tos valstijos darbiniu-

al-
ne-

Warner’s Nauja, Puiki Filmą!
Dennis Jack
MORGAN * CARSON

“THE TIME, THE PLACE 
AND THE GIRL” 

Techni-spalvomis
* Ir asmenų vaidinimas scenoje sis 

Vaughn Monroe 
ir jo Orkestras

Dar ir šaunus vaidinimas Scenoj 
STRAND Broadway ir 47 St.

Tūkstan- 
meta val- 
kad yra 

Jie

kams rimtos padėties.
čiai darbininkų dabar 
stijinę tarnybą dėlto, 
nedamokėti ar persidirbę.
yra priversti imti kitus šaluti
nius darbus.”

Unija reikalauja po $2.50 al- 
priedo per' dieną.gos

MIRĖ
neIzidorius žalnieraitis, 60 

tų amžiaus, gyvenęs 491 Chaun
cey St., Brooklyn, mirė gruo
džio 31 d., Bushwick ligoninėje. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioje. Laidotuvės įvyks 
sausio 4 d., šv. Jono kapinėse.

Velionis ' paliko nuliūdime 
moterį Veroniką, dukterį Jo
hanna Kelley ir vieną pusbrolį 
Antaną Yušką.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

New Yorko Vartotojų Ta
ryba iškėlė kaltinimai kad to- . c I

kio vėl staiga pradėjimo kel
ti kainas priežastimi, buvo ne* 
stoka sviesto. Sviesto,1 daugybė 
.buvo užversta. J daugelį krau
tuvių užėjus ko kito,buvo siū
loma pirktis sviesto.

Sviesto kainų kilimas, sako 
vartotojai, buvo pasekmėje to, 
.jog stambiosios firmos susku
bo užpirkti didžiu^ 
sviešto. kad tu<omi
aukštas kainas. Didžiosios fir
mos, mat, turi lįur laikyti 
sviestą. Tuo tarpu mažiukai, 
neturėdami kur tinkamai lai
kyti, negali iš anksto susipirk
ti didelių kiekių. Tad su gro
bimas iš turgaus jsviesto per 
didžiuosius, verčia mažiukus 
pirkti ir parduoti aukštomis 
kainomis, nebus firmoms kon
kurencijos. I

Vartotojų - pirk ikų organi
zacija pareikalavo ištyrimo ir 
valdinės įstaigos sutiko varto
tojų reikalavimą patenkinti, 
pradėjo tyrimą. To pasekmė
je, praeitą’ pirmadienį sviesto 
kainos vietomis j vėl nupuolė 
net po 3 ir daugiau centus per 
dieną.

Dairymen’s League (ant jū
sų bonkos Dairylea)' preziden
tas Henry 11. Rathbun prisi
pažino, kad jo^ firma užpirko 
New Yorko turguje $750,000 
vertės sviesto, kad sausio mė
nesį palaikyti pieno kainas to
kiame aukštyje, kokiame bu
vo gruodžio mėnesį.

Mėsos Kainos
Nežiūrint firmų ir daugelio 

atskirų krautuvių skelbimosi, 
būk mėsos kainos žemesnes, 
nieko panašaus nebuvo. Mato
si pasimojimas kainas dar kel
ti, ne žeminti.

Aną dieną užėjus į susiedi- 
jos bučernę bandžiau sužinoti, 
kiek steiko svaras. Bučeris nie
kaip neprisirengė pasakyti, 
vis kaž kaip užsimiršta. Tik 
užmokėjus ir namo parsineš
tą stoiką pasvėrus, sužinojau, 
kad apie $1.10 svaras. Prie 
OPA brangiausi stoikai kaina
vo : porterhouse 64c, sirloin 
55 centai svarui.

Tik tokių gąMdų, kurių vi
suomet buvo/gana ir visuomet' 
buvo pigūą/kainos sugrįžusios 
beveik ..f tokias, kokios buvo 
m^e-OTA.

Pildosi darbininkų spaudos 
įspėjimas, kad tiktai vartotd- 
jų-pirkikų
šinimas sulaikys kainas nuo 
kilimo aukščiau. V-a.

