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žmonių, kuriuos galima va
dinti kurmiais, randasi dar 
gana daug. Tai visokio plau
ko fašistiniai gaivalai. Jų yra 
Lietuvoje, jų užeiname Ame
rikoje.
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Tokius žmones, man atrodo, 
labai gražiai apibūdina jauno
sios kalios poetas E. Mieže
laitis.

“Jiems diena,” jis sako, “vi
suomet apsiblaususi,” “nema
to jie skrendančio sakalo, nes 
jie kurmiai, maži ir akli.” 
“Jie jokia ateitimi nesirūpina, 
Jie, akli, neįžvelgs ateities; 
Ieško menko, nedidelio

trupinio 
Ir nedrįsta išlyst iš nakties.”

★ ★ ★
šių dienu Lietuvoje literatū

rinė kūryba eina visiškai nau
ju keliu. Rašytojai nėra už
sidarę aukštuose bokštuose zir 
atsiskyrę nuo plačiosios liau
dies.

Štai J. Baltušis, su kuriuo, 
beje, turėjau garbės susipa
žinti, parašė pjesę “Gieda Gai
deliai.”* Pirma, negu ji bu
vo atspausdinta, ją gerai iš- 
diskusavo susirinkę rašytojai 
ir teatralai. Diskusantai iš
kėlė pjesės stipriąsias ir silp
nąsias puses. Autorius, be 
abejonės, į patarimus atkreipė 
savo dėmesį ir silpnumus pasi
stengė prašalinti.

Ši Baltušio pjesė, “Gieda 
Gaideliai,” jau gauta ir Ame
rikoje.

Gal ją ir čia kas nors pa
jėgs suvaidinti ?

*★ ★ ★
Panašiai, rašo “Literatūra ir 

Menas,” buvo rašytojų ir te
atralų išdiskusuota ir aptarta 
čyžiaus pjesė “Nesavas žmo
gus.” ši pjesė, matyt, taiko
ma plačiai Lietuvoje išsivys
čiusios saviveiklos rateliams.

žymusis dramaturgas* Dau
guvietis parašė naują pjesę 
“žaldoko Dvaras.” Ji irgi buvo 
plataus susirinkimo kritiškai 
apsvarstyta. J. Mackonio pje
sė “Broliai” perėjo per pana
šią “šerengą.”

★ ★ ★
Ant rytojaus po to, kai 

prezidentas Trumanas padarė 
Kongresui pranešimą apie pa
dėtį tautoje, Laisvėje buvo 
toks didelis antgalvis: “Tru
manas prižada daug gero ir 
karinę politiką.” Antgalvis 
keistas ir klaidingas. Atrodo, 
kad karinė politika irgi ge
ras daiktas!

Arba štai Chicagos Vilnyje 
sausio 9 d. ilgas įvedamasis 
turi pavadinimą: “Daug bijo 
Wallace kandidatūros.” O 
pasirodę, kad jo bijo tik sau
jelė reakcinių liaudies prie
šų, o -ne plačiosios darbo ma
sės. Vadinasi, pavadinimas 
perdėm klaidingas.

Abiejuose atsitikimuose “ke
purė ne pagal vyrą.” Ir skai
tytojai, kurie tik į tą “kepu
rę” tepažiūrės, susidarys klai
dingą išvadą. ★ ★ ★

Laisvėje ir Vilnyje (daž
niau Vilnyje) būna diskusijų 
apie mūsų kalbą ir rašybą. 
Gaila, kad tos diskusijos tebė
ra labąi palaidos ir nedrąsios. 
Reikėtų, kad abiejuose dien
raščiuose būtų .įvesti kalbos ir 
rašybos reikalų skyriai. 
: Diskusijos, “kur ranka,.kur 
koja,” nors ir geras dalykas, 
nors šio to mus pamoko., bet 
ne tiek, kiek reikėtų.

Kaip visose gyvenimo sri
tyse, taip kalboje, reikia pro
gresuoti. Laikytis griežtai įsi
kibus visko, kas sena, įpras
ta, lengva, nesuderinama 
su progresu. Mūsų ’skaityto
jai privalo mokytis ir nesibi
joti nauji: bei neįprastų žo
džių, kurie yra įvedami lie
tuvių kalbon.

Laikraštis, apart kitko, yra 
ir švietėjas. Progresas visur 
reikalauja progreso!

