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kuriame kiekvieneriais metais 
įvyksta Laisvės b-vės akcinin
kų (šėrininkų) suvažiavimas.

Taip, mūsų metinis suva
žiavimas Įvyks sausio mėnesio 
25 dieną.

Prašome mūsų prietelius, 
draugus ir visą pažangiąją 
lietuvių visuomenę susirūpinti, 
kad suvažiavimas būtų pasek
mingas.

Jis turi būti pasekmingas!
Po suvažiavimo, vakare, 

kaip visuomet, įvyks iškilmė: 
didžiulis Laisvės bankietas.

Brook lyno ir apylinkės lie
tuviai nuoširdžiai prašomi at
vykti bankietan, pasižmonėti 
ir tolydžio paremti medžiagi
niai savo dienraštį.

★' ★ ★
Š. m. sausio 91 dieną su

kaks 24-ri metai, kai mirė Le
ninas.

Amerikos darbo žmonės,— 
net ir tie, kurie jo raštų ne
skaito ir jo mokslu nesišar- 
vuoja, — Leniną gerbė ir te
begerbia. Kas metai jo mir
ties sukakčiai atžymėti, tūks- 

'tančiai žmonių renkasi į spe
cialius mitingus išklausyti 
kalbų, pranešimų.

Praeityje New Yorke Leni
no mirties sukaktuvėms atžy
mėti būdavo ruošiami masi
niai mitingai didžiajame Ma
dison Square Gardene, kur 
telpa virš«2(),000 asmenų; vi
suomet Gardenąs būdavo per
pildytas publikos.

Šiemet, deja, Gardeno sa
vininkai atsisakė tam reikalui 
salę išnuomuoti.

Taigi šiemet, niujorkiečiai 
Lenino mirties sukaktį atžy
mės kitose vietose: St. Nicho
las Arena, 66th St. ir Broad
way, ir Manhattan Center, 
34th St. ir 8th Avė.

Bus geri kalbėtojai.
Visa tai įvyks rytoj, sausio 

14 dienos vakarą.
★ ★ ★

Niūjorkiškis Daily Worker 
pradėjo kampaniją sukelti fi
nansams, iš kurių galėtų per 
apskritus metus dienraštis pa
silaikyti.

“Praėjusiais metais jūs su-( 
dėjote $150,000 tam, kad mes 
galėtume per ištisus metus 
skelbti .tiesos žodį. . . Šiemet 
bus reikalinga $250,000...” 
skelbia dienraščio redakcija 
ir administracija savo skaity
tojams.

$50,000 dienraštis žada su
rinkti prenumeratomis, o 
$200,000 teks sudėti aukomis.

★ ★ ★
Paviršium žiūrint, kai kam 

gali atrodyti pasibrėžtoji su
ma perdidelė. Bet iš tikrųjų 
ji nėra perdidelė. Puikiai su
prantame, jog Daily Worke- 
rio išle'idimas yra susijęs su 
kur kas didesnėmis, išlaidomjs, 
negu, sakysime, Laisvė ar Vil
nis, bei kuris kitas rieangliš- 
kas dienraštis.

Na, o didžiulių, riebių skel- 
bimų-reklamų Daily Workeris 
negauna ir negaus, jei jis no
rės būti ištikimas darbininkų 
klasei. •

★ ★ ★
Viskam brangstant, brangs

ta laikraščio išleidimas. Spaus
tuvių mašinos ir joms visokia 
techninė “apranga” šiuo me
tu daugiau negu du syk bran
gesnė, kaip buvo, sakysime, 
prieš penkeris metus.

Popierio kairja pakilo kelis 
sykius tiek.

Darbininkų algos taipgi pa
kilo, — kitaip jie negalėtų 
pragyventi.

Na, o mūsų dienraščio kai
na du sykiu tiek nepakilo.

Tegu skaitytojas tik pagal
voja, o pagalvojęs jis supras, 
jog šiandien toks dienraštis, 
kaip Laisvė, negalėtų pasilai-

NAUJA STREIKŲ BANGA 
SIAUTĖJA ITAEIJOJ

Streikuoja. Laivakroviai, Banku Tarnautojai, Žemės Ūkio
Darbininkai, Taksy Rinkėjai ir Daug Kitu

R’oma. — Paskelbė strei
ką 160,000 taksų rinkėjų 
valdžiai, paremdami 60,000 
bankų tarnautojų streiką. 
Pastarieji jau trečią savai
tę streikuoja; reikalauja 
daugiau algos.

Tariasi streikuot Romos 
miesto vandens darbinųikai 
ir Milano miestiniai elektri- 
ninkai.

Forli miesto darbininkai 
išeis į visuotiną streiką sau
sio 15 d., jeigu 30,000 be
darbių nebus aprūpinti dar
bais arba tinkamomis pa
šalpomis. Skelbiamas, visuo
tinas laikraščių darbininkų 
streikas dėl algų pakėlimo, 
pradedant sausio 18 d..

Jau savaitė kai Neapolio 
ir Genoa laivakrovių strei
kas sustabdė darbus tuose 
uostuose. Darbininkai užė
mė Anconos laivastatyk- 
las, kurias savininkai buvo 
uždarę. Romoje darbininkai 
užėmė kelis fabrikus, ku
riuose savinhikai buvo su
stabdę darbus. Savininkai 
buvo priversti panaujint 
darbus.

Daugelyje miestų strei
kuoja įvairių amatų darbi
ninkai, remdami laivakro- 

SMARKeJA ANGLIJOS 
PROPAGANDA PRIEŠ 
SOVIETUŠ

London. — Anglijos mi
nistrų tarybos .pirmininkas 
Herbertas Morrispnas atsi
šaukė į Sovietus, kad jie, 
girdi, “neprovokuotų” va
karinių talkininkų. Nes ki
taip galėsiąs kilti karas.

(Anglijos valdžia laukia 
didžiaūsios porcijos iš Mar- 
shallo plano, todėl juo 
smarkiau kalba prieš So
vietus.)

Amerika Sustabdė 
Radarus Sovietam

Washington.— Amerikos 
valstybės departmentas su
stabdė radarų pardavinėji
mą Sovietų Sąjungai, Len
kijai ir kitiem Sovietų 
draugam; įsakė radarus 
laikyti ginklais. — Radaras 
yra elektro - magnetinis 
prietaisas, pęr kurį galima 
iš tolo pastebėti lėktuvus, 
laivus ir kitus įrengimus 
dieną ar naktį, nepaisant 
tamsos, sniego bei lietaus. 
— Sulaikyta pardavinėji- 
,mas Sovietam ir medžiagų, 
kurias galima būtų karui 
pavartoti.1

Bargeiddie, Škotija. — Į- 
važiavo auto-busas į būrį 
žmonių; užmušė 8.

kyti, jei jis negautų iš savo 
skaitytojų ir prietelių para
mos aukomis.

Ir šis faktas verčia mane 
grįžti ten, kur pradėjau: rū
pinkimės dienraščio Laisvės 
šėrininkų suvažiavimu, įvyks
tančiu sausio 25 d.

Sveikinkime jį ir su sveiki
nimu pridėkime penkinę kitą 
dienraščiui tvirtinti.

vių ir • bankų tarnautojų 
streikus. Pasibaigė Via Re
ggio ir Pistoios streikai, 
paskelbti dėl paramos ki
tiem streikieriam.

Venecijos provincijoj tę
sia streiką 75,000 žemės ū- 
kio darbininkų. Prasidėjo 
farmų darbininkų streikas 
Neapolio apygardoje.

Mesa Pabrangsianti 
Dar 40 Nuošimčių.

Washington.. — Praneša
ma, jog Trųmano valdinin
kai įspėjo prezidentą, kad 
mėsos kiekiai amerikiečiam 
sumažės bent 25 nuošim
čiais iki pavasario ir kad 
jos kaina pakils 40 nuošim
čių. New Yorko Herald 
Tribune per radiją pirma
dienį skelbė, jog Amerikos 
žmonės šiemet vidutiniai 
gausią 32 svarais mažiau 
mėsos, negu pernai.

Siūloma Pusiau Numuši 
Marshallo Fondą
Washington, saus. 12.--Kai 

kurie republikonai kongres-. 
manai pasiūlė pusiau nu
kirst $6,800,000,000 sumą, 
kurios prez. Trumanas rei
kalauja vakarinei Europai 
stiprinti prieš, komunizmą 
per 15 mėnesių, pagal Mar
shallo planą. Spėjama, kad 
republikonai gal siūlys sa
viškį Herterio planą vieton 
demokratų Marshallo prog
ramos. Net demokratai se
natoriai George ir Elbert 
Thomas sako, Trumanas 
perdaug reikalauja.

Graikų Partizanai Atmuša 
Monarchist Ofensyvus

Belgrad. — Graikų parti
zanų radijas pranešė, kad 
jie atmušė visus monarchi- 
stų ofensyvus Peloponnese, 
pietiniame Graikijos pussa- 
lyje.

(Monarchistų valdžia A- 
thenuose skelbia, kad jos 
armija puola partizanus 

už kelių mylių nuo Konitso, 
šiaurvakarinėje Graikijos

10 Metu Kalėjimo už Kelių 
Blokavimų Italijoj

Roma. — Italijos minist
rų kabinetas išleido įsaky
mą bausti 10 metų kalėjimo 
streikierius bei kitus žmo
nes, kurie užblokuos kelius. 
Policija apšaudė ir ašarinė
mis bombomis apmėtė dar
bininkus, užblokavusius ke
lią į Pistoia miestą. Darbi
ninkai gynėsi. Sužeista tu
zinas asmenų.

« Bern, Šveicarija. — Be- 
čiuoždamas, nusilaužė koją 
Irako karaliukas Feisal, 12 
metų amžiaus.

Šie plienkepuriai žydai, tūnodami už smėlio maišų ba
rikadų, stropiai saugo Tel Aviv nuo įsiveržimo arabų. 
Didžiuma susikirtimų įvyko didmiesčiuose. Daugelio 
kaimų žydai ir arabai pasižadėjo taikoje pereiti į per- 

sidalinimą Jungtinių Tautų nustatytu planu.

Įvairios Žinios
RUMUNIJOS RESPUB
LIKA PERIMA KARA
LIAUS DVARUS

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunų respublikos val
džia nutarė perimti į vals
tybės nuosavybę buvusiojo 
karaliaus Miko ir jo arti
mųjų giminių dvarus— vi
so daugiau kaip milioną ak
ru žemės.

FRANKO FAŠISTAI IŠ
NIEKINO NUŽUDYTŲ 
PARTIZANŲ KŪNUS

Francija. — Gauta žinia, 
kad Ispanijos fašistai nužu
dė Ocana kalėjime partiza
nų vadą Augustiną Zoroa 
ir 4 jo draugus. Paskui jie 
sumetė nužudytųjų kūnus į 
atmatų krūvą.

Lenkai ir čechai Bendra
darbiaus Pramonėje

Varšava. — Lenkija ir 
Čechoslovakija abi bend
romis jėgomis statys elek
tros dirbyklas Lenkijoje. 
Bus naudojama Lenkijos 
anglis ir vandens jėga, o 
Čechoslovakija suteiks ma
šineriją ir kitus techninius 
įrengimus. Tų stočių-dir- 
byklų elektrą bus perleU 
džiama ir Čechoslovakijai.

žydai Susprogdino Tiltą
Arabam Įsiveržėliam

Jeruzalė. — Palestinos 
žydų patrijotai naktį sus
progdino “Jokūbo Duk
ters” tiltą per Jordano li
pę. Ginkluoti arabai praeitą 
penktadienį tuo tiltu perėjo 
iš Syrijos į Palestiną ir už
puolė žydų kaimus.

Amerikiniai Lėktuvai šau
do Partizanus

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistai iš amerikinių 
lėktuvų bombarduoja ir ap
šaudo graikų partizanus 
šiaurinėje to krašto dalyje.

Shanghai, Chinija.— Pra
nešama, kad “banditai” už
mušę 3 amerikinius misio
nierius Hankowo apygardo
je.

ORAS.—Būsią šalčiau.

ŽUVĘ 46 AMERIKIEČIAI 
SU LAIVU GRABŲ

London, saus. 12. — At
lanto Vandenyne dega A- 
merikos armijos transporto 
laivas J. V. Connally. Me
nama, kad žuvę 46 ameri
kiečiai, buvusieji tame lai
ve. Laivas gabeno atgal ne
pavartotus grabus. Grabai 
buvo nusiųsti lavonams kri
tusiųjų kare amerikiečių 
plukdyt namo.

REIKALAUJAMA $39,- 
500,000,000 VALDŽIAI 

PER METUS
Washington. — Praneša

ma, kad prez. Trumanas 
reikalauja $39,500,000,000 
valdžiai lėšų .per 12 mėne
sių, tai dviem bilionais dau
giau, negu bet kada taikos 
metu.

ARABAI IR ŽYDAI MO- 
BILIZUOJASI MŪŠIUI

Jerezuąlė. — Ginkluoti 
arabai Syrijoj spiečiasi ar
ti Palestinos rubežiaus. Žy
dų <nilicija Hagana pasiruo
šė atmušti gręsiantį arabų 
•įsiveržimą.

Rusai Berlyne Areštavo 12 
Amerikonų

Berlin. — Sovietų karino-* 
menė suėmė 12 jankių, ku
rie be leidimo perėjo iš a- 
merikinės Berlyno dalies į 
sovietinę dalį.

Rusas sargas apšaudė au
tomobilį, kuriuo jankių ma
joras, nesupratęs perspėji
mo, pervažiavo į sovietinę 
Berlyno dalį.

žydų Kovūnai Pagrobė
* $50,000 iš Anglų Banko

Jeruzalė. — 8 apsimaska- 
vę, ginkluoti vyrai, matyt, 
slaptieji žydų kovūnai, pa
grobė $50,000 iš anglų ban
ko Tel Avive ir pabėgo.

Washington. — Valdžia 
skelbia, kad pernai visų a- 
merikiečių pajamos bend-, 
rai siekę $204,900,000,000, 
tai $500,000,000 daugiau, 
negu 1946 m.

| AMERIKONAI IR ANGLAI TURĖSIĄ
APLEIST BERLYNĄ, SAKO SOVIETAI

....... ....... —.. . •
Sovietinis Laikraštis Smerkia Amerikonus ir Anglus
Už Vokietijos Skaldymą ir Sutarties Laužymą

Berlin. — Sovietinės ar
mijos leidžiamas laikraštis 
vokiečių kalba, Taeglische 
Rundschau, saus. 11 d. ra
šė: “Nėra vietos Berlyne 
tiem, kurie skaldo Vokieti
ją”, reiškia, anglai ir ame
rikonai turėtų pasitraukti 
iš Berlyno.

Redakcinis s t r a i psnis 
pirmajame Rundschau pus-

Pauley Spekuliacija 
Išlošė $932,703

Washington. — Edwin 
W. Pauley, armijos sekre
toriaus padėjėjas, sakosi 
“teisėtai” išlošęs $932,703, 
užpirkinėdamas grūdus ir 
laikydamas auk štesniam 
kainų pakilimui. Jis užsigi
na vartojęs valdžios žinias 
apie būsimus grūdų par 
brangimus. Demokratas se
natorius Elmer Thomas 
prisipažino, kad jo žmona 
spekuliavo bovelna, 'bet, 
girdi, “ne aš.” Žemdirbystės 
departmentas paskelbė dar 
2,006 bovelnos pabrangimo 
gemblerius.

Čiangas Ketina Dar 
Laikytis Mukdene

Nanking, Chinija. —Nu
skrido į Mukdeną Chinijos 
valdovas Čiang Kai-šekas 
ir tariasi su savo tauininkų 
komandieriais, kaip atlai- 
kyt nuo komunistų tą Man- 
džurijos didmiestį. Čiango 
tautininkai skelbia, kad jie 
per ilgą, kruviną mūšį at
griebę nuo komunistų vieną 
kitą miestą už 35 mylių nuo 
Mukdeno. Čiango generolai 
tvirtina, kad jie atlaikysią 
Mukdeną bent kelis mėne
sius, “jei neatsitiks kas ne
paprasto.”

Italų Komunistų Partija 
Turi Virš 2,250,000 Narių

Milano, Italija. — Italijos 
Komunistų Partijos suva
žiavime buvo pranešta, kad 
partijoje yra 2,256,716 na
rių. Tai pirmoji po Sovietų 
Sąjungos skaitlingiausia 
pasaulyje Komunistų Par
tija. Daugiausia italų ko
munistų yra pramonės mie
stuose. Viso Italija turi a- 
pie 45,674,000 gyventojų.