Lietuvoje vyturėlis čiulbė
davo tiktai tada, kad jis mato 
nuogus dirvonus i)- pievas. Jis 
nepragysdavo virš sniego.

Pas mus, Brooklyne, “Vytu
rėlis” kitoks. Naujų Metų die
ną, prit.vakariais, einu pro Lai
svės salę ir girdžiu gražutę 

'muziką. — Gal kokia slapukė 
pramoga surengta, — pagalvo
jau, kadangi Laisvėje nemačiau 
skelbiant jokių balių tai dienai 
šioje salėje.

Neiškenčiau, užeinu pažiūrė- 
ti. Pasirodo, esama “Vyturėlio” 
orkestrus praktikų, židžiūnas, 
jaunasis, direkcijoje. Kas balia- 
voja, kas ilsisi po balių, o vytu
riukai suskrido -į praktikas, kad 
mus palinksminti su švelnute 
muzika sausio 12-tą įvyksian
čiame koncerte-prakalbose, 
Schwaben Hali, taipgi kitose 
pramogose, į kurių daugelį “Vy
turėlis” jau pakviestas, daly
vaus programose.

“Vyturėlis” turįs 
narių, bet apie tai

Draugei Žukauskienei 
Buvo Liūdni Šie

Nauji Metai
Gruodžio 31-mą lankėsi Lais

vėje mūsų vajininkė Katrina 
Žukauskienė iš Newark, N. J., 
vežina Laisvei pluoštu prenu
meratų ii- už jas pinigų. Su ja 
kartu lankėsi jos sūnus Robert.

Draugė Žukauskienė šį kartą 
atvyko liūdna ir susirūpinusi. 
Scrantone mirė jaunuolė jos gi
minaitė, apie 20 metų amžiaus. 
Tai jinai atskubėjo į Brooklyną 
atsiskaityti Laisvės vajaus rei
kalais-pirm išvykdama į šerme
nis i)1 laidotuves.

Reiškiame d. Žukauskienei ir 
jos giminėms užuojautą jų liū
desyje; •

Pirm šio vizito d. Žukauskie
nė buvo trečia surašė kelių de- 
sėtkų vajininkų. Kurioje vieto
ję ją pastatė šis vizitas, šiuos 
žodžius rašant dar nebuvo žino
ma, kadangi ta pačia diena as

meniškai ir laiškais pristatė pa- 
sekines tūli kiti vajininkai. 
Prie to, kitiems va j įninkama 
buvo likęsis patogus darbui 
Naujų Metų laukimo vakaras, 
kuomet d. Žukauskienės giminė
je įvykusi skaudi nelaimė nuo 
jos tą progą darbui atėmė.

Keturiolika veteranų gavo 
pirmuosius butus Elliott pro
jekte, New Yorke. Viso ten. 
talpinusi 608 šeimos, kada 
pabaigs statybą kada nors at
einantį pavasarį. Dabar tik 
vienas iš keturių didžiųjų bil
dingų užbaigtas ir ne už ilgo 
bus apgyvendintas.

New Yorke plėšikai pagrobę 
3 pasipuošusias ponias ant puo
šniosios 5th Avė. anksti Naujų 
Metų rytą, pavėžinę aplink 
parką, numaustę brangumynus, 
nuvilkę kailinius ir paleidę su 
vienomis suknelėmis 27 laipsnių 
temperatūroje.

SKELBKITĖS LAISVeJE

griežtas pasiprie-

NAUJI, BALTI METAI.
Naujų Metų dieną New Yor

ke gerokai pasnigo ir sniegas 
pasiliko antrai dienai, šiluma 
buvo nupuolus iki 23 laipsnių.

WARNER BROS. DRAMATIŠKA FILMĄ 
PAGAL FANNIE HURST’S 
GARSIĄ APYSAKĄ! į 
Sujaudinanti . . . Dramatiška . . . 
Joan . John
CRAWFORD * GARFIELD 

Oscar LEVANT
“HUMORESQUE”

■» šauni filing!
HOLLYWOOD Broadway ir 51 St.