NUMATO MILION4 N. Y. 
BALSU WALLACEUI

Bandomieji Gallup’o Balsavimai Rodo, Kad 1,050,000 
New Yorkn Valstijos Piliečių Balsuos už Wallace’?

New York. — Dr. Gal-’ 
lup’o bandomųjų balsavi
mų įstaiga apklausinėje 
tūkstančius šios valstijos 
piliečių, už kuriuos kandi
datus jie balsuos lapkrityje 
į Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Už Wallace’ą, kaipo 
trečiosios partijos kandida
tą, pasižadėjo balsuoti 15 
nuošimčių piliečių, tai būtų 
berit 1,050,000, imant tik 
tiek valstijos balsuotojų, 
kaip 1944 m. Bet tada šim
tai tūkstančių N. Y. pilie
čių tarnavo, ginkluotose

jėgose užjūryje ir nebalsa
vo. Nuo 1944 m. paaugo ir 
šios valstijos piliečių skai
čius.

Gallup’o bandomuose bal- 
saimuose 47 nuošimčiai pa
sisakė už republikoną gu
bernatorių Dewey prieš 41 
nuoš. Trumano šalininkų. 
Gen. Eisenhower gavo 56 
nuošimčius “šiaudinių” bal
sų prieš Trumano 31. Bet 
Trumanas gavo 47 nuošim
čius tokių balsų prieš re- 
publikono sen. Tafto 35.

Lietuviu Kultūrinio TRUMAN NORI DAUGIAU 
Centro Reikalai PINIGU GINKLAVIMUISI

Ruošiantis prie Lietuvių Namo 
Korporacijos Suvažiavimo

Ateinantis suvažiavimas, įvyksiąs Brooklyne, saus. 24 
d., bus labai svarbus. Jame šėrininkai turės progą iš
girsti platų pranešimą apie nupirktą namą ir jo paruo
šimą atidarymui. Reikės išrinkti gerus direktorius na
mo reikalų tvarkymui. Reikia, kad šiame suvažiavime 
šėrininkai skaitlingai dalyvautų. Kuriems tik sąlygos 
leidžia, turėtų suvažiaviman atvykti patys. Kiti, ku
rie patys negalės dalyvauti, yra prašomi išpildyti gau
tuosius paliudijimus ir tuojau sugrąžinti Bendrovei.

Tuo tarpu visiems reikia susidomėti finansiniu va
jumi. Vajus dar nesibaigia, dar vis trūksta geros su
mos pipigų. Labai gražu būtų, kad šėrininkai smarkiai 
pasidarbuotų pardavime Šerų prieš suvažiavimą. Tiki

Apie Pusę Visų Reikalaujamų Lėšų Prez. Trumanas Skiria 
Pasiruošimams Trečiam Pasauliniam Karui

Dega Laivas, bet Išgelbėti 
46 Buvusieji Jame Žmonės

l)Pčw York. — Nesustab
domai dega aTmijos trans
porto laivas Joseph V. Con
nolly vandenyne už 900 my
lių nuo New Yorko. Bet ki
ti du Amerikos laivai iš
gelbėjo 45 Connolly jūri
ninkus ir 1 keleivį, nors 
pirmadienio pranešimai sa
kė, kad jie būsią žuvę. Aud
ra ir didžiulės bangos per 9 
valandas blaškė tuos žmo
nes gelbėjimosi valtyse, kol 
juos paėmė kiti laivai. Ne
laimės vieta buvo “apčiuop
ta” per radarą.

Laivas Connolly gabeno 
6,248 karstus (grabus) į 
Antwerpa., Į tuos grabus 
būtų buvę sudėti atkasami 
jankių lavonai grąžinimui 
Amerikon. Pernai spalių 
mėnesį šis laivas pargabeno 
namo 6,248 amerikonų lavo
nus iš Europos.

Išbandytos Greitesnės 
Už Gars? “Rogės”

Muroc Air Base, Calif.— 
Kaviniai inžinieriai paleido 
geležinkelio bėgiais savotiš
kas “roges”, varomas ra- 
kietomis. “Rogės” pleškėjo 
tokiu smarkumu, kaip 1,- 
000 mylių per valandą, tai 
yra, 240 myku greičiau už 
garsą. Penkios rakietos va
rė tas roges per 1 sekundą 
ir 8 dešimtadalius. Visos 
rakietos sudarė tokį stūmi
mą, kaip, 25 tonų spaudi
mas. .

Svajojama apie rakietų 
jėgos pavartojimą trauki
niams.