Steigiama Nauja Dešiniųjų 
Partija Italijoje

Roma.— Priešfašistiniais 
laikais buvęs socialistas Ita
lijos premjeras Francesco 
Nitt'i'telkia liberalus, nau
juosius fašistus ir nepri
klausomuosius j “tautos 
atkūrimo sąjungą.” Nau
jieji fašistai vadinasi “pa
prasto žmogaus” partija, 
kuri paskutiniu laiku jau 
kelis kartus skilo. 

lapyje smerkia Ameriką ir 
Angliją už suvienytos jų e- 
konominės valdybos įsteigi
mą Bizonijoje, tai' yra, 
dviejose zonose-srityse, ku
rias yra užėmę amerikonai 
ir anglai vakarinėje Vo
kietijoje. — Jie paskutinė
mis dienomis pakvietė vo
kiečių vadus įkurti Bizoni- 
joj ir politinę valdžią, kuri 
veiktų karinėje anglų-ame- 
rikonų priežiūroje.

Taegliche Rundschau dėl 
to rašo:

— Anglija ir Jungtinės 
Valstijos laužo sutartį dėl 
bendrosios keturių didžių
jų talkininkų kontrolės vi
sai Vokietijai1. Jos steigia 
savo pastumdėlių valdžią 
su sostine Frankfurte prie 
Maino.

Vokietijos žmonės tars 
sava žodį apie anglų-ameri- 
konų daromus žingsnius dėl 
Vokietijos padalinimo. Nes 
niekas negali atimti jiems 
teisės laisvai demokratiniai 
išvystyt savo šalį ir atkurti 
Vokietijos vienybę.

(Jungtinės Valstijos keti
na pasilaikyti savo valdi
ninkus amerikinėje Berlyno 
dalyje, nepaisant sovietinio 
reikalavimo,, kad jie pasi
trauktų. Anglija žada vis 
laikyti savo kariuomenę 
angliškoje Berlyno dalyje.

(Sovietų žnyboje yra ne 
tik plotas iki Berlyno, bet 
ir apie 100 mylių pločio 
ruožtas į vakarus nuo Ber
lyno. Sovietinėje miesto da
lyje yra didžioji dauguma 
miestinių elektros, vandens 
ir geso įmonių. Taigi ame
rikonams ir anglams sunku 
būtų išsilaikyti savo valdo
mose Berlyno dalyse, jeigu 
Sovietų vyriausybė galuti
nai nuspręstų, kad jie turi 
išsikraustyti iš Berlyno.)

Jau Išgelbėta 800 nuo 
Pažeisto Sovietų Laivo

Tokio. — Du Sovietų lai
vai išgelbėjo visus 800 ke
leivių ir įgulos narių nuo 
sovietinio laivo Dvina. Aud
ra, šėlusi 125 myl. per va
landą, pavojingai sužalojo 
Dviną už 70 mylių nuo Ja
ponijos. Sovietinis sargy
bos laivas dabar traukia 
Dviną į japonų uostą, kur 
jinai bus taisoma.

Dvina andai buvo ameri
kinis Liberty laivas, per
vestas Sovietams į karinių 
paskolų (lend-lease) sąskai
tą.

Užkertamas Amerikonų 
Radijas į Soviet. Sritį
Berlin. — Sovietai kokiu 

tai būdu užtvėrė “etherio 
sieną” taip, kad jokie ame
rikonų radijo pranešimai 
rusų kalba negali pasiekti 
nei Sovietų užimtos rytinės 
Vokietijos, nei pačios Sovie
tų Sąjungos. Tuo tarpu So
vietai anglų kalba persiun
čia savo radijo pranešimus 
į amerikinę Vokietijos dalį.
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, Mūsų šalies prez. Trumą- 
nas atsikreipė į kongresą 
išdėstydamas p r o g r amą 
1948 metams, o tai reiškia 
ir demokratų platformą šių 
metų rinkimams.

Jis reikalauja verstino 
jaunuolių ėmimo į militarę 
tarnybą, bet neprisiminė a- 
pie reikalą atmesti reakci
nio Tafto-Hartley .įstaty
mo; siūlė priimti Marshallo 
Planą “Europos gelbėji
mui” nuo revoliucijos.

H. Wallace, kandidatas į 
prezidentus nuo trečiosios 
partijos, sako, kad Tyuma- 
nas nedaro progreso, nepa
žįsta šalies reikalų, kad jo 
užsienio programa veda ša
lį į karą.

Į Viduržemio Jūrą iš
plaukė pilname karui pasi
rengime l,O0O marinų (jū
rinės pėstijos). Washipgto- 
nas aiškino priežastį vi
saip. Bet ką tas reiškia* ro
do tas, kad $144,000,000 su
keikė Graikijai dėl ginklų iš 
tos sumos, kuri pirmiau 
buvo skiriama nekarinei 
pagalbai.

Jersey City prieplaukoje 
suimta 65,000 svarų baisiai 
stiprios TNT sprogstančios 
medžiagos, kuri buvo už
maskuota, kaipo “mašinos” 
ir siunčiama į Palestiną. 
Jeigu tas krovinys būtų 
sprogęs, tai jo jėga galėjo 
išnešti visą miestą. Kas 
kaltas?

Anglijos “socialistas” 
premjeras Attlee puolė Ta
rybų Sąjungą, išvadino ja 
“imperialistine šalimi.” Bri
tai imperialistai, kurie yra 
pavergę pasauly 150 sykių 
didesnius plotus, kaip pati 
Anglija ir atėmę iš 500,000,- 
000 žmonių laisvę, kurių ar
mija globoja Graikijoje fa
šistus, sukurstė skerdynes 
Palestinoje, aišku, — neturi 
teisės kalbėti apie tautų 
laisvę.

Graikijos fašistinis reži
mas tiksliai blofina, kad 
būk partizanai gauna kari
nę pagalbą iš Albanijos. 
Fašistams tas reikalinga, 
kad daugiau karo pagalbos 
išsiderėti iš Wall Stryto. 
Aišku, kad Albanija, ma
žytė šalelė, be karo indus
trijos negali ginkluoti par
tizanų.

Washingtonas ir Londo
nas reikalauja iš Bulgari
jos, Jugoslavijos ir Albani
jos nepripažinti naujos 
Laisvosios Graikijos Liau
dies demokratinės vyriau
sybės, tai yra partizanų 
valdžios. Kažin, ar tos šalys 
skaitysis su užsienio impe
rialistų norais?

Jugoslavijos vyriausybė 
įteikė Jungtinėms Valsti
joms reikalavimą grąžinti 
$60,000,000 vertės aukso. 
Tas Jugoslavijos auksas 
buvo išvežtas į Ameriką 
laukiant Hitlerio užpuoli
mo, kad nepatektų į nacių 
rankas.

Jugoslavijos vyriausybė- 
sako, kad, jeigu Trumanb 
administracija nori, kad 
greičiau. Europa užgydytų 
karo žaizdas, tai turi tuo
jau tą auksą grąžinti, nes 
jo laikymas Amerikoje kert- 
kia Jugoslavijos šalies at
statymui. Ir sako, kad jeigu 
neatiduos geruoju, tai J m 
goslavija užves teismą.

Lenkijos parlamentas ap
sigynimo reikalams pasky
rė 31,600,000,000 zlotų, ar
ba 23 nuošimčius biudžeto. 
Tatai padaryta todėl, kad 
užsienio imperialistai nuo

latos kišasi į Lenkijos vi
daus reikalus ir nenori pri
pažinti jos dabartinių ru- 
bežių. Jeigu ne tas grūmoji
mas, tai Lenkiją būtų ma
žiau skyrusi apsigynimo 
reikalams pinigų, sakė par
lamento nariai.

Bet, jeigu tą palyginti su 
Jungtinių Valstijų karinė
mis išlaidomis, tai Lenkijos 
daug mažesnės. H. Wallace, 
sakė, kad mūsų vyriausybė 
kariniams reikalams išlei
džia 80 nuoš. biudžeto.

Rumunijos vyriaus y b ė 
pavarė iš armijos tarybos 
126 augštus karininkus. 
Aišku, kad šalis, atsikra
čius karaliaus, turės apsi
valyti ir nuo jo pasekėjų, 
ypatingai apvalyti armiją.

Vengrijos vyriausybė iš
vadino melais iv šmeižtais 
Associated Press žinių pra\ 
nešimą iš 25 d. gruodžio, 
būk Vengrijoje dar yra 
25,000 Sovietų armijos ka
riu, su didžiu kiekiu tankų 
ir lėktuvų. Sako, kad Sovie
tų armijos yra tik tiek, 
kiek reikia apsaugoti susi
siekimą su esamais Raudo
nosios Armijos daliniais 
Austrijoje.,

Vokietijai, anglų-amėrikie- 
čių zonai, arba taip vadina
mai Bizonijai, Anglija ir 
Jungtinės Valstijos siūlo 
sudaryti valdžią, prie ku
rios vėliau mano prisidės ir 

| Franci j a.
Bet tarpe vokiečių yra 

kietas nusistatymas — ne
skaidyti šalies į atskiras 
grupeles, kaip siūlo Londo
nas ir Washingtonas, tik 
liuosai savo tarpe surištas, 
bet išlaikyti čielybėje. Už 
tai pasisakė neseniai ir vi
sos šalies Vokiečių Kongre
sas.

Kad auga nepasitenkini
mas prieš Bizonijos tvarką, 
tai rodo ir tas, kad Dr. Jo
hannes Semmler, ekonomi
nių reikalų viršininkas, kal
bėdamas Bavarijos Krikš
čionių - Socialistų Sąjungos 
konvencijoje,, labai smar
kiai kritikavo Amerikos, 
Anglijos ir Francijos zonų 
tvarką.

Jis sakė, kad britai ant 
100% jau pasisavino Ruhr’o 
industriją, kad iš Amerikos 
“atveža vokiečių maitini
mui vištų lesalo , o reika
lauja mokėti doleriais, kaip 
Už gerą.”xIr taip kalba, aiš
ku, ne komunistas.

Kitas dalykas, kiek laiko 
atgal Amerikos armijos ko- 
mandierius generolas Lu
cius D. Clay, įsakė vesti 
prieš komunistus ir Sovietų 
Sąjungą propagandą vokie
čių tarpe.

Sovietai savo zonoje į tai 
atsakė, įvesdami mokyklose 
tarybinės konstitucijos aiš
kinimą. Tada ir Amerikos 
zonoje sumanyta aiškinti 
Jungtinių Valstijų konsti
tuciją.

Bet, kaip rašo Delbert 
Clark, niekur negalėjo ra
sti mūsų šalies konstituci
jos leidinio. Tik vėliau su
rado, kad prieš kiek laiko 
Amerikos armijos žurnale 
“HeUte” buvo išspausdinta 
Jungt. Valstijų konstituci
ja. Ir kokia ironija, kad to 
žurnalo redaktorių genero
lo Clay komanda pavarė 
'kaipo “komunistą”, nes to' 
reikalavo kongresma n ai. 
Reiškia, Jungt. Valstijų 
konstituciją vokiečiams aiš
kino žmogus, kurį kaltina 
kaipo “komunistą”, o ne tie, 
kurie savę 100 nuoš. amerL

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

Lenkija ir Vokietija
Iš Varšavos pranešama apie lenkų* baimę dėl ameri

kiečių ir anglų susitarimo suvienyti savo okupacijos zo
nas Vokietijoje ir atstatyti Vokietijos industrinę galybę. 
Viena iš šalių, labiausia nukentėjusių nuo vokiečių perei
tam kare, yra Lenkija. Lenkijos žmonės žino, kad at- 
steigta galinga reakcinė Vokietija jiems sudarytų nuo
latinį pavojų. Visa istorija yra liudytoja vokiečių agre
sijos prieš lenkus.

Šis Amerikos ir Anglijos žygis atstatyti reakcinę 
Vokietiją, sakoma, verčia lenkus galvoti apie glaudešnius 
ryšius su kitomis slaviškomis tautomis. 0 tai reiškia, kad 
tie, kurie manė, jog grumojimu Vokietija lenkus ir kitus 
slavus atitrauks nuo bendradarbiavimo su Tarybų 
Sąjunga, turės nusiminti dėl savo politikoj nepasiseki
mo. Visos europinės tautos, kurios supranta pavojų savo 
likimui iš atstatytos Vokietijos pusės, ilgainiui ieškos 
glaudesnių santykių su didžiuoju socialistiniu kraštu. 

. Kokia kita jų išeitis? Kitos išeities nėra. Visus pui
kiai pamokė pirmasis karas, ką reiškia vokiečių agresija. 
Galutinai visiems atidarė akis antrasis karas, kai Hitle
rio barbariškosios gaujos nusiaubė įvairius kraštus.

Tiesa, kad tuo tarpu Francūzijos buržuazija turi sa
vo rankose valstybės vairą ir atsisako matyti pavojų iš 
reakcinės Vokietijos pusės. Bet tai tiktai laikinas apsi
reiškimas. Francūzijos žmonės, kaip ir žmonės Lenkijos, 
niekada nepamirš vokiečių okupacijos.

Pradžia Metą ir Organizacijos.
Progresyviškoji Amerikos lietuvių visuomenė yra 

puikiai organizuota. Mūsų visakraštinės organizacijos— 
Lietuvių Literatūros Draugija, Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas ir Lietuvių Meno Sąjunga — tvirtai atsilai
ko prieš visokias audras. Be to, yra dienraščių Laisvės ir 
Vilnies bendrovės. Dabar staiga iškilo Lietuvių Namo 
Bendrovė su steigiamuoju Amerikos Lietuvių Kultūriniu 
Centru. Paskui eina įvairios vietinės organizacijos ir 
kliubai. Sunku šiandien rasti tokį susipratusį lietuvį, ku
ris nepriklausytų mažiausia vienai kurių tų organizacijų 
bei įstaigų.

Todėl, aišku, visiems mums rūpi visų šių organiza
cijų veikla, jų* veiklos planai ir jų ateitis. Iš prityrimo 
žinome, kaip svarbu kiekvienai organizacijai yra pradžia 
metų. Kuri organizacija pradžioje mefeų gerai sutvarko 
savo reikalus, gerai pradeda savo darbus, pasidaro tin
kamus planus visiems metams, ji gerai išsilaiko ir jokių 
bėdų neturi. Merdėjimas pradžioje metų yra didžiausias 
kiekvienos organizacijos priešas.

Pirmiausias kiekvienos organizacijos siekimas yra 
išlaikyti visus senuosius narius. Čionai įeina duoklių 
mokėjimas ir rinkimas.

Duoklių mokėjimas nėra tik grynai organizacinis 
reikalas. Nuo duoklių priklauso organizacijos ir finansi
nė padėtis. Gi nuo finansinės padėties, ypač tokioj orga
nizacijoje,’ kaip Lietuvių Literatūros Draugija, priklau.- 
so jos kultūrinė ir visokia veikla.

Ar dar reikia aiškinti, kaip visa pažangioji spauda 
remiasi mūsų organizacijų bujojimu? Be organizacijų 
darbo ir paramos mūsų dienraščiams beveik neįmanoma 
išsiversti. Tai pripažins dienraščių administracijos.

Todėl mes kreipiame visų veikėjų dėmesį į reikalą 
susirūpinti organizacijomis ir visas jas pastatyti ant 
kojų dar pradžioje metų. Pirmieji keletas mėnesių yra 
sprendžiamieji. Kai užeina vasara su karštais orais, sun
kiau sušaukti geresnius susirinkimus ir pasiekti organi
zacijų narius. Sausis, vasaris; kovas ir balandis turi būti 
visų organizacinė rugiapiūtė.

.♦ /

Generolas į Baltąjį Namą
Republikonų Tartiioje prasidėjo smarkus bruzdėji

mas už nominavimą į prezidentus generolo Eisenhowe- 
rio* Jis gerai karą vedė, jis populiarus, jis, tūlų republi- 
kdnų supratimu, mokėtų klausyti partijos šulų diktavimo 
Ir pravesti jų politiką Baltajam Name.

Tai dar vienas konkurentas Dewey, Taftui, Stasse: 
hui ir Warrenui. Tiesa, pats generolas sakosi politinių 
ambicijų neturįs, bet veikiausia jis nebūtų priešingas, jei
gu republikonų konvencija jį “draftuotų” į kandidatus.

Kokios yra per'spektyvos gen. Eisenhoweriui lai
mėti nominacijas? Labai geros. Viršminėtieji kandida
tai į kandidatus organizuoja savo pasekėjus ir kiekvie
nas konvencijoje turės pogerą grupę delegatų. Bet nė 
vienas^ galimas daiktas, neturės konvencijos daugumos. 
Tokioj padėtyje, paprastai, atsiranda “juodasis arklys” 
ir tampa nominuotu. Šį sykį republikonų konvencijoj tuo 
“juoduoju arkliu” labai gražiai gali patarnauti gen. Ei- 
sehhoweris.