REKORDAI
“Visokių Rūsiu”

Artificiales Gėlės 
Pasveikinimų Kortelės

Dabar — Specialiai — Dabar 
“Kol Dar Jų Yra” 1 

VALETAI
Vertės $5.00, Tik $1.^0

Pas

Melody Lane Co.
465 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

ir naujų
kitą kartą.

kep.

Naujų Metų vakarą, užėjus 
pabaliavoti, susivaidijo trys ge
ri bendrai karčiamoje, 46 Smith 
St., Brooklyne. Pasekmėje, Fr. 
A. Moran krito ant šaligatvio 
nuo kumšties ir mirtinai susi
žeidė, o Clifton D. Jones, areš
tuotas. Vyrai jąu virš 50 metų, 
bet po įsigėrimo įgavo gaidukų 
nuotaiką.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. ir LDS 14 kp. Su
sirinkimas jvyks sausio 2 d., Rusų 
Name, 56-58 61st St. Pradžia 8 vai. 
vak. Bus daug svarbių dalykų aptar
ti, tad visi nariai dalyvaukite. — 
Valdyba. . (1-2)

Notice is hereby given that Amea 
Oil Co., of Brooklyn, N. Y., has re
gistered its trade-mark “Cara Don
na” with the Secretary of State of 
New York, to be used on foods.

VYRIŠKI TOPKOUTAI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 

, ir overkoutų ir daro ant užsakymų.

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street,

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2

Žihokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
BROOKLYN, N. Y.

Tel.EVergrecn 7-6868 
221 South 4th Street

9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais Uždaryta

Valandos:

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Policija iš Pearl Lusk suži-r 
nojo Alfresco Rocco adresą, 20J 
E. 17th St., New Yorke. Taip, 
jis ten gyvenęs, sakė šeiminin
ke, bet dabar dingęs in kamba
rys jau išrenduotas kitam. Ir 
jiemŠ jis atrodęs puikus vyras.

Lusk paleista be kaucijos, bet 
jeigu Mrs. Rocco mirtų, Lusk 
būtų teisiama, nors ir ne taip 
aštriai, kaip kad teistų, jeigu' 
būtų buvus atrasta sužiniai tar-! 
navus žmogžudystei.

LIFE sako: “Vienas geriausių . .. puikiomis spalvomis.” 
ARTKINO perstai o amerikine premjerą

"The Stone Flower”

ANDRIUS PURICKIS
Linksniu Užeiga. * Geras Alus ir Užkandžiai

48 Gold Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Cumberland 6-8629

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS 
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES ,.

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

.................... ■...............—-------------- ----------------------------------------

JONAS LAZAUSKAS
Užlaiko Valgių it Gėrimų Įstaigą

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS
PUIKI SALIUKĖ SU ATSKIRU ĮĖJIMU, 

PATOGI GRUPĖMS PASILINKSMINTI

337 St. Nicholas Avenue
Brooklyn, N. Y.

Kampas Palmetto St. Tel. EVergreen 2-9141 ‘

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
I PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ANTRADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
" ATDARA KAS DIENĄ IR NAKTĮ APART SEKMADIENIŲ

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9613

BULOVĄ!
U) 1 1 ifcygi / 1

DEAN
1! 1 j«W»ll . . . »24z5

Didelis 
Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

TATRIOA 
17 . $2475

—7th Avė., tarp 41 ir 
42nd St., New York.

Sovietinis judis, Jaunėjęs pirmąją dovaną, kaipo^eriausia 
spalvinė filmą Tarptautiniam judžių Festivaly.

Diriguota A. PTUSHKO.
Vaidina TAMARA MAKAROVA ir VLADIMIR DRUZHNIKOV.

/?

KONČIAUS MEDUS
BEATUC1

CAMBRIDGE 
uitw«b .,.

STANLEY

Bitininkas Končius atvežė didelį troką medaus. Jo 
medaus dabar galite gauti Laisvės įstaigoje.

YRA 3 IR 5 SVARŲ BONKOSE
Kreipkitės tuojau, nes pareikalavimas didelis, neži

nome kiek ilgai jo užteks. \
x LAISVĖS ADM.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
TeL ST. S-217B. Arti OraJUMU <odar» Vakarais