Be to, šiandien generolams tapti valdininkais yra 
mada. Prezidentas Trtimanas be 'jų nekelia nė kojos. 
Bankieriai ir generolai — prezidento Trumano artimiau
si patronai. Ir valstybės sekretorium jis pasiskyrė gene
rolą. Departmentų galvomis skiria generolus. Savo spe
cialiais pasiuntiniais siuntinėja generolus. Visa vyriau
sybė kvėpuoją generolų dvasia. Gal niekada pirmiau val
džioje generolai nėra turėję tiek įtakos, kiek turi šian-

, . __ , ................ .... -------- -----------------------

dien Tfumaho/administracijoje. Todėl netektų nusistebė
ti, jeigu ir į prezidento sostą atsisėstų generolas.

kiečiais skaito.
Tas patsai Delbert Clark, 

kuris labai nedraugiškas 
Tarybų Sąjungai, rašo, kad, 
jo patyrimu, Sovietai savo 
zonoje neorganizuos sovie
tinės vokiečių valdžios. Jis 
mano, kad Vokiečių Kong
resas, nepaisant kiek daro
ma kliūčių delegatams at
vykti iš kitų zonų, yra ir 
bus visos Vokietijos gy
ventojų. ' Kad šis Vokiečių 
Kongresas laikui bėgant 
pavirs į visos Vokietijos 
centralinę vyriausybę, jei
gu Keturios Didžiosios ša
lys (Anglija, Francija, 
Jungtim Valstijos ir Tary
bų Sąjunga) negalės savo 
tarpe susitarti ir visai Vo
kietijai sudaryti bendrą 
demokratinę vyriausybę.

Šiomis dienomis aštuoni 
Amerikos korespondentai 
išvyko į Sovietų Sąjungos 
vokišką zoną. Jiems bus lei
sta apžvelgti tenykščias gy
venimas ir pasiekimai.

Sovietų Sąjungos vyriau
sybė paskelbė, kad Antrojo 
pasaulinio karo padaryti 
nuostoliai SSSR siekia 
$485,000,000,000. Vokietija 
ir jos. talkininkai vien vals
tybei ir piliečiams nuostolių 
padarė už $128,000,000,000. 
Kiti nuostoliai gamyboje ir 
karinės išlaidos.

Štai kodėl Sovietų Sąjun
ga reikalauja iš Vokietijos 
nors $10,000,000,000 atlygi
nimo, kas nesudarytų nei 
12-tos dalies tikru nuosto
lių.

Maskvoje atžymėta 245 
metai nuo pirmo laikraščio 
pasirodymo. Maskvoj krau
tuvės užtektinai turi mais
to. Sovietai reikalauja, kad 
keturių (Anglijos, Chinijos, 
Jungtinių Valstijų ir Sovie
tų Sąjungos) užsienio mi
nistrai susirinktų ir aps
varstytų taikos sąlygas Ja
ponijai. Sausio 30 dieną su
sirinks visos Sovietų Sąjun
gos parlamentas (Aukšč. 
Taryba).
, Komunistų Informacinis 

Biuras, kurio buveinė Bel
grade, kietai pasmerkė An
glijos užsienio minstrą Be- 
viną, kaipo imperialistų 
tarną pavergime kitų tau
tų.

Italijos Komunistų Parti
jos vadas Pietro Secchia 
paskelbė, kad partijoje jau 
yra 2,500,000 narių. Nuo 
gegužės mėnesio partija pa
augo ant 39,000 narių. Par
tijoje yra 455,000 moterų ir 
362,000 jaunuolių^

Lenkijos, Komunistų Par
tijos centras skelbia, kad 
partijoje yra 800,000 narių. 
Bus pravestas tūlas apva
lymas, nes yra tokių, kurie 
žemina komunistų vardą.

Hollandijos Komunistų 
Partijos sekretorius Paul 
de Groot skelbia-, kad par
tija tūri 53,000 narių.

Jungtinių Tautų “maža
sis seimelis” susirinko. 
Kaip žinia, jį boikotuoja So
vietų Sąjunga, Baltrusija, 
Ukraina, čechOsloVakija, 
Lenkija ir Jugoslavija. .

Komercinė spauda krykš
tauja, kad “tik šešios ne
dalyvauja/’ bet kitos šešios 
neprisiuntė delegatų. Jeigu 
pridėti f dar tą, kad per an
glų - saksų pastangas į 
Jungtines Tautas yra dar 
nepriimtos tokios šalys, 
kaip Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija, Suomija, .Albani
ja, Mongolija, tai bus aiš
ku, kad už “mažojo seime
lio” sienų yra toli gražu ne 
šešios valstybės. O ką gi 
kalbėti ir apie tokius atsto

vus, kaip Chinijos ir Grai-
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Liet. Darb. Klubas, Eli- 

kijosr kurių šalyse liaudis 
veda karą prieisiu atstovų 
valdžias ?

Ta pati- komercinė spau
da neseniai rašydavo: “Tik 
Sovietai ir Lenkija”,* arba 
“Tik Viena Lenkija eina su 
Sovietais”. Dabar jau rado 
“šešias”. Kaip gerai ponai 
redaktoriai suskaitys, tai 
pamatys, kad vien tokia 
Bulgarija gali atsverti bent 
50 tokių “valstybių”, kaip 
Luksemburgas.

■ Buvo kilęs skandalas dėl 
Indijos ir Graikijos kores
pondentų, kuriuos mūsų 
vyriausybė areštavo, kaipo 
“komunistus”. Jungt. Tau
tos prieš areštą užprotesta
vo ir korespondentai palei
sti. Keistas areštas!

Kaip žinome, tai komer
cinėje spaudoje nesiliauja 
puolimai prieš Tarybų šalį. 
Kada New Yorko miestą 
užvertė sniegas, kada And
rius Gromyko atvyko į 
Saugumo Tarybos posėdį ir 
korespondentai apspito jį 
klausinėti, tai jis nusišyp
sojo ir sako:

— Aš esu labai laimin
gas, kad dar iki šiolei nie
kas'nfekal tina Tarybų Są
jungos už šį sniegą.u Taip* 
kol kas, dar niekas už snie
gą įlėapkaltiho Sovietų.
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zabeth, N. J., vis dar laiko
si pirmoj vietoj A. Stripei- 
ka prisiuntė pluoštą atnau
jinimų.

Newarkui pagelbėjo A. 
Matulis* iš Jersey City* N. 
J., prisiųsdamas atnaujini
mą.

** Brooklynui pagelbėjo A. 
Balčiūnas, priduodamas at
naujinimą.

J. J. Bakšys, Worcester, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų. 
Jis pralenkė Philadelphią.

LLD 2 kp., So. Boston, 
Mass.* pagelbėjo H. Tama
šauskienė, Roxburiete, pri- 
.siųsdama naują prenume
ratą ir atnaujinimą.

S. Penkauskas, Lawrence, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų. .

S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa., artinasi prie lai
mėtojų skyriaus. Jam šį sy
kį pagelbėjo R. Cibulskienė, 
iš Nanticoke, Pa., su at
naujinimu.

P: Anderson, Rochester, 
N. Y., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų; 
Jis pralenkė Binghamtono 
moterų, kuopą.

Gerai pašoko ir D. P. Le
kavičius, Pittsburgh, P&O 
prisiųsdamas atnaujinimų^ 
Jis netik pralenkė keletą 
miestą bet ir kaimyną Mar* 
tiną.

(Pabaiga 5-tam pusi.)



Istoriniai Stoughtono 
Lietuvių Bruožai

Rašo P. A. Jatulis
Stoughtono Lietuviai Atžymė
jo Pirmosios Lietuviškos Kny

gos 400 Metu Sukakti

STOUGHTON, Mass. — 14 
dieną gruodžio 1947 metais, 
nuo 2 iki 6 vai. v. įvyko pra
kalbos ir paroda. Paroda susi
dėjo iš šių trijų dalių: (1) 
Knygos, laikraščiai - žurnalai. 
(2) Mr. Charles Vermausko 
piešiniai. (3) Lietuvių moterų 
rankdarbiai.

Susirinkimą ir parodą atida
rė vaistininkas P. A. Jatul (Ja
tulis), pasveikinęs susirinku
sius šiais žodžiais:

Stoughtono lietuviai, drau
gės, draugai ir svečiai! šį įvy
kį surengė Stoughtono lietuviai 
paminėt 400 metų sukaktį nuo 
pasirodymo pirmos spausdintos 
knygos lietuvių kalba — Mar
tyno Mažvydo “Catechismusa 
Prasty Szadei.”

Draugai! Pavadinsiu šią' sa
vo kalbą: Knygos Romansas 
nuo 1547-1947 m. Pavelykite 
man pažvelgti į praeitį. 1350 
metais Biruta susilaukė sūnaus 
Vytauto. Lietuva tada buvo pa
goniška šalis. Iš tų laikų būtų 
daug ką galima pasakyti apie 
pačią Lietuvą ir lietuvius. Iki 
1430 buvo Vytauto Didžiojo ga
dynė. Vytautui gimus, lietuviai 
buvo pagonys. Vytautui 14Š0 
metais mirus, dalis lietuvių bu
vo apkrikštyti, — krikščionys. 
Tai buvo skaudžiausias perio
das lietuvių istorijoje. Lenkų 
kunigai, atėję . į Lietuvą su 
krikščionybe, pradėjo poloniza
cijos darbą.

Laikui bėgant, atėjo Martyno 
Luther’o gadynė, 1483-1546. 
Reformacijos bangos j pakilo. 
Matome eilėse Lutherio bendra
darbių daug lietuvių, Dr. Jonas 
Matthesius, Jonas Trebonius ir 
daugiau mūsų protėvių anais 
laikais kilusiam judėjime ben
dradarbiavo. Pagaliau, 1546 
metais Marty*nui Lutherūi mi
rus, tik vieniems metams vė
liau liuteronų kunigas Marty
nas Mažvydas atspausdino pir
mą lietuvių kalba knygą 1547 
metais. Tai buvo pirmas žibu
rėlis lietuvių amžinybės tvirto
vėj! Mieli broliai ir seserys. 
Tą laikotarpį galiu visokiomis 
ir gražiausiomis varsomis nu
piešti, bet Šiuom laiku turiu 
plačiau kalbėti apie pačią kny
gą.

Pirmas x lietuviškos knygos 
periodas 1547-1947. čia yra 
trumpa ir pradinė lietuvių kny
gos chronologija:

1533 m. “Kelionė Duszios į 
ana gyvenimą“ (autorius neži
nomas, manoma, knyga žuvusi, 
o gal kur universitetų archy
vuose užsimetus nepastebėta; 
spausdinta gotiškomis raidė
mis).

1547 m. “Katekizmo prasti 
žodžiai,“ Martynas Mažvydas.

1591 m. “Pastila. ..,“ J. 
Bretkūnas.

1612 m. “Catachizmas,“ Vi

j.
&

■'t

“Jeigu kartą nepavyko, bandyk kitą,“ sakoma jau nuo 
seno. Minnesotos republikonas kongresmanas Harold 
Knutson, matomai, to prisilaiko, kadangi jis įteikė kitą 
nurausimo taksų bilių, kuris apkirptų biednuomenę. 
Praėjusiais metais jis buvo pasiūlęs du tokius, kuriais 
biednuomenei numažinama taksai tik centais, o tur

čiams milionais dolerių.

lento.
1629 m. “Punktai Sukimų,” 

kun. K. Sirvydo.
1653 m. “Kninga Nobaznys- 

tes,“ Kalvinai.
1736 . m. “Kelos Nobaznos 

Giesmes ...“
•1754 m. “Prarūkai,” Kante- 

rio. j
1755 m. “Biblia“ Kvandto.
šiurkšti kova buvo vedama 

už platinimą knygos. Tais lai
kais katalikai,. Lietuvoje naujo
kais būdami, greit pajuto di
delę opoziciją iš liuteronų pu
sės; jie rado tik tame išeitį, 
kad ir jie turį spausdinti kny
gas lietuviams suprantama kal
ba. Atspausdintos knygos greit 
žūdavo, neatsiekusios tikslo. '

Katalikai išrinkdavo, sude
gindavo liuteroniškas knygas, 
kunigai iškeikdavo žmones už 
jų skaitymą; didžiai draudė. 
Liuterionys turėjo atlaikyt puo
limą ant jų, taipgi turėjo ieš
kot būdo sulaikyti besiplečiantį 
katalikizmą Lietuvoje. Pagonys 
lietuviai turėjo daug gardaus 
juoko. Pastarieji žinojo, kad 
Praamžius ir visi kiti dievai 
yra su pagonimis ir jie juos 
laimina!

II. Antras periodas prasidėjo 
su 1794 m., kuomet įvyko 
pasidalinimas Lietuvos tarpe 
Rusijos ir Prūsijos. Tas laiko
tarpis tęsėsi iki 1905 metų. 
Kaip sakiau, šiurkštus kelias 
darėsi gluotnesniu lietuviškai 
knygai, darėsi platesniu, žy
mesniu. Pasirodė ir periodinė 
spauda su savo gausiomis gė
rybėmis.

Mažoji Lietuva yra lopšys 
mūsų literatūros, nuo 1832 me
tų iki 1932 m. daug knygų-kny- 
gelių buvo atspausdinta per tą 
šimtą metų, taipgi buvo 94 
įvairių laikraščių - žurnalų 
spausdinta; tą gerai žinom. 
1932 metais įvyko paroda Klai
pėdoje. Muzikos Mokyklos salė
je buvo išstatyta 94 eksponatai. 
(Vardus tų spausdinių ištisai 
esu perspausdinęs Laisvėje, ko
vo 1 d., 1947 m., po tokiu ant- 
galviu: “400 metų sukakties 
Martyno Mažvydo knygai pro
ga.“)

Mūsų lietuviškai knygai daug 
metų ėmė, kol ji pasiekė tą 
aukštumą, iš kurio šiandien 
mums plaukia įvairių mokslų 
dovanos, mums ir mūsų vai
kams. Paminėsiu vardus: Maž
vydas, Vilentas, Bretkūnas. 
Daukša, Sirvydas, Donelaitis, 
Poška ir daug kitų. Tai pirmo
sios mūsų bibliografinės žvaigž
dės. Jų pastangos davė Lietu
vai knygas.

III. Trečias periodas nuo 1905 
m. iki antrojo pasaulinio karo. 
Tas periodas mus literatūriniai 
praturtino. Negalima trumpais 
bendrais bruožais nupiešti šį 
periodą, čia pasirodė mūsų eko
nomistai, darbininkai, meninin
kai, įvyko specializacijos ga
dynė. Varsinga literatūra:

t

Mr. ir Mrs. Alphonse Leboeuf ir jų 5 metų vaikai, Massachusetts valstijos gyvento
jai, tapo išmesti iš namų sniegui drimbant ant jų. Vienatinė vieta, kurią jie rado su- 
sikraustymui iš. atviro lauko, buvo išdegusi, apleista stuba. Vienas vaikas parneša gro- 
serius snieguotomis-Ieduotomis kopėčiomis, teikiančiomis vienatinį įėjimą į murziną 

pastogę.

Vaižganto, Vienuolio, Putino, 
Krėvės, žemaitės, Liudo Giros, 
Cvirkos ir daug daug kitų.

IV. Ketvirtas periodas nuo 
1879-1947 metų. Amerikos lie
tuviai gausiai prisidėjo prie 
lietuviškos kultūros. Nuo pirmo 
lietuviško laikraščio, “Gazieta 
Lietuvišką,“ daug ką galima 
pasakyti ir parašyti.. Trumpas 
laikotarpis, bet kultūriniai tur
tingas. Tie šešios dešimtys aš- 
tuoneri metai daug mums 
davė subrendimo dvasiniai ir 
šuolinės partijų lenktynės atli
ko. daug darbo. Pagaliau, tas 
visų darbas tai progreso laips
niai, kuriais mūsų tauta šian
dien gėrisi. Mano laimei, turiu 
ir. vėliausią žurnalą “Naujoji 
Aušra“ — tuomi užsipildo pil
nai tas apkalbamasis laikas.

Priminsiu keletą asmenų šia
me periode, su kuriais plačiau 
susipažinom, o kiti tiesiok šiam 
periodui priklauso: Valančiaus
kas, Daukantas, Vienažinskis, 
Maironis, Baranauskas, Mačys, 
Kudirka, Basanavičius, šliupas, 
Jablonskis, Jankus, Vydūnas, 
Jakštas, Arminas, Ivinskis, Pa
brėža, Burba, Milukas, Kaupas, 
Šernas, Kapsukas, žemaitė, Bū
ga, Račkauskas, Mizara, Draz- 
dauskas ir šimtai kitų mūsų 
knygų autorių.

Aukščiau paminėtų vardų 
negalima atskirti nuo lietuviš
kos bibliografijos; jie’pionie- 
•riai, autoritetai; jie tautos gy
vybės šventa duona. Tai tiek 
apie knygos romansą!

V. šioje dalyje savo kalbos 
(rašto) noriu supažindint nors 
trumpai su Stoughtono lietuvių 
Knygų Paroda. Kaip sakiau: 
susidėjo iš knygų - laikraščių - 
žurnalų (dalis Jatulio kolekci
jos) trys setai, kietai, gražiai 
įrišti, knygų ir 172 Įvairūs lie
tuviški laikraščiai - žurnalai ir 
3 lietuvių žurnalai anglų kal
ba. Viso susidaro’ 175 įvairūs 
lietuviški laikraščiai - žurnalai.

Dabar piešiniai: Daug ger
biamas menininkas Charles 
Vermauskas labai pagražino 
parodą, išstatydamas savo aš
tuonis kūrinius, kuriais giliai 
susidomėjo publika. Piešinių 
vaizdingumas, harmoninga bar- 
vų koloracija — kiek čia gro
žio kombinacijose, grožio vaiz
dų !

Stoughtono lietuvių moterų 
rankdarbiai labai svarbią vietą 
užėmė: 14 moterų, kolektyviai 
susidėję, išdėliojo įvairius savo 
rankų darbo eksponatus; mez
giniai, išsiuvinėjimai, nėrimai, 
juostos, audiniai, įvairūs rank
šluosčiai, lovų užklodalai, ir t.t.

Bendrais bruožais, bandžiau 
nupasakoti šį tą apie. parodą. 
Dabar priėjau prie branduolio, 
tai knygos.

Pirmas setas, 18 tomų, susi
deda. iš 156 įvairių knygų-kny- 
gelių skaitomo teksto 14,116 
puslapių. (Visos vienovlo aukš
čio ir pločio), čia kūrinių var
dai :
P. A. J. KNYGŲ RINKINYS

Vol. I 18 Knygų, Pusi. 836 
Aušrinės keliais. 1915 m.
“Pavasaris“ Nr. 1, 2, 3 ir 4, 

1923 m.
“Vanagas” Nr. 20, 1922 m. 
“Mokykla ir Gyvenimas“ Nr.

5-6, 9-10, 1921 m..

“Mokykla ir Gyvenimas“ Nr. 
12 (M. II), 1921 m.

“Gydytojas“ Nr. 1, 2 ir 3, 1921 
m. ir Nr. 8, 1922 m.

“Lietuvių Kalbos Sintakse”, 
Rygiškių Jono, 1911.

“Kaip Vaisinius Medelius Skie
pyti,” 1922 m.

“Apsakymėliai iš Gyvulių Gy
venimo,” 1922 m.

“Varpas“ gegužės - birželio
1921 m. Nr. 3. . ,

“Pasaulinės Literatūros Istori
jos Vadovėlis,” 1922 m.

“Keleivio” Kalendorius, 1923.
Vol. II 10 Knygų 833 Puslapių
“Mokykla ir Gyvenimas” Nr. 1, 

M. II 1921 m. 
f

“Kieno ir kaip Mes Turime Bū- 
. tr. Valdomi.”

“Moksleivis” Nr. 11 (85) 1919 
m., Vol. VIII, “Moksleivis” 
Nr. 10 (84) 1919 m., Vol.
VIII, “Moksleivis” Nr. 8 
(106), 1921 m., Vol. X.

“Vanagas” Nr. 2, 1919 m.
“Ekonominio Rusijos Gyvenimo 

Bruožai, 1921 m.
“Apie Vaismainį, 1921 m.
“Amerikos Lietuvių Kalendo

rius, 1923 m.
“SLA Kalendorius,” 1920 m.
Vol. III 6 Knygos 610 Puslapių 
“Kunigas Vladislavas -Demskis” 
“Prabengtis Lietuvių Tautos 

Senovėje,“ 1922 m.
“SLA Kalendorinis,” 1918 m.

“Darbo žmonių Kalendorius,“
1922 m., Kaunas.

Vol. IV 7 Knygos 707 Pusi.
“Prigimtinė Moralybė.“
“Botanika, Bendroji Dalis,“ M. 

S.
“Trimitas” Nr. 25, 1925 m. (6 

metai).
“Džiova ir kaip Kovoti su Ja.” 
“Farmacijos žinios” III metai, 

Nr. 4 (16)', 1926 m.
“Lietuvių Kalbos Gramatika,” 

J. D. 1923 m. '
“Amerika ir Amerikos Lietu-/ 

viai,” 1925 rf).
Vol. V 15 Knygų 727 Pusi.

“Tauta,” 191.5 m.
“Trimitas” Nr. 33, 1926 m.
“Liaudies Balsas” Nr. 12-13,

1927 m. ir Nr. 1 (14), 1928 
m.

“Gamta ir Jos Reiškiniai,” 
III dalis.

“Lietuvos Rubežiai,” 1920 m.
“Gydytojas” III metai, 6 Nr.,

1923 m.
“Stasys Pilka, Jauna Kūryba,“

1928 m.
“Didis Graikų Išminties Vyras 

Sokratas.“
“Botanika, Bendroji Dalis.“ A. 

žygas.
“Didysis Lietuvos Ūkininku Ka

lendorius” 1923 ir 1922 m.
“Pasakos - Nepasakos” Pr. Ma

šiotas.
“Biržų Kalendorius,” 1925 m. 

USandarps Kalendorius” 1925.
Vol. VI 10 Knygų 871 Pusi.

“Istorija Vidurinei Mokyklai,” 
1922 m.

“Tiesa” Nr. 3,1927 m., Phila- • 
delphia, Pa., metai 2.
“Darbininkų Kalendorius,“ 

1917 m.
“Vilniaus Kalendorius” 1^25.
“Amerikos Lietuvio Kalendo

rius,” 1922 m.
“Vilniaus šviesa” 1 m., Nr. 4, 

(III knyga), 1928 m.
“Vincas Kudirka,“ A. Rimka,

1915 m.
“Biologijos Vadovėlis,” 1924 m.
“Pavasaris” Nr. 1 1925 m.
“Darbininkų Kalendorius,”

1928 m., “Laisvė.”
Vol. VII 4 Knygos 623 Pusi..

“Psichologijos Vadovėlis,“ 
T.M.D., 1922 m.

“žemaitės Raštai Karės Metu,“ 
*1917 m.,
“Dainų Atsiminimai iš Lietu

vos Istorijos.” 1920 m.
“Jono Kmito Eilės,“ 1921 m.
Vol. VIII 12 Knygų 747 Pusi. 
“Botanikos Vadovėlis, II Dalis,

Sistematika,” 1921 m.
“Botanikos Vadovėlis, I Dalis, 

Morfologija.”
“Trimitas“, Nr. 128, 1921-1923. 
“Kun. A. Vienožinskis ir Jo

Dainos,“ 1911 m.
“Mokykla ir Gyvenimas,“ ‘ 

Nr. 3 (7), 1921 m.
“E. Steponaičio Raštai,“ 

’ 1912 m.
“Lietuvių Darbininkų Kalendo

rius,“.1921 m.
“Mokykla ir Gyvenimas,“ 

Nr. 2 (6), 1921 m.
“Jaunoji Lietuva“ metai III, 

1916 m. Nr. 3 (23).
“Trimitas,” Nr. 8, 1920 m., 1 

met., Nr. 11, 1921 m., Il^n., 
Nr. A27 (97), 1922 m. III m.

Vol. IX 5 Knygos 719 Pusi. 
“Prabočių šešėliai,” 1908 m. 
“Stuburinių Gyvulių Zoologija“ 
“Tauta ir Bažnyčia.” 
“Dirva,“ Nr. 4, kn. 5, M. I.

1898 m.
“Paskendusis Varpas.“

Vol. X .3 Knygųs 640 Pusi.
“Atžalos,“ 1921 m.
“ūkininkų Kalendorius,” 1920.
“Meilės Laipsniai Jų Išsivysty

me,” 1917 m.
Vol. XI 12 Knygų 870 Pusi.

“Mokykla iv Gyvenimas,“
Nr. 6-7, 1921 m.

“Lietuvių Darbininkų Kalendo
rius,“ 1920 m.

“Naujienų Metraštis,” 1922 m.
“Keleivio Kalendorius,” 1916.
“Keleivio Kalendorius,” 1925.
“Keleivio Kalendorius,” 1926.
“Lietuvos Respublikos Istori

ja,” 1921 m.
“Seimo Delegatai ir SLA Kuo

pų įnešimai,“ 1920 m. ’
“Kultūros Viešpatija,“ 1919 m.
“Gydytojas,” III Met., 7 Nr., 

1923 m.
“Sandaros Kalendorius,” 1926.
“Lietuvių Darbininkų Kalendo

rius,“ 1922 m.
Vol. XII 2 Knygos 700 Pusi.
“Praeitis,” I Tomas, 1930 m.
“Vytautas Didysis,” 1930 m.
Vol. XIII 12 Knygų 850 Pusi.
“žvaigždė” (The Star), 

Nr. 2, Vol. 26, 1928 m.
“Darbininkų Kalendorius,”

1930 m., “Laisvė”.
“Etnologiškos Smulkmenas,” 

1893 m. •
“Sodžiaus Darbininkai ir Lietu

vos Buožės.”
“Maratas,” (Drama), 1921 m.
“Janonio Raštai,” 1921 m.
“Mano Kalendorius,“ 1928 m.
“šis tas iš Lietuvių Kalbos Fi

losofijos.”
“Lietuvos Ūkininko Kalendo

rius,”' 1921 ir 1920 m.
“Lietuvos Šaulių Sąjunga,”

1926 m., leidinys Nr. 1
“Lietuvos Filatelistas,”

Nr. 1 T m. 1924.
Vol. XIV 7 Knygos 904 Pusi.
“Darbininkų Kalendorius,“

1929 m., “Laisve.”
“Lietuvių Darbininkų Kalendo

rius,“ 1931 m.
“Skambančios Stygos,” 1915 m.
“Darbininkų Kalendorius,“

1931 m.
“Keleivio Kalendorius,” 1930 
“Magaryčios.“ 1922 m.
“Vilniaus Kalendorius,“ 1926.
Vol. XV 7 Knygos 869 Pusi.

“Dainavos šalies Senų žmonių
Padavimai.“

“Iš Adomo Mickevičiaus Raš
tu,” 1919 m.

“Mūsų Jaunuomenės Idealai,“ 
1919 m.

“Katalikų Bažnyčia ir Demo
kratizmas.”

“Beauštant! Aušrelė,“ 1913 m.
“Patrimpo Laiškai,“ 1907 m. 
“Naujienos Metraštis,” 1923.
Vol. XVI 5 Knygos 944 Pusi.
“Keleivio Kalendorius,” 1929 
“Balsas,” N r. 11 (35), 2 mot.

1929 m.
“Vi suom e n ės įnamiai.“ 
“Moteris ir Socializmas,

V. K. R, 1915 m.
“ Da r b i n i n k ų K a 1 en do r i u s, ”

1927 m., “Laisvė.“
Vol. XVII 16 Knygų 799 Pusi.
“Lietuvos Ekonominė Geogra

fija,“ 1929 m.
“Septynetas Pakartųjų.“
“Sėklos Tekamųjų Latakų Re

zekcija Hypertrofiškai Pro
statai Gydyti.“

“Mineralinių Vandenų Grada
cija ir Šančių Versmės Mine
ralinis Vanduo.“

“Keleivio Kalendorius,“ 1927 / 
“Gyvenimas,“ Vol. 2, Nr. 3, 

1927 m.
“LTKB Lawrence, Mass., Jubi

liejaus Iškilmės.“
“Ateitis,” Nr. 6, 1922 m.
“Tiesos Balsas,“ Birželio 15, 

1926 m.
“Trimitas,“ Nr. 17, I mot.,

1920, Nr. 39 (59), 1921, Nr.
25, 1926 m.

“Receptai ii* Informacijos,”
1921 m.

“Mokykla ir Gyvenimas,“
Nr. 1, M. II, 1921 m.

“Gydytojas,“ II Met. Nr. 2-3,
1922 m.

“Nuteriotos Lietuvos Draugų 
Komiteto Veikimas,“ 1921.

Vol. XVIII 7 Knygos 867 Pusi.
“Darbininkų Kalendorius,”

1932 m., “Laisvė.”
“Detroito Lietuvių Metraštis,“ 

1926 m.
“Jono Biliūno Raštai,“ 1913 m. 
“Keleivio Kalendorius,“ 1932.
“Lietuvių Darbininkų Kalendo

rius,“ 1932 m.
“Keleivio Kalendorius,” 1933.
“Gyvulių Protas,” 1915 m.

Na, žodis apie antrą setą 
knygų; antgalvis ‘"Mūsų. Teat
ras.” Tas setas susideda iŠ 14 
tomų gražiai, kietai Įrištų kny
gų. Tie 14 tomų susideda iš 
163 veikalų loštų, gal ir neloš

Kongreso taip vadinamoji “kainų kontroles” specialė 
sesija nei nebandė pažaboti kainų kėlikus, tik taksų 
mokėtoju pinigų geroką pluoštą ekstra suvartojo. Spe- , 
cialė sesija priėmė tokį neva prieš infliaciją bilių, ko
kio norėjo reiškėjai Nacionalės Fabrikantų Sąjungos 
valios republikonai ir tūli demokratai. O fabrikantai 
visuomet nori kainas kelti. Bilių pasirašo atstovų rū
mo pirmininkas Joseph P. Martin iš Massachusetts. 
Prie jo stovi Jesse Wolcott iš Mishigan, Charles A.

Halleck iš Indianos.

3 pusi.—Ląisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Saus. 13, 1948

tu Amerikoje ir kitur. Turi 
7881 puslapius skaitomo teksto. 
Tekstas yra atspausdintas Vil
nius už balandžio 26 d., 1947 
m., po antgalviu “Kaleidosko
pas Lietuvių Teatro Amerikoje 
— Mūsų meno Lobynas.”

Trečias setas knygų (nely
gaus formato) po antrašte: 
“Dainų ir Eilių Rinkinys.” Su
sideda iš 7 tomų gražiai, kietai 
Įrištų. Tie septyni tomai su
dėti iš 33 knygų-knygelių. Jų 
turinys:
Dainų ir Eilių Rinkinys, Tm. I

“Janonio Raštai.”
“Ožkabalių Dainos,” 1902 m.
“Tėvynės Ašaros.“
“Meilė.“
“Aidų Aidužiai.”
Dainų ir Eilių Rinkinys, Tm, II
“Tarp Dviejų Aušrų.” 
“Proletarinė Poezija.” 
“Deklamatorius,” 1911 m. 
“Artūras Regyatis ir Jo Raš

tai.”
Dainų ir Eilių Rinkin. Tm. III
“Bešvintantis Rytas.”
“Anykščių šilelis.“
“Auštant.:.”
“Dingus Rožytė.” 
“Dainų-Dainelės,” 1931 m.
Dainų ir Eilių Rinkin. Tm. IV 
“žingsniai.”
“Tautos Vainikas.“
“Tautos Vainikas,“ Knyga II.
Dainų ir Eilių Rinkin. Tom. V 
“Daug Labų Dienų.’”
“Naujos Eilės ir Deklamacijos.” 
‘.‘Apgailestavimo Balsai.” 
“Juliaus Janonio Jaunų Dienų

Raštai/“
“Mačio-Kėkšto Eilės.“
Dainų ir Eilių Rink. Tom. VI 
“Keliai ir Kryžkeliai.“
“Rasoti Spinduliai.”
“Ištrėmimo Keliais.”
Dainų ir Eilių Rink. Tom. VII 
“Nemuno Rankose.”
“Vyčių Tautos Pasaka.” 
“Pavasario žiedai,’’ Eilės. 
“Našlaičių Dainos.” 
“Spinduliai ii’ šešėliai,” Eilės 
“Aureolė.”
“Eilės arba Deklamacijos.” 
“Surinktos Dainos.”

čia surašąs tų laikraščių-žur- 
nalų, kurie buvo išdėti ant sta
lų skersai visą auditoriją laike 
parodos:
“Argentinos Lietuvių Balsas,” 

,1930
“Balsas,” 1929.
“Naujoji Banga,“ 1940.
“Rytojus,“ 1929.
“Laisvoji Lietuva,” 1945.
“Liaudies Balsas,“ 1945
“Prūsų Lietuwių Balsas,” 

1922.
“Tėvynės Sąrgas,“ 1897.
“Kova,“ (Berlynas), 1931.
“Darbas,“ (Montevideo), 1946, 

(Eina nuo 1935 m.)
“Rankpelnis,” 1920 m., XIV 

m., (Bellshill, Scotland).
“Išeivių Draugas,” 1922 m., . ■ 

(Glasgow).
(Tąsa 5-me pusi.)



PASKUTINIS CARAS
-10-4.47- * (Istorine Apysaka)

Parašė Justas Paleckis

—79-—.

(Tąsa)
Izvolskis visa tai išdėstė carui ir pa

reiškė nuomonę, kad dabartinėj būklėj, 
kada tenka bijoti tarptautinio konflikto 
ir karo pavojaus, tegalima tik dėl akių 
protestuoti, o gal teks net tą’aneksiją 
pripažinti.

— Taip, — tarė caras, — kol mūsų 
kariškų reformų programa nebus įvyk
dyta, kol nebus atstatytas karo laivynas, 
turime būti atsargūs. Aš visiškai prita
riu jūsų nuomonei.

Izvolskis išėjo. Caras pagalvojo, kad 
užsienių reikalų ministeris turėjo laiku 
numatyti ir pasistengti sutrukdyti tokį 
Austrijos žygį. Carui jau buvo aišku, 
kad Izvolskis turės pasitraukti. Pagilė
jo ir jo apmaudas prieš Vilhelmą, kuris 
į akis rodė tokį prisirišimą.ir prietelys- 
tę, o už akių taip kenkė Rusijai. 7

Caras neilgai suko galvą tais politikos 
klausimais. xJis žinojo, kad nekantriai 
laukia jo malonūs svečiai. Vos jam duris 
atidarius, visi vaikai sugarmėjo pas jį. 
Visa šeimyna susėdo ir sugulė ant di
džiulės kušetės. Atėjo ir Aleksandra su 
rankdarbiu. Caras pasiėmė knygą ir tęsė 
toliau skaityti Gogolio apysaką “Kaip 
susiginčijo Ivanas Ivanovičius su Ivanu 
Nikiforoviču.” Caras buvo geras skaity
tojas ir kasdien balsu skaitydavo rusų 
klasikų kūrinius, ypač mėgdavo Gogolį 
ir Čechovą. Vaikai buvo dar per jauni, 
kad galėtų ilgai skaitymo klausyti. Vy
riausioji, Olga, ėjo‘keturioliktus metus 
ir buvo didelė skaitymo mėgėja, o ki
tos, viena kitos jaunesnės, prisijuoku
sios dėl abiejų Ivanų juokingojo ginčo, 
pradėjo išdykauti, cypauti ir skaitytoją 
trukdyti. Tada Nikalojus sėdo prie forte
pijono, pradėjo groti, paskui jį pakeitė 
Aleksandra, sudainavusi ir keletą ang
liškų dainelių. Vyresniosios dukterys, 
motinos nurodomos, siuvinėjo, mezgė ir 
paišė. Taip nepastebint praėjo laikas iki 
pietų, -kurie visada buvo valgomi 8 va
landą.

Po pietų caras su visa šeimyna persi
kėlė į carienės buduarą. Vaikam pasi
meldus ir nuėjus gulti, Nikalojus su 
Aleksandra pasiliko vienu du. Tai buvo 
jų 'laimingiausios valandos. Susiglaudę 
jiedu kalbėjo vienas kitam meilės žo
džius, lyg tik vakar vedę jaunuoliai.

— Ak, Niki, — kalbėjo Aleksandra, 
— kaip gražus čia mūsų gyvenimas mie
lame Carskoje Selo. Niekur aš taip gerai 
nesijaučiu kaip čia. Ir Livadijoj ir Pe
terhof e, ir visur kitur vis jaučiuos lyg 
svečiuose, o čia esu savo* mieluos, mie
luos namuos, kurie palaiminti mūsų di
delės laimės. Aš vis dar negaliu nesiste
bėti, kad pasauly gali būti taip daug 
laimės ir du žmonės gali taip visiškai su
tapti į vieną esybę. Aš tave myliu, ir tie 
trys žodžiai apima mano visą gyvenimą.

— Mano Saulės Spindulėli, mano ma
žasis filosofijos daktare (carienė Alek
sandra turėjo Kembridžo universiteto 
suteiktą filosofijos® daktaro laipsnį), aš 
kasdien dėkoju Dievui už tą laimę, kurią 
tu man esi davusi. Didesnės laimės, tur 
būt, žemėj nėra. Melsim Dievą, kad mū
sų Aleksiejus būtų dar laimingesnis, kad 
jam netektų pergyventi tų juodųjų die
nų,. kurios teko mums. Aš kantriai per- 
kentėjau visas nelaimes, kurias siuntė 
Dievas man, kankinio Jobo dieną gitnu- 
Siam. Bet jau dabar prasidėjo ta antro
ji mūsų gyvenimo pusė, kada viena tik 
laimė turi mus lydėti,#— sakė Nikalo
jus.

Aleksandra apkabino vyrą ir šnabždė; 
jd jam:

— Matai, Niki, kaip viskas pildosi, 
kaip aiškiai aplink save jaučiam Dievo 
apveizdą. Mūsų pirmasis draugas, tėvas 
Pilypas, atsisveikindamas pasakė, kad 
Dievas atsiųs mums kitą draugą- ir pa
tarėją. Jis ir atsiuntė mums tėvą Grigo
rijų, kuris taip stebuklingai pagydė mū
sų mieląjį Aleksiejų. Aš tvirtai tikiu, 
kaęl jo patarimų klausydami mes būsim 
laiminti. Tėvo Grigorijaus lūpom kalba 
ir Dievo balsas ir rusų tautos išmintis. 
Mielasis, aš ryt priimsiu šventą komuni
ją ir prašau dovanoti man kiekvieną žo
dį, kiekvieną elgesį, kuris tave įžeidė.

Būdama pavargus, aš kartais griežtai 
tau atsakydavau, giliai dėl to gailiuos ir 
prašau man dovanoti.

— Mieloji Saulute, iš tavęs esu girdė
jęs tik gera, ir neturiu tau reikalo ko 
nors atleisti. Telaimina tave Dievas f — 
tarė Nikalojus, bučiuodamas Aleksand
ra, c

Jiedu atsisveikino ir bendrai pasimel
dė prieš ikoną. Nikalojus nuėjo pusva
landžiui į kabinetą, o Aleksandra dar il
gai meldėsi, žegnojosi ir ašarojo.

GRIGORIJUS RASPUTINAS DAROSI 
ŠVENTUOJU

Efimas Rasputinas buvo vienas stam
biausių Pokrovsko kaimo ūkininkų. Sar 
vo darbštumu ir sumanumu jis pralobo, 
vietoj senųjų trobų pastatė gražius dvie
jų aukštų namus, praplėtė arklides, ku
riose laikė jau keliasdešimt arklių. Pra
lobo jis daugiausia vežikavimu. Turos 
upe laivai plaukiojo tik trumpos Sibiro 
vasaros metu, o kitu laiku keliauti teko 
vežimu arba rogėm. Rasputino arkliai 
vežiojo keleivius ir prekes į Tobolską* 
Tiumenį, į Verchoturje, kartais ir to
liau. Tai davė Efimui Rasputinui nema
žą pelną.

Greta tų pasisekimų Rasputiną aplan
kė ir eilė nelaimių. Vienas po kito mirė 
jo du sūnūs, o paskui persišaldžius mirė 
jo žmona. Iš visos šeimynos liko tiktai 
vienintelis sūnus Grigorijus. Bet ir Gri
gorijaus tėvas neteko. Ligi 33 metų ge
rai tėvui padėjęs, ^vežikavęs ir dirbęs vi
sus darbus, Grigorijus staiga apleido tė
vo namus ir išėjo šventų vietų lankyti. 
Nors tėvui sunku buvo likti be sūnaus ir 
pagelbininko, tačiau jis nepyko, bet dar 
džiaugėsi. Jis žinojo, kad Grigorijus iš
ėjo giliai atsivertęs, iš patvirkusio siau- 
tuolio, girtuoklio ir mergininko pasida
ręs pamaldžiu žmogum. Pats šventuoju 
laikomasis atsiskyrėlis Makarijus palai
mino Grigorijų ir pasakė, kad jį Dievas 
išrinkęs iš daugelio tūkstančių. Tai Ma
karijus ir patarė' jam palikti žmoną ir 
vaikus,' mesti vežikavimą, apleisti tėvo 
namus ir eiti į pasaulį dieviškosios tie
sos ieškoti. Kaip neklausyti tokio pata
rimo?

Sūnui išėjus, ir pats Efimas pasikeitė. 
Pasidarė tylus ir niekuo nebesirūpino, 
nenorėjo su žmonėm susitikti, vengė net 

• marčios, daugiausia laiko praleisdamas 
cerkvėj ar besimelsdamas namie. Kant
riai kentė savo dalį ir apleistoji Grigo
rijaus žmona fraskovja. Ant jos pečių 
gulė didžiojo ūkio darbai ir rūpesčiai,
teko dar auginti'trejetą vaikų. Bet daž
nai su ilgesiu žiūrėdavo Praskovja į iš- 
'geltusią Grigorijaus fotografiją ir gal
vodavo, kur jis dabar?

Jau keletas metų praėjo, o jokios ži
nios apie pasaulin išėjusį Grigorijų Ras
putiną nebuvo. Žmona uoliai klausinėda
vo pas juos dažnai užeinančių bastūnų ir 
šventviečių lankytojų, ar kas jo nėra su
tikęs. Pirmais metais kai kas tarėsi ma
tęs Praskovjos pasakojimo atvaizduoja
mą žmogų. Viena's jį matęs vienuolyne 
Uratuose, kitas sakėsi kartu su juos ėjęs 
vieškeliu Kazanės link, kai kas pasako
jo, matęs čia pat, netoli Pokrovsko, miške 
anapus Turos upės. Bet ar tai buvo Gri
gorijus, to niekas negalėjo tikrai pasa
kyti, nes niekam jis savo vardo nesakė. 
Jis buvo ir savo vardo išsižadėjęs. Lai
kui bėgant ir tų abejotinųjų žinių niekas 
nebegalėjo suteikti.

Tūkstančiai tokių šventviečių lanky
tojų; piligrimų, klajojo po Rusiją iš vie
nuolyno į vienuolyną, iš cerkvės į cerkvę, 
nueidami į Kijevą stebuklais garsiųjų 
požemių aplankyti, į Pečorus, kartais 
pasiekdami net Palestiną. Pavolgis ir Si
biras turėjo dar ypatingų keleivių mal
dininkų. Tai buvo įvairių tikybinių at
skalų arba sektų šalininkai, kurie nepa
sitenkino valstybine pravoslavų bažnyčia 
ir ieškojo savaimingų išganymo kelių. 
Tokie maldininkai ir sektų mokslo skel
bėjai turėdavo slapstytis nuo policijos. 
Sektų šalininkai ūkininkai tokiem mal
dininkam paslėpti turėdavo įrengę slap
tus požemius, kuriuose slėpdavo juos.

. (Bus daugiau)’

mentai. Tegul auga ir gy
vuoja lietuviška mokyklėlė! 
Tegul jų pridygsta daugy
bė, visur, visuose lietuvių 
naujokynuose! Tai mūsų 
pasididžiavimas, mūsų vil
tis, mūsų ateitis!

Koliąi ten anapus užuo- 
dangos vyrukai susidorojo 
su dekoracijomis ir viską 
spėjo nustumdyt nuo pasto
lio, pirmininkė Ievutė Mi- 
zarienė pašaukė Antaną 
Bimbą užpildyti tą spragą 
programoje. Bimba pasida
lijo su publika bendru visų 
džiaugsmu, pradėjus mūsų 
meno iškilmę. Džiaugėsi ir 
tokiuo šiltu entuziazmu ir 
tokią visų draugiška talka, 
įsigyjant lietuvių centrui 
namą. Kvietė dar kiek la
biau pasispaust ir užbaigt 
reikalingąją už namą sumą, 
kad po naujų metų būtų ga
lima atidaryt centro namą 
ir stipriai ten įsikurt mūsų 
meno, mokslo, sportų ir or
ganizacijų įstaigoms, .mūsų 
laikraščių ir spaudos tvir- 
tynėms.

Pirmininkė šaukia pirmu
tinį ant programos daini
ninką, solistą baritoną Vin
cą Valuką (V. O. Wall), 
skrantonietį — ar vilksba- 
rietį.

Gana skardžiu ir suval
domu baritonu Valukas iš
pildė, regis, Vlado Žuko ar 
Prano Balevičiaus '"Marga
ritą” ir Vesterfordo “Aš ei
siu su tavim tolyn” (žodžiai 
Kazio Genio — A. Dagilio). 
Pianu akompanavo Šaliny- 
tė - Sukackienė.

Sekamas programos nu
meris — mūsų baltoji Leli
jėlė B*astytė vyturiėtė, ai- 
dietė, solistė, LDS raštinės 
darbininkė. , Fortepijonu ir 
ją lydi bendroji festivalio 
akompanistė Šalinytė - Su
kackienė. Gludžiu, maloniu 
lyrišku soprano balsu Bas- 
tytė padainavo ilgėsingąją 
Miko - Petrausko “Kur tas 
šaltinėlis” ir smagią rusiš
ką liaudies dainelę “Oi, 
arkliukai jūs, arkleliai” 
(“Oi vy koni, moji koni.”). 
Iš pirmo, tuoj kai pradėjo 
ją dainuoti, nesusigriebiau, 
kokia gi čia daina, kokia 
kalba. Bet tuoj pradėjau 
gaudyt rusiškus žodžius. 
Amerikiečiui ištart rusiš
kai — įmantrus dalykas. 
Bet Bastytės esama lanks
taus liežuviuko. Gražiai ji 
perdavė dainelės nuotaiką 
ir bendrą žodžių 'skambesį. 
Švelnus, malonus balsas. 
Turi mergaitė ką lavint ir 
tikrai gražios daro pažan
gos.

Ketvirtas numeris — prie 
piano Jonas Šimelevičius 
(John Simel). Taikliai jis 
pasirinko muziką Šopeno, ir 
sugabiai jis ją išpildė. Pa
prastai fortepijono muzika 
netaip lengva sudomint 
mišriąją publiką, nebent 
pianistas yra geras virtuo
zas ir išsirenka kokią itin 
melodingą kompoziciją.

Šimelevičiukas taip ir pa
darė. Gerai jis moka suval
dyt pianą, o Šopenb muzi
ka tokia judri, gyva, liau
diškais motyvais pamušta. 
Iš tikro, Šopenas — piano 
poetas, ir Šimelevičių Jonu
kas pasirodė tikrai puikiai. 
Didelis nuopelnas muzikin- 
gajai Šimelevičių šeimai.
-O šekamas buvo irgi la

bai geras numeris. Tai 
Bruklino apylinkėse išauk
lėtoji saldžiabalsė ’lakštutė 
Aldona Klimaitė - Dzeveč- 
kienė (Devėtsko), susisuku
si sau lizdą net Klyvlando 
mieste. Daug, daug kartų

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

‘ (Tąsa)
Įeina motina, ragina Jo

nuką keltis, skubintis mo
kyklon, o tas anei krust. 
Kas gi čia Jonukui yra? 
Serga vaikelis, karšta jam 
kaktukė. Eis motina tuoj 
pas savo kūmutę, gal žo
lių kokių ligoniui gaus. Mo
tinai išėjus, Jonukas tik 
strykt iš lovos, rado moti
nos prikeptų skanėstų ir 
pradėjo juos šveist, o čia 
brakšt durys: ateina kas — 
Jonukas tuoj šmukšt atgal 
lovon, apsiklojo ir šniokuo- 
ja, serga. Įbėga jo sėbras, 
kaimynas berniukas, irgi 
sumanęs vely pasišlaistyti 

‘sau gražiai, o ne mokyklon 
eit. Priėjęs prie lovos, ūmai 
suprato dalyką, Abu tokie. 
Na ir ima jiedu planuoti, 
kaip čia smagiausia dieną 
praleisti. Svečias be cere
monijų pradeda “tačyt” 
džiovimus. Jonukas neduot, 
kad jam pačiam daugiau 
liktų. Susibara. Jonukas, 
kaipo vyresnis, įstumia sa
vo sėbrą kokion šėpon. — ir 
kukuok tu ten sveikas... 
Išgirdęs už durų stuksėji
mą, šmukšt vėl lovon. z

Įeina motina su kūmute, 
parsineša karčių gyduolių. 
Duos Jonukui šaukštą. Tas 
mykia, kažką kalba... 
Karščiuoja, kliedą... Kas 
gi čia daryti? Įeina tėvas, 
gal iš darbo pietų parė
jęs... Kas čia dedas? Jo
nukas nėjo mokyklon. Aha, 
tėvas tuoj už dirželio ir jis, 
kaip matai, ligą išvarys. 
Motina ir kūmutė gina, ne
duoda vaikelio mušti. Ginči
jasi, barasi, o tuo tarpu, 
pritykojęs, Jonuko sėbras 
kyšt galvukę.iš1 šėpos ir vėl 
užsidaro, kad dalyko nepa- 
gadint.

Ant tos laimės ar nelai
mės įeina mokytoja patirti, 
kodėl nėra Jonuko mokyk
loj. Mokytoja ir dar su ja 
draugė — greit susiorienta
vo ir diplomatiškai užbaigė 
dalyką. Paglostė, patekšle- 
no “ligonį.” Visi apstojo 
apie lovą, tai buvo proga 
anam slapukui išlysti iš šė
pos ir pasislėpt kokioj ge
resnėj vietoj, kad ir palovy. 
Ir taip visa kas Užsibaigia 
linksma nuotaika...

Komedijukfe išėjo gana 
sklandžiai. Publikai ypač 
buvo smagu ir įdomu, kad 
tie vaikučiai ir mergiotės 
vaidina, “kaip seniai”. Sau 
drąsiai, natūraliai, ir taria 
lietuviškai ir gan neblogai. 
Koks gražus pasirodymas 
lietuviškos m o k y k 1 ė 1 ės! 
Kaip malonu jaunučių akto- 
riukų ir aktoriukių tėvams, 
kad va jų atžalos, jau turi 
įskiepytų lietuviškojo me
no diegų. Puikus pavyzdys 
kaimynams, kad ir jie išsi
judintų siųsti mokyklėlėn 
savo vaikus.

Labai dėkui jaunučiams 
aktoriukams ir aktoriu- 
kėms už jų gražias pastan
gas ' ir gražų prasisiekimą 
lietuvių kalboj ir’ mene. 
Garbė ir padėka mokyklė
lės vedėjui Juozui By Tonui 
ir mokyklėlės visąi valdy
bai, komitetui. Aktoriai bu
vo Vincukas Kulikutis 
(Billy Kulik), Fredukas 
Feiferis, Vincukas Briedis 
(Billy Bready), Geraldinu- 
tė Vasiliauskaitė (Jerry 
Wilson), Marijonutė Vasi
liauskaitė (Mary Ann Wil
son), Natalija Jankutė ir 
Elenora Stakovaitė.

Tai festivalio pradžia jau 
padaryta—padaryta sklan
džiai. Publikoj nušvitę vei
dai ir užgiriam! aplodis-

gėrėjomės jos šilkiniu kolo- 
raturo soprano balsu. Pa
dainavo ji dabar “Mano ro
žė” taip grakščiai, taip 
spalvingai, kad lipte lipo 
daina prie širdies. Ir tuoj 
paskui — “Tupi šarka ant 
tvoros, nesuvaldo ' uode
gos. /.” Tai mano jaunųjų 
dienelių draugo, parapijie
čio Juozo Gruodžio “Bur
tai.” Na, ir užbūrė. Suža
vėjo. Aldonutės balsas pa
sidarė dar brandesnis ir 
pilnesnis. Tai jos turtas. 
Kaip gaila, kad laikas nepa
velijo dar kokio priedo. 
Taip jau komiteto patvar
kyta: tik po du pasirinki
mu. Klausovų paguodai, 
pirmininkė Ievutė Mizarie- 
nė maloniai pranešė, kad 
Klimaitė dar dainuos, bet 
kitą vakarą, šeštadieny. 
Pianu ją akompanavo\$ąli- 
nytė - Sukackienė.

Neilgas antraktas —per
trauka. Sušurmuliavo pub
lika. Pasikalbėjom kiek su 
kaimynais, su kaimynėmis. 
Stambiai imant, kol kas, į- 
spūdis geras, žiūrėsim da
bar, kaip įbus toliau.

Po pertraukos programą 
pradėjo ir vėl komedija. 
Kai vienam vakarui, tai gal 
ir daugoka tų komedijų. 
Deja! Kad tai gi būtų bu
vusi kokia sklandesnė ko
medija^ dabar — lyg koks 
farsas. Galima buvo prieš 
festivalio publiką pasirinkt 
kokį vertingesnį, meniškai 
brandesnį kūrinį.

Negalima čia kaltinti ak
torių. Jie vaidino, kaip rei 
kėjo toj “komedijoj.” O ak
toriai patyrę, įgudę, gra
žiai atsirekomendavę ge
resnėse dramose arba ir ko 
medijose, operetėse: Jonas

i Fotografas 1
[Traukiu paveikslus familijų, ves-# 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.g 

Iš senų padarau* 
naujus paveiks-g 
lūs ir krajavusj 
sudarau su ame-2 
rikoniškais. Rei-j^j 
kalu! esant irs 
padidinu tokiog 
dydžio, kokio pa- * 
geidaujama. Tai-^5 
pogi atmaliavoju* 
įvairiom spalvom, g 

JONAS STOKES «
512 Marion St., Brooklyn*

Kampan Broadway ir Stone Ave., prie* 
Chauncey St., Broadway Line. * 

Tel. GLenmore 5-6191 g

Lazauskas, Verutė PraML 
tienė, Verutė Bunkienė, M. 
Stakovas ir Kazys Juknis. 
Režisierius Jonas Juška.

Teko tą “Mirties lažybų” 
matyti Elizabethe prieš ke
letą savaičių. Ir aš jos turi
nį perdaviau “Laisvei”, ne
labai seniai, tai dabar nėra 
ko kartoti.

Na, ką jau padarysi. Rei
kia ti-kėtis, kad “Lietuvių 
liaudies teatro” grupė ge
riau susiorganizuos ir ge
resnių, vertingesnių pasi
rinks scenai kūrinių ateity
je. O juk vietinė teatro gru
pė taip sugabiai pasirodė 
ant scenos per paskutinius 
keletą metų.

Po šitai komedijai iš eilės 
turėjo išeiti duetas, bet pa
stolis dar neparengtas, sce- 
nėrijos neprašalintos. Tai 
šjjai spragai užkišti pirmi
ninkė iššaukė Dr. J. J. 
Kaškiaučių, . šiapus užuo- 
dangos. Pądekliamavo saty
riškas eiles: “Giesmė tri
umfuojančios kiaulės.” Pa
šiepia visokius savanau
džius, storžievius, kurie tik 
'savęs žiūri ir galvos sau 
nelaužo v i s u o meniškais 
darbais. Nerūpi jiems me
nas, poezija, dvasiškas pe
nas. Bile tik sau gardžiai 
prisivalgyt ir drypsot, o jūs 
ten pasikarkit, su savo 
“idealais”, šu kova dėt ge
resnio rytojaus. Net ir bro
lių kančios neišjudina jų 
sukempėjimo*..

Vakaro programai pasi
baigus, vienas stambus vi- 
suomeninkas ir gabus me
nininkas tarė: “Kaip tinka 
šita satyra daugeliui apsi
leidėlių savanaudžių. Jie tu
rėtų iš tos satyros daug ko 
pasimokyt”...

(Daugiau bus)
'«tgteicic<ic««4ctc<ci«tcictetctcte«««ctetctė 

,F. W. Shalinsį 
| (SHALIN5KAS) | 

f Funeral Home I 
g v g
» 84-02 Jamaica Avenue g 
g Opposite Forest Parkway * 
§ WOODHAVEN, N. Y. Ž

Suteikiam garbingas laidotuves J* 

i $150 1
g Koplyčias suteikiam nemokamai * 
> visose dalyse miesto. A
| Tel. Virginia 7-4499

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausį niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikifia. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00. I
K. S. BARANAUSKAS ■

15 Franklin St., Hudson, Mass. I
' Tel. 1169-W |

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Antrad., Saus. 13, 1948

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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



Laisvės Vajus
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

P. Šlajus, taipgi gražiai 
pašoko punktais; »pralenk- 
damas keletą miestų. ‘Pri
siuntė naują prenumeratą.

Gražiai pasidarbavo ir 
punktais pašoko ir šie vaji- 
ninkai. J. Balsys, Balti
more, Md., M. Janulis, *De- 
troit, Mich., S. Puidokas, 
'Rumford, Me., J. Mockaitis, 
Bridgeport, Conn.,' J. 
Adams, Grand Rapids, 
Mich., ir J. Stankevičius, 
Wilkes-Barre, Pa.

Pavienis skaitytojas, Ka
zys Genys, . Scranton, Pa., 
prisiuntė naują prenumera
tą. Taipgi E. N. Jeskevičiū- 
tė, Queens Village, N. Y., 
užrašė savo broliui dienraš
tį Laisvę, kaipo dovaną Ka
lėdoms. '

Politas Kuliackas, Gard
ner, Mass., įsigijo du Liet. 
Koop. Sapudos B-vės Šerus, 
$10.

Aukų gavome:
A. Mikalausky, Rockford, 

Ill., $12.
F. Simas, Chicago, Ill., 

$10.
Ch. Ruck, Elizabeth, N. 

J., $8.
Po $3: Joe Chepulis, 

Springdale, Pa., S. Ketchin, 
Windsor Locks, Conn., Mrs. 
A. Kaunas, St. Clair, Pa., 
E. N. Jeskevičiūt£, Queens,

1 ŽLINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

f Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma-
! lonu. Mandagus patarnavimas.
Į Kiekvieną šeštadieni {vyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra-
1 Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių.
| žemos kainos už viską.
g Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. -

E ' &
- Living Room Cushions «

į Refilled With New Springs

E v • • I
I Sofa Apačios Perbūdavojimas | 
į Už ^12.00 1
| šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. . 1

I LITUANICA SQUARE |
M ___ ____ ____ ' ____ _ S

IRESTAURANTiX ‘ a
Steven Augustine & Frank Sanko

• SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAKAITĖJE

282 UNION AVĖ.

RONKONKOMA
8031

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus • 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Paikiui Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. ' BROOKLYN, N. Y

I Village, N. Y., Stanley Pet
kus, Muskegon Hts., Mich., 
Victoria Balkus, B’klyn, N.

Po $2: A. Zazas, So. Ash
burnham, Mass., Antanas 
Kamzura, Nanticoke, Pa., 
P. Tamulis, B’klyn, N. Y.

•To $1: Mrs. A. Tamulo- 
nis, Tarrifville, Conn., M. ir 
K. Stelmokai, Ona Stelmo- 
kaitė, Newark, N. J., J. 
Norkus, Pittsburgh, Pa.

Antanas Blungis, Port
land, Me., 50c.

Nekurie vajininkai iš į- 
vairių kolonijų skundžiasi, 
kad jiems vieniems sunku 
apeiti visus skaitytojus at
naujinti prenumeratas, ar
ba jieškoti naujų skaityto
jų. Reikėtų draugams pa
gelbėti savo vajininkams, 
suėję pažįstamus draugus, 
pakalbinkite, kad atsinau
jintų prenumeratą arba 
kad užrašytų savo - gimi
nėms arba pažįstamiems 
kaipo dovaną.

• širdingai dėkuojame už 
gražią finansinę paramą ir 
vajininkams už pasidarba
vimą.

Laisvės Adm-cįja.

Brooklyrte repka $500,000 
fondą pristatymui priedinio 
pastato prie Brookl’yno ligoni
nės moterims.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

i
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TELEPHONE 
STAGG 2-5043

BROOKLYN, N. Y. J
Tol. EVcrgreen 4-96 K2 " 5
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ISTORINIAI STOUGHTONO LIETUVIŲ BRUOŽAI gą ačiū sakom menininkui Ver-

(Tąsa nuo 3-čio pušį.)

“Saleziečių žinios,” 1938. . 
“Ateitis,” 1930.
“Tiesa,” (Vilnius), 1947 m. 
“Lietuvis,” 1926 m.
“Želmenija,” Vol. 3, ,Nr. 3, 

1931 m.
“Naujoji Aušra,” 1947/ 
“Lietuvos žinios,” 1922. 
“Apszvieta” 1892. v 
“Kalifornijos Lietuvis,” 1947. 
“Lietuva,” 1941. 
komunistas,” 1922.
“Kardas,” 1921.
“Įfelegramas,” 1923.
“Naujoji Gadynė,” 1917. 
“Prekyba,” 1920.
“Artojas,” 1920.
“Tėvynės Balsas,” 1941 
“Vilnis,” 1922 m.
“Moterų žinios,” 1940.
“Informacijos,” 1936. &
“Raudonasis Artojas,”

(Minskas), 1929 m.
“Priekalas,” 1923 m., 

Illm. (Maskva).
“žemdirbių Balsas,” 1922.

' “Mūsų žinynas,” 1925. 
“Trimitas,” 1933. 
“Rytas,” 1926.
“Darbininkas,” (Kaunas), 

1923 m.
“Vyriausybės žinios,” 1926. 
“Koperacija,” 1926zm. 
“Tėvynės Sargas,” 1925 m. 
“ūkininko Balsas,” 1926. 
“Pirmyn,” (Vilnius), 1928 m. 
“Inkaras,” 1928 m.
“Draugas,” (Kaunas), 1922. 
“Lietuvos Farmaceutas,” 1933. 
“Iliustruotoji Lietuva,” 1926. 
“Socialdemokratas,”

(Glasgow), 1916.
“Karys,” 1926.
“Jaunimo Draugas,” (Vilnius), 

1935 m.
“Pasaulio Lietuvis,” 1939 m.
“Medicina,” 1935 m.
“Atspindžiai,” 1923 m.
“Lietuvos Mokykla,” 1923 m. 
“Farmacijos žinios,” 1938 m. 
“Lietuvos Mokykla,” 1919 m. 
“Profesinės žinios,” 1922. , 
“Tėvynė,” 1922 m.
“Aidas,” 1926.
“Amerikos Lietuvis,” 1926. 
“Kardas,” 1917 m.
“Lietuvių žinios,” 1947. 
“Tauta,” 1936.
“Atžala,” 1930.
“Darbas,” (New York), 1921.
“šviesa,” (Chicago), 1923. 
“Amerikos ūkininkas,” 1920. 
“šalin Fašizmas!” 1928. 

"“Sveikatos Kultūra,” 1928.
“Margutis,” 1930.
“Liaudies Tribūna,” 1929 
“Kerdiejų Spauda,” 1922 
“Pažvalga,” 1915.
“Moterų Balsas,” 1920.
“Darbininkas,” 1926
“Lietuvos Atstatymas,” 1919 
“Tėvynės Balsas,” (Wilkes-

Barre, Pa.), 1922.
“Garsas,” 1920.
“Socialdemokratas,” (Kaunas), 

1922. . . '
“Lietuvos Rytai,” 1923. 
“Laisvė,” (Kaunas), 1923. 
“Panevėžio Balsas,” 1924. 
“Jauhoji Karta/’ 1922. 
“Talka,” 1920 m.
“Ruoniu va,” 1921. ’ 
“Spaktyva,” 1927. 
“Kultūra,” 1934.
“Vilniaus Aidas,” 1926. 
“Sekmadienis,” 1931. . 
“Lietuva,” (Kaunas), 1925 
“Šešupės Bangos,” 1925. 
“Darbas,” (Kaunas), 1920. 
“Mūsų Laikraštis,” 1930. 
“Naujoji Romuva,” 1931. 
“Santara,” 1918 m. 
“Ūkininkas,” 1926 m.
“Veja,” 1919 m.
“Lietuvos Aidas,” 1930 m. 
“Tautos Rytas,” 1921 m. 
“žemaičių Priedelius,” 1930 m. 
“Liaudies Balsas,” (Ryga), 

1927 m.
“Kariškių žodis,” 1919 m. 
“Kelias,” 1926 m.
“Darbininkas,”/(Kaunas), 

1921 m.
“Paštininkų žodis/’ 1926 m. 
“Ragutis,” 1921 m.
“Lietuvos Ūkininkas,” 1923 m. 
“Ryto Ekstra Telegramos,” 

1926-m. .
“Lietuvos Keleivis,” (Klaipė

da), 1925 m.
“Vienybė” (Kaunas), 1920 m. 
“Naujas žodis,” 1931 m. 
“Šiaulių Naujienos,” 1924 m. 
“Vilniaus Rytojus,” 1930 m. 
“Lietuvos Ūkis,” 1924 m. 
“Žemaitija/’ 1919 in. > 
“Kardas”. (Katinas), 1926 m. 

“Vairas,” 1915 m. 
“Kultuvė,” 1922 m. 
“Sandara,” 1922 m. 
“Tarpininkas,” 1930 m. > 
“Amerika,” 1940 m.
“Varpas,” (Chicago), 1923 m. 
“šakė,” 1927 m.
“Darbininkių Balsas,” 1930 m. 
“Apsišvietimas,” 1923 m. 
“žinios,” 1925 m.
“ Bangos,” 1926 m. 
“Rimbas,” 1925 m. 
“Biuletinas,” 1920 m. 
“Keleivis,” 1925 m.
“Bitė,” 1924 m.
“Dirva,” 1923 m.
“Tiesa,” 1930 m.
“Muzikos žinios,” 1940 m.
“Laivas,” 1926 m.
“Atgimimas,” 1918 m. 
“Laisvė,” 1917 m.
“Jaunoji Lietuva,” 1935 m. 
“Burtininkas,” 1924 m.
“Lietuvių Naujienos,” 1942 m. 
“Šviesa,” 1935 m.
“žarija,” 1919 m.
“Proletaras,” 1920 m. 
“Lietuva,” 1919 m.
“Kova,” 1920*m. 
“Vytis,” 1930 m. 
“Jaunoji Lietuva,” 1914 m. 
“Naujienos,” 1920 m. 
“Vienybė,” 1922 m.
“Laisvoji Mintis,” 1910 m. 
“Šakė,” 1915 m.
“žvaigždė,” 1922 m. 
“Apžvalga,” 1918 m. 
“Pasiuntinys” (Red. Rev. J. J.

D. Razokas).
“Darbininkų Tiesa,” 1922 m. 
“Tėvynė,” 1918 m.
“Tiesos Aidai,” 1927 m. 
“Studentų žodis,” 1933 m. 
“Tiesa” (LDS), 1940 m. 
“Dilgelės,” 1906 m.
“Išmintis,” 1934 m.
“Pasiuntinys,” 1939 m. 
“Laisvoji žmonija” (Chicago). 
“Pavasaris/’ 1923 m.
“Vanagas,” 1922 m. 
“Gydytojas,” 1921 m. 
“Varpas,” 1921 m. 
“Moksleivis,” 1919 m.
“Dirva,” (kun. Ą. M. Milukas) 
No. 4, knk. 5, Im., 1898 m. 
“Gyvenimas,” 1927 m.
“Turizmo žinios,” 1939 m.,

No. 4.
“The Lithuanian Booster/ 1920 

m., Vol. 4, No. 11.
“Baltic. Review” Vol. 3, 1946. 
“Voice,” Vol. I, No. 7, 1938 m.

Pastebėjote ilgą surašą var
dų mūsų perijodinės spaudos 
leidinių. Iš tų visų eksponatų, 
dar priminsiu šiuos tris: “Ap- 
švietą” tai yra seniausias šio
je parodoje, 1892 metais leis
tas leidinys.

“želmenija,” Vol. 3, No. 3, 
1931 m., pirmas Stoughtone 
lietuvių kalba spausdintas žur
nalas.

“Naujoji Aušra,” beveik esu 
tikras, kad tai yra vėliausias 
Amerikos lietuvių leidinys už 
gruodį No. 1, I metai, 1947 m. 
, Jatulis, pabaigęs savo ilgoką 
kalbą, perstatė Dr. Dominiką 
Pilką iš Boston, Mass., mediką 
ir lingvistą, plačiau ir aiškiau 
apie knygą pakalbėti.

Dr. Pilka, suteikęs kompli
mentus Jatuliui už knygos ro.- 
manso atpasakojimą, suteikė 
komplimentus Stoughtono! lie
tuviams už tokią įspūtyigą pa
rodą. Dr. Pilka pasakė, kad 
Jatulio daug pasakyta apie 
knygą. Daktaras pasisakė kal
bėsią^ abelnai apie sveikatą. 
Prakalba buvo žingeidi, publi
kai patiko. Po prakalbos buvo 
keletas klausimų. Dr. Filka at
sakė į klausimus visiem .aiškia, 
suprantama, kalba. _ ; ,,. .

Parodą labai pagražino me
nininko Verhiausko kūriniai. 
Vardan StoUghtono lietuvių ir -----, . -- ,   i ... J..'.,

GERI PIETUS!! 
g Kada norite gerų pietų, g 
g kreipkitės j g
į Lorimer Coffee Shop 1 
I Frank Domikaitis j| 
| Savininkas j
g 417 Lorimer Street h 
8 Laisvės Name į
| Brooklyn, N. Y. J Į
^Kvepiančiai keptos ir virtos! 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-j 
| žovių ir pieninių valgių | 
JĮ gražus pasirinkimas. jį 

mauskui, kuris palaiko studiją 
ir galeriją, 40 Green St., 
Stoughton, Mass.

Moterys, kurios prisidėjo su 
rankdarbiais! Mrs, Ona Tukis, 
Miss Lillian Stočkus, Mrs. Ma
ry Stulgaitis, Miss* Mary Shi- 
mansky, Mrs, Veronika Doda, 
Miss Dorothy Lysko, Mrs. Ve
ronika Tumavičius, Mrs. Julia 
Chencius, Mrs. ■ Mary Jatul, 
Mrs. Julia žulis, Mrs. Helen 
Lucas, Mrs. Ona Kershis, Mrs. 
Frances Statkus ir Mrs. Mary 
Poškus.

Surengimo parodos ir pra
kalbų komitetas; P. A. Jatul, 
Ona /Chencius ir Marijona Stul
gaitis.

Gyvenime daug pramogų bu
vo ir bus, bet ši, kurioje buvo 
paminėta 400 metų nuo pirmos 
Martyno Mažvydo knygos at
spausdinimo, ryškiausiai pasi
liks Stoughtono lietuvių istori
joje. - •-

MEDŽIAGAI ŠALTINIAI:
“Lietuviškos Knygos Kelias,” 

— Rojus Mizara.
“Lietuviškieji Raštai ir Raš

tininkai,” — Lietuvos Mylėto
jas.

“Kokių Laikraščių Turėjo 
“Mažoji Lietuva per 100 Metų,” 
—“Lietuvos žinios.”

Worcester, Mass.
SUNKIAI SERGA

Jau ilgokas laikas, kaip sun
kiai serga Jono žalimo žmona. 
Kol ‘sveika buvo, tai darbavo
si, ypatingai LLD 155 kuopoj. 
Taip pat serga P. Plokštis, bu
vęs LDS 57 kuopos vajininkas, 
kuris daug naujų narių įrašė.

Sunkiai serga Aido Choro 
mokytoja Josephine Karsokie- 
nė. Jai padaryta operacija, 
-randasi Bostono ligoninėje. 
Linkiu visiems greitai susveik- 
ti. D. J.

Schenectady, N. Y.
Naujų metų pasitikimui bu

vo surengta šauni vakarienė 
Lietuvių. Apšvietos Kliube. 
Dalyvavo daug ne vien lietu
vių, bet ir kitataučių. Visi 
smagiai ir linksmai laukė nau
jų metų ir jų proga'sveikinosi'.

Tik gaila, kad drg. Kazimie
ras Meiliūnas iš Bolston Spa 
negalėjo dalyvauti, girdėjome, 
kad serga. Vėliname jam 
greitai pasveikti. z

Lauktuvės buvo rengiamos 
ne pasipelnymo dėlei, bet taip 
draugiškumo reikalais. Todėl 
valgių ir gėrimų visiems buvo 
pakankamai.

Katre Klimienė.

I J. J.. Kaškiaučius, M. D.§
§ 530 Summer Avenue,
g Newark 4, N. J. S
g HUmboldt 2-7964 g

| Egzaminuojant Akisį 
t Rašome Receptus |

Drs. Stenger & Stenger g
Optometrists 2

394-398 Broadway ž
Brooklyn, N. Y. |

Tel. ST. 2-8342 į
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; ' Matthew I 
\ BUYAUSKAS I 
!. Laidotuvių Direktorius g 
: w z ■ I

’ Liūdnoje valandoje simpatiškai g 
i Ir asmeniškai patarnauja už g 
I prieinamą atlyginimą. įg

f Moderniškai {rengtos Koplyčios g

; 426 LAFAYETTE ST> |
Newark 5,’N. X |

Į ' Tet MArket 2-5172 g

New Haven, Conn.
IŠ LDS 16 KP. VEIKIMO

Kuopos senoji valdyba už- 
girta ir 1948 metams. Ji pa
sižadėjo darbuotis. Ona Lat
vienė jau serga 7-tas mėnesis, 
labai suvargo, randasi namie 
239 N. Front St.

Staigiai susirgo geras veikė
jas J. šukaitis, gruodžio 24 
d. buvo nuvežtas į ligoninę. 
Sirgo plaučių uždegimu. Bet 
draugas jau sveiksta ir yra 
namie, 96 Quinnipiac Ave.

Vincas Bakšas^tik neseniai 
pasveiko, džiaugėsi žmogus, 
bet prie namų darbo sulaužė 
pirštą ir vėl serga. Visiems 
ligoniams linkiu greitai pa
sveikti.

Grupė aktorių nutarė mo
kytis komediją Piršlybos. Tai 
gerai. J. 15. K.

LIVINGSTON, N. J.
GAMTA SUKVAILIOJO

Kalėdų naktį ir ant rytojaus, 
penktadienį, tiek prisnigo, kad 
nebuvo galima nei išeiti, nei 
išvažiuoti niekur. Per dvi die
nas nieko negalima buvo veik
ti ir tą sniegą kasti, kad bū
tų galima išeiti ar išvažiuoti. 
Sniego privertė vietomis iki 30 
colių. Tačiau sniegas dar ne
sudarė visų bėdų ir nuostolių, 
kokius žmonės turėjo panešti. 
Tiesa, biznieriams pasidarė 
rugiapiūtė, nes žmonės .pristi
go aliejaus-kerosino. Na, ži
noma, spekuliantams pasidarė 
tikras rojus. Už aliejų-kero- 
siną lupo iki 50 centųKuž ga
lioną, kuris būdavo 10 centų, 
žmonės gi ne tik džiaugėsi 
gauną, o ir kyšių duodavo, 
kad tik gautų. Tai, žinoma, 
biauri’ korupcija, supuvimas 
šios mūsų demokratijos, kad 
vieni tiesiog apiplėšia kitus pi
liečius.

Dar sunkesnė padėtis pasi
darė, kuomet Naujų Metų 
naktį pradėjo lyti ir šalti: su
šlapę medžiai ir elektros lah 
dai apšalo ledais ir medžiai, 
neatlaikydami sunkumo, vir
to, kur papuolė, o kurie sti
presni buvo, tų šakos lenkėsi 
žemyn ir 1 ūždamos krito, kur 
papuolė — ant stubų, kelių, 
ir kas tik pasipainiojo po' jo
mis, gavo skaudžiai nukentė
ti. Kas buvo su medžiais, tas 
buvo ir su vielomis: nutraukė 
telefonų ir šviesų vielas ir pa
liko šią apylinkę per 3-4 die
nas ir naktis be šviesų, be ši
lumos, kol likosi atitaisyta.

Albinas.

5 August Gustas I 
| BELTAIRE FLORIST Į 

| Lietuvis Kvietkų Pardavėjas | 
f 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. į 
§ (kamp. 68th St.) J
g Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų S 
g ir tt., telefonuokite g
g SHoreroad 8-9330 g
| Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, J 
S " ko jūs reikalausite. , 2
g Specialistai Pritaikymui a

1— šermenims, Vestuvėms ir Bankietams J
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS g 
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. g

s Paul Gustas Funeral Home, | 
! INC. §
S 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. S 
g -Skersai gatvės nuo Armory J
g LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS £ 
g Telefonuokite dieną ar naktį 5
s EVergreen 7-4774 w
i g
g Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato 2 
g giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 2 
g prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. j
m Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas g 
g kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. j
įj Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg ^arei- g 
E kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega, į

■ ---■—.
5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—AnSaus. 13? 1043

Hfctč Wanted—malė 
REIKALINGI VYRAI

OIL BURNER APTARNAVIMUI 
VYRAI

Geras darbas patyrusiems aptarnavimo 
vyrams prie “Gun Type Oil Burners” 

ir aliejum Šildymo sistemos.
Kreipkitės tuojau

ENGINEERING SERVICE CO. 
222 Clements Bridge Road 

Barrington, N. J. 
aba telefonuoklte HADDON HEIGHTS 2-6049 
__________________________<122
BALNU DARYTOJAI prie taisymų kama
nų. jodinėjimui batų ir abelnai taisymams. 
Taipgi vyra balnų pakinkių taisymui 
ir abelnai taisymui diržų, batų ir tt. Nuo
latinis darbas. Geros sąlygos. Rąžykite 
arba telefonuokite F. A. CĄRLE, 251 POST 
AVE., WESTBURY, L. I.-/WESTBURY 791. 
___________• _______-1212

PATYRĘ
ARMATURE WINDERS 

prie vidutinių ir didelių sizų motorų 
ELECTRO

DYNAMIC WORKS
Ave. A ir North Street 

BAYONNE, N. J. •
(12)

“Telefonistas” Pagrobė 
$100,000 Vertes Blizgučių

Oakland, Calif. — Plėši
kas, nuduodamas telefono 
kompanijos tarnautoją, bu
vo įleistas į J. J. White- 
head’ienės kambarius; pa
sigrobė $100,000 vertės dei
mantų ir kitų brangumynų 
ir paspruko.

PRANEŠIMAI
WATERBURY, CONN.

LLD 28 kp. susirinkimas {vykis 
sausio 14 d., 7 v. v., 103 Green St. 
Draugai, malonėkite dalyvauti, pa
siimti knygą "Viduramžių Istorija,” 
turėsite gero pasiskaitymo, taipgi 
prašome pasimokėti duokles už šiuos 
metus. — F. Sekr. (10-11)

ELIZABETHAN. J.
LDS 33 kp. susirinkimas jvyks 

sausio 14 d., L. D. P. Klube, 408 
Court St., 8 v. v. Nariai dalyvauki- 
te> turėsime ką naujo apkalbėti del 
ateinančių metų. — Fin. rašt.

(9-10)

CLEVELAND, OHIO
Liet. Moterų Klubo metinis susi

rinkimas j vyks sausio 15 d., 7:30 
vai. vak. Sachsenhcim Hali, 1400 E. 
55th St. Susirinkimas bus svarbus, 
nes bus skaitomas metinis raportas. 
Taipgi, kurios narės užsivilkusios 
su mokestim už praeitus metus, at
sineškite narystės knygutes ir pa- 
simokėkite užvilktas duokles. — 
Valdybą. 19-10)

|BAR & GRILLf
l LIETUVIŠKA ALUDĖ |
g DEGTINĖ, VYNAS ir J
g - ALUS g
g g
i Kanados |
l Black Horse Ale |
C • įL
I JOSEPH ZE1DAT;
I 411 Grand St. 1
| Brooklyn, N. Y. |
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Nuteisė už Nedavimą LLD 2 Apskrities Rezoliucija Doleris—-Tik 
Šilumos Namuose Už 3-čią Partiją ir Wallace Pusė Dolerio

Mrs. Beatrice Rothman, 38 
m., gyvenanti 1776 Topping 
Ave., Bronx, nuteista pasimo- 
kėti $100 pabaudos arba atbū
ti 15 dieną kalėjime. Jos na
me gyvenančios šeimos skun
dėsi, kad ji pakartotinai ne
duoda šilumos, ir sveikatos de
partment pasiųsti inspekto
riai paliudijo, jog radę šilu
mos tik 38 laipsnius, kuomet 
legališkai mažiausia leista 
temperatūra yra 68.

Rašo iš Floridos
Dr. A. Petriką, nuvykęs po

rai savaičių j Clearwater, Fla., 
rašo :

“Sveikinu iš saulėtosios Flo
ridos! Oras vėsokas, maudy
tis negalima, tačiau dangus 
giedras, kaip krištolas, nė vie
no debesėlio. Saulutė gražiai 
šviečia, ramu. Apie New Yor- 
ką nė, prisiminti nesinori!”

10 Asmeny Areštavo 
Dėl Loterijų

Brooklyne areštuoti 10 vyrų. 
Juos kaltina, kad jie užsiim- 
dinėję loterijomis, kuriomis iš
rinkdavę iš loterijoms-“laimei” 
tikinčių žmonių -nuo 100 tūks
tančių iki 500,000 dolerių bė
giu savaitės. Išrinkdavę to
kias milžiniškas sumas nieko 
jiems nedavę ir nepardavę, už 
dyką.

Areštus pravedė 20 slaptųjų 
policistų, keturiais atvejais. 
Jie taipgi “areštavo” 250,000 
naujai atspaustų numerių, 
spausdinamąjį presą, ’ skait- 
liuojamąsias kelias mašinas, 
porą automobilių ir kelis te
lefonus.

Vienas iš areŠtantų, Gaetana 
Mangano, dar kaltinamas ne
legaliai turėjus šautuvą.

Lankėsi Petras Pilėnas
Sausio 12-tos rytą mus at

lankė Petras Pilėnas iš Phi- 
ladelphijos, dienraščio Laisvės 
vajininkas. Vėl atvežė pini
gų už prenumeratas ir kitiems 
mūsų reikalams.

Nors, kaip ir didžiuma iš 
mūsų, draugas Pilėnas jau 
balzganas, tačiau senatve ne
siskundžia. Jis mano, kad ne 
tas svarbu žmogaus gyveni
me, kiek metų gyvenai, bet 
tas, kiek visuomeniškų darbų 
nudirbai. O užrašinėjimą dien
raščio Laisvės jis skaito vienu 
iš svarbiausiųjų visuomeniškų 
darbų.

Nuteisė Lupiką 
Savininką

Tris .dešimtis dienų kalėti 
nuteistas\ Chester V. Brown, 
26 metų, savininkas apartmen- 
tinio namo, 1480 Washington 
Ave., Bronx.

Brown reikalavęs $800 bo- 
nų tam, kad jis išnuomotų 
$26 mėnesiui nuomos moka
mą apartmentą, tuos šimtelius 
dadėtų tik už leidimą įeiti. 
Būsimasis nuomininkas Felix 
Cardona nusiderėjęs įeiti su
mokant $400, bet nuėjo ap- 
siskųsti valdžiai, sumokėjo 
sužymėtais pinigais ir areš- 
tuodino Brown’a.

Ruošiatės maudytis jūroje? 
Gal dar ne. Tačiau gyvybės 
sargų pratimai prasidės šio 
mėnesio 19-tą. Aplikacijos 
gaunamos parkų departmente.

George Wasnington tiltas 
buvo uždarytas kelioms valan
doms praėjusį penktadienį, kol 
darbininkai nudaužė pradėju
sius atsiliuosuoti nuo kabelių 
ledus.

Balsuokime už H. Wallace ir 
Trečiosios Partijos Kandidatus

—
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
Antrosios Apskrities metine 
konferencija, įvykusi sausio 
11, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., kurioje buvo atsto
vaujami New Yorko ir New 
Jersey valstijų demokratiniai 
lietuviai, nutarė:

Kadangi demokratų ir re- 
publikonų partijų vadovybių 
naminė politika atvedė prie 
baisaus pragyvenimo reikme
nų kainų iškilimo, suveda 
prie to, kad spekuliantai api
plėšia visuomenę, lupdami 
aukštas kainas, sueina prie to, 
kad dideli taksai buvo ir yra 
palaikomi, siekia puolimo dar
bo unijų ir pasimoja ant Ame
rikos tradicinių liafidies de
mokratinių teisių ;

. Kadangi abiejų senųjų par
tijų užsienio politika yra pa
grįsta diktavimo tikslais, kas 
veda prie kišimosi į Graikijos, 
Chinijos ir kitų šalių vidaus 
reikalus ir sudaro karo pavo
ju;

Kadangi Henry A. Wallace, 
buvęs vice-prezidentas, išklau
sė 300 delegatų iš 18-kos vals
tijų prašymo ir sutiko būti 
kandidatu ant Trečiosios Ne
priklausomosios Partijos tikie- 
to į prezidentus 1948 metų 
balsavimuose;

Kadangi, jis pareiškė, jog 
kai senosios partijos neatsako

Gražiai Pasitikta Atvykusi 
Konstancija Menkeliūnaite

Atvykusios į Ameriką pa
viešėti dainininkės Konstanci
jos Menkeliūnaitės pasitikimo 
vakaras, įvykęs sausio 11-tą, 
Laisvės salėje, Brooklyne, 
praėjo visapusiai gražiai. Ir 
turėjo masinį pobūdį, kas vi
sai atitinkama. Menkeliūnai- 
tė, kaip nurodė keli iš grupės 
čia iškviestų kalbėti, dainuo
davo masėms, buvo jų myli
ma.

Tipiškas buvo muzikės ša- 
linytės įkainavimas Menkeliū
naitės, kaipo menininkės. Ji
nai, sakė šalinytė, tapo le- 
gendiška Amerikos lietuviuose 
tuomi, kad ji buvo viena iš 
pirmiausių lietuvių daininin
kų ir, tikriausia, pirma iš lie
tuvių moterų dainininkių nuve
žusi Amerikos lietuviams į 
didmiesčius ir į angliakasyklų 
kaimelius jų labai išsiilgtą lie
tuvių liaudies dainą.

Menkeliūnaitės dainos, sa
ko jinai, buvo ne vienai iš 
jaunesnės kartos dainininkių 
įkvėpimu tapti jomis. Buvo 
įkvėpimb jų tėvams leisti sa
vo vaikus mokytis dainuoti. 
Jaunos dainininkės, sako šali
nytė, ne kartą žodžiu ar laiš
ku klausia jos, kas ta Menke- 
liūnaitė, apie kurią jų tėvai 
joms kalbėjo. —

Ir visi čia iškviestieji—-chorų 
vadai ir viršininkai, teatrinin
kai, kitų organizacijų ir įstai
gų žmonės , pareiškė panašių 
minčių, greta to reikšdami pa
geidavimą, kad Menkeliūnaite 
savo viešnagės proga atlanky
tų lietuvių kolonijas su daina. 
Buvo sugestijų ir garsaus pra
šymo, kad jinai jau čia pat 
padainuotų.

Paskiausia iškviestoji gar
bės viešnia Menkeliūnaite ta
rė kelis žodžius pasisveikinti 
ir pareikšti džiaugsmą tuo 
masiniu suėjimu, teikimu pro
gos jai su mumis pasimatyti. 
Ji sakė, jog ji stengsis mūsų 
pageidavimą jos dainos paten
kinti, tačiau ne šiandien, ka
dangi iš susijaudinimo ji vos 
galėjo kalbėti. Sako, sunku 
jums įsivaizduoti, kaip aš, bū
dama atskirta nuo jūsų per 10 
metų, jūsų visų pasiilgau. Su
sikaupusi, vėliau, padainuosiu 

Amerikos žmonių reikalams ir 
troškimams, tai “Amerikos 
žmonės turi 'teisę pakelti bal
są per naują partiją...” ir 
kad “atremti karo pavojų ir 
nežmonišką liaudies apiplėši
mą gali tik naujasis politinis 
persitvarkymas Amerikoje, o 
tam reikia suorganizuoti nau
ją politinę partiją,” tai mes 
pilnai pasisakome už tokios 
partijos suorganizavimą, jos 
kandidatą pastatymą ir rė
mimą.

Kaip H. Wallace sako, bal
savimas už trečiosios partijos 
kandidatus, tai bus “balsavi
mas už taiką ir saugumą sau 
ir savo vaikams. Balsuodami 
už trečiosios partijos kandida
tus mes kovosime už senąjį 
amerikojnizmą. . . mes kovosi
me už žodžio ir susirinkimų 
laisvę, mes kovosime, kad bū
tų panaikinta rasinė-tautinė 
diskriminacija. Mes kovosime 
už kainų numušimą . Mes ko
vosime už laisvas darbo uni
jas, už darbus ir namus, kur 
mes galėtume žmoniškai gy
venti.” *

Todėl, Apskrities konferen
cija šaukia visus mūsų orga
nizacijos narius, prietelius ir 
pritarėjus jungtį^ aplinkui 
Trečiosios Partijos skyrius, 
mobilizuoti mases, kad laike 
balsavimų šių metų rudenį tie 
žmonės būtų išrinkti į prezi
dento vietą, kongresą, senatą 
ir kitas valdiškas įstaigas, 
kurie stoja už šias liaudies 
laisves.

ir daugiau papasakosiu.
Dolores Petronytč padai

navo tris liaudies dainas solo 
ir abi su Suzanna Kazokyte 
taip pat žavingai sudainavo 
tris duetus. Joms akompana
vo muzikė šalinytė.

Iškvietus kalbėti, Frank Ba- 
levičius pasveikino dainininkę 
žodžiu, o paskui dar paskam
bino pianu “Serenadą.”

Programą atidarė K. Petri- 
kienė, pasakydama šio vakaro 
tikslą, paskiau paduodama va
karo vedimą V. Bovinui, Lie
tuvių Meno Sąjungos vietinės 
apskrities sekretoriui.

Svečiai buvo pavaišinti ge
rai ir gražiai paruošta bufeti- 
ne vakariene-užkandžiu, atsi
lyginant už tai kiekvienas pa
gal savo nuožiūrą. žodžiu, 
čia turėta gražus, draugingas 
ir vaišingas pobūvis. Gerai pa
sitarnavo mums ir dainininkei 
pobūvį suruošusieji, jam dir
busieji. Rep.

IR ŠAUTUVAS APGAVO

August Retzko, 54 metų, 
bandęs nusižudyti, kad mote
riškė sugadinusi jo “visą gy
venimą.” Jis šovėsi. Tačiau 
ir šautuvas jį apgavo, tik su
žeidė. Nuvežtas į Bellevue li
goninę apgydyti ir, sakoma, 
pasveiksiąs'.

Mirė
Simas Vadvilavičius (Wood- 

riliaučius), gyvenęs 6 Scholes 
St., Brooklyne, mirė namuose, 
sausio' 9-tą. Kūnas pašarvo
tas graboriaus Matthew P. 
Ballas (Bieliausko) koplyčio
je, 660 Grand St., Brooklyne. 
Laidotuvės įvyks sausio 13 d. 
Bus išlydėtas iš koplyčios ly
giai 12 valandą, į National 
Veterans kapines.

Giminės ir pažįstami pra
šomi atiduoti paskutinį patar
navimą velioniui, aplankyti 
kūną ir palydėti į kapines.

Simas buvo pažangus žmo
gus, ilgai gyvenęs Brooklyne.

Depsienė.

Miestui paskelbus tyrinėji
mą aliejaus raketo, sakoma, 
palengvėjo gavimas aliejaus ir 
kainos kiek atsileido. Tačiau 
dar vis tebeima iki 1'4 centų 
už galioną. Pirm karo toks 
pat aliejus būdavo po 7 cen
tus. Reiškia, doleris nusipir
kimui kuro beliko vertas tik 
pusės dolerio.

Darbo Partija Ragino Gerinti 
Proto Ligonių Gydymą

Amerikos Darbo Partija ra
gino gubernatorių Dewey pa
siūlyti valstijos seimeliui page
rinti priemones apsaugai ir 
gydymui susirgusių proto ligo
mis:

Teikti valstijos paramą vi
soms apskričių ir miestų ligo
ninėms ir įsteigti pakankamai 
gerai vedamų ir visu kuo ap
rūpintų klinikų.

Padidinti budžetą valdi
niam to darbo departmentui.

Pakelti algas ligoninių per
sonalui, lavinti darbe, teikti 
progas pakilti, klasifikuoti 
kaipo profesionalus.

Visos valstijos skale parū
pinti priežiūrą išleistiems iš li
goninių.

Paruošti daugiau gydytojų.

Lengva Atjausti Kitus, 
Kada Pačiam Šalta

Brooklyne teisėjas Master- 
son praėjusį penktadienį labai 
greitai atleido visus trafiko 
kaltininkus. Atleido be baus
mės arba su visai mažomis 
b ausm ėm is. Pri e ž as t is—- teis- 
mabutyje buvo tik .40 laips
nių šilumos, pritrūkę aliejaus.

Tos pat savaitės pirmadie
nį eilės pašauktų į teismą už 
paliktas sniege mašinas sto
vėjo per ištisas valandas lau
ke. O kada daėjo prie teisė
jų, užsimokėjo po $15. žino
ma, dėl to pašaukimo buvo 
kalti ne teisėjai, kitos įstai- 
gos.

Jeigu būtų įstaiga, kuri da
vinėja medalius už ve pi ūmą 
ir žiaurumą, o aš būčiau jos 
viršyla, duočiau abu pašau
kusiems tuos žmones teisman 
vieną dieną. Ir piemenėlis 
būtų supratęs, kad keliolika 
tūkstančių žrųonių teismai ne- 
perleis viena diena, kadangi 
paprastai bėgiu dienos perlei
džia tik po kelias dešimtis.

Sviesto kainos New Yorke 
nupigintos keturiais centais.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau puseserės Aleksandros 

Pranckevičiūtės. Po vyru pavardės 
nežinau. Į Ameriką išvažiavo 1924 
metais. Taipgi pajieškau mamytės 
brolio Felikso Vaitkaus, kuris iš
važiavo f Ameriką prieš 40 metų. 
Abudu Akmenės - vaisė., Mažeikių 
apskr. Jeigu kas žinote apie juos, 
malonėkite man pranešti, būsiu la
bai dėkinga. Aš taipgi paeinu iš 
Akmenės vaisė., Mažeikių . apskr. 
Rašykite: Kazė (Dargytė) Arlaus
kienė, Glen Edith Hotel. Webster, 
N. Y. (8-9)
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3N< Negraži Mūšy Gatve
Mūsų Williamsburgas, dė

ka gražiam baltam sniegui, 
“sukiaulėjo.” Kadangi per iš
tisą savaitę neišvežė atmatų 
nuo namų ekspresinėse gat
vėse, o šalutinėse užsiliko dar 
ilgiau, atmatos netilpo regulia
riai vartojamose bačkose. Di
džiumą gyventojų jas suvers
davo krūvutėse ir degino.

Tačiau ne visi teikėsi ar T
mokėjo atmatas sudeginti. 
Buvo tokių, kurie išmetė, 
kur papuolė. Su laiku snie
gas aplink aptirpo, atmatos 
pasiliko nuogos ir išdavingos, 
daugelį mūsų “griekų” paskel
bė svietui. Ko čia nematyti 
išsidraikius gatvėje? Duonu
tė verkia išmesta ant sąšlavy
no. Kur ne kur jai pritaria 
nedabaigtas nugraužti vištos 

[sparnas. Bjauru.
Kam duonutė metama lauk! 

Nesakyčiau, kad Čia žmones 
perdaug jos turėtų, čia var
gana miesto dalis. Greičiau
sia bus tik pasekmė mūsų 
“laisvosios pr'ekybos.” Tu ne
gali duonos pirktis tiek, kiek 
tau reikia (retai kur gali pirk
tis dalimis bandukės), turi 
pirkti visą arba nieko. Tuo 
pat sumetimu niekas nemoko
ma pirktis tiek, kiek reikia. 
Tai kas, kad kur nors, kam 
nors trūktų duonos! Tai kas, 
kad vardan strtkos to ar kito 
maistui produkto kainus ke
liamos, meą sau, anot tos pa
laipinės poezijos, “kriu-kriu” 
“giedam.” Bile pelningiau 
taip parduoti, o kitam priim
ta taip pirkti ir atlikusią mes
ti, mes gatves , pavertėme į 
kiaulydę, su duona negarbin
goje vietoje, tarp išmatų.

. Dar blogiau, kad per porą 
savaičių nepasistengta tos gat
vės nuvalyti, tad ir tiems gy
ventojams, kurie gatvių su- 
kiaulinimui neprisidėjome, 
tenka kęsti ta pati negarbė.

• T—as.

SAUGOKITĖS LEDŲ ■ »
Ledų dabar reikia saugotis 

ne vien tų, ant kurių einant 
galima ’ paslysti, pavirsti ir 
susižeisti. Dabar reikia sau
gotis ir tų, kurie 'krinta iš 
“dausų” — nuo aukštųjų pa
statu . v *

Užėjus šiltam orui (penk
tadienį, buvo 45 laipsniai šilu
mos), ledai pradėjo atsiliuo
suoti, didelėmis lazdomis ir 
plytomis kristi nuo aukštųjų 
pastatų . Dėl to tūlose vietose 
didieji pastatai tebėra atitver
ti.

I ■ I

į Joseoli Garszva 1
« K
| Undertaker & Embalmer |

Manager «
g JOHN A. PAULE Y |
S ' «'
E Licensed Undertaker § E fit

I ■ 1
i I
g 231 Bedford Avenue I

Brooklyn 11, N. Y. «
$ |
| , Tel. EVergreen 8-9770 •

| GYDYTOJAS g.

| S. S. Lockett, M. D,
g 223 South 4th Street | 
g BROOKLYN, N. Y. |

V U—2 dienbm §j Valandos: jg_8 vaMrais g

5 Ir Pagal Pasitarimais. §
S Telefonas EVergreen 4-0203 
w K

|Adam V. Walnuts, D.D.S.I
$ DAKTARAS-DENTISTAS *
S Rg. _________ . , «
g x ,VALANDOS: |
» 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. £
w AS
S? Išskiriant trečiadienį «
g ir sekmadienį.

|650—5th Avė., kamp. 19 St.| 
g BROOKLYN, N. Y. |
I Tel. SOuth 8-5569 f

-įį L A t s v e s 
BANKIETAŠ.4

5j
Dienrašti? Laisve prašo ko-operacijos 

visų skaitytojų ir*visų rėmejų.( Patys su
prantate kaip sunku yra dienraščiui ver
stis šiais brangenybės laikais. Parengi
mai mūsų dienraščiui dabar yra svar
biau, negu jie buvo bent kada.. Rūpinki
mės visi, kad 'šis bankietaš pavyktų.

5

:>
5j

Sausio-Jan. 
25

Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 
bilietus ir dalyvaukite bankiete.
VAKARIENĖ SU ALUM $3.00

Ir šiemet Laisvės bankietaš bus toje 
pačioje vietoje kur pernai buvo

Grand Paradise Salėse
318 Grand St, Brooklyn, N. Y.

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 
6-TĄ VAL. VAKARO.

šokiai prasidės 7-tą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams

2>

a
5}
5!

3

fe

K 
S f*- 
c 
fe

5

V n
į GREEN STAR BAR & GRILL 8
I LIETUVIŠKAS KABARETAS 1
S. 1 . §
gj Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina «

pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti. «
g ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. ;
H Ks? Geriausias Alus Brooklyne «
Į PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ S

S? • «

I 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 1
B (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 g

Peter | 
KAPISKAS l 

BAR & GRILL | 
Degtinės, Vynai ir Alus į 

RHEINGOLD |
BEER & ALES a

32 Ten Eyck St. g 

BROOKLYN, N. Y. g 

Tel. EVergreen .4-8174 S
J Peter Kapiskds '■

ir

Lady’t BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17- jewel*. ^33.7S

Graži įvairybe kostu- 
miškij t džiuleritj. Suk-' 
nelėm setai Elgin — 
American išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
Žiedai. ,

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

v
Linksmų Kalėdų

Laimingi; Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

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

•17.50

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

iDlilllh.

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

. ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Aye., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Antrad., Saus. 13, 1948