Komunistai Stumia 
Čiango Armiją Atgal

Nanking, Chinija.— Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
komandieriai nutarė “su
trumpinti linijas” mūšių su 
chinų komunistais, kad tik
riau galėtų apginti Mukde
ną, Mandžurijos didmiestį. 
“Linijų sutrumpini m a s” 
reiškia, kad tautininkų ar
mija priverstą trauktis at
gal įvairiose vietose šiauri
nėje ir^vidurinėje Chinijoje. 
Tuo tarpu komunistai te
belaiko apsupę Mukdeną su 
apylinke. Pačioje Chinijoje 
komunistai suardė tauti
ninkams dar šimtus tiltų.

Palestinos Žydai Prašo 
Apgynimo iš J. Tautą

Lake Success, N. Y.—Žy
dų Agentūra dėl Palestinos 
atsišaukė į Jurigt. Tautas, 
prašydama duot ginkluotų 
tarptautinių jėgų, kurios 
apsaugotų planuojamą ten 
žydų valstybę nuo arabų 
užpuolimų; kartu prašo ap- 
ginkluot ir 15,000 iki 25,- 
000 žydų milicijos.

Partizanai Visur Puola 
Graiką Monarchistus

Athenai, Graikija.— Mo
narchistų komanda dejuo
ja, kad demokratai-partiza- 
nai ištisoje Graikijoje “ne
tikėtai” užpuldinėja monar- 
chistų kariuomenę ir žan
darus; esą, negalima pa
spėti nusiųsti kariuomenę 
į visas vietas, kur partiza
nai daro atakas, bet tam 
ir neužtektų esamosios mo- 
narchistų armijos.

Partizanai, be kitko, puo
la monarchistus Pelopenne- 
se, pietiniame Graikijos 
pussalyje, Makedonijoje, 
Tzema kalnuose Ir kitur.

Monarchistų premjeras 
Tsaldaris susiginčijo su ka
rinės Trumano pasiuntiny
bės galva Griswoldu. Ne
susitaria dėl monarchistų 
apsitvirtinimų, m i 1 i cijos 
skaičiaus irt.t.

me, jog tai bus padaryta.
Sekami prisidėjo Šerais:

Elizabeth Mulokiūte, Philadelphia, Pa. $100.00
Šėrininkas FP 100.00
Agnis Ahdrulienė, Waterbury, Conn. 25.00
George Pranaitis, Flushing, N. Y. 25.00
Mike Pučkis, Philadelphia, Pa. ’ * 25.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Lietuvių Namo Bendroves 
Dalininkų Atydai

Šiuomi pranešame, kad pakeičiame vietą Lietuvių 
Namo B-vės dalininkų suvažiavimui, kuris įvyks sausio- 
Jan. 24 d., 2-rą vai. po pietų. Vietoje Liberty Hali, jis 
bus Laisves Salėje, 419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Prašome visų dalininkų įsitėmyti pakeitimą vietos 
ir kviečiame dalyvauti suvažiavime.

Naujame name negalėjome turėti suvažiavimo, nes 
dar namas tam neprirengtas. Todėl turėjome perkelti 
į kita vietą.

MOTIEJUS KLIMAS,
Liet. Namo Bendrovės Prez.

Žydai Reikalauja Sugrąžint 
Užgrobtus Sproginius

New York.— Žydų Agen
tūra dėl Palestinos teisėtai 
pirko 200 tonų smarkiųjų 
ciklonito-M3 sprogimų, ku
rie būtų buvę persiųsti Pa
lestinos žydams gintis nuo 
arabų, kaip pareiškė išga
benimų biznierius Leonar
das M. Weismanas. Jisai 
sako, jog tuos sproginius 
neteisėtai užgrobė New 
Jersey valstijos policija ir 
federalės valdžios agentai

FBI. Weismanas todėl 
kreipsis į teismą, reikalau
damas paliuosuoti sprogi
nius pergabenimui žydams 
į Palestiną. Jis primena, 
kad tie sproginiai buvo re
guliariais keliais nupirkti 
su leidimu valdiškos kari
nių perteklių administraci
jos.

Užgrobti sproginiai tuo 
tarpu laikomi New Jersey 
valstijoj. Areštuotas ir po

Washington. — Prezid. 
Trumanas saus. 12 d. įteikė 
kongresui valdžios lėšų są
matą - biudžetą dvylikai 
mėnesių, pradedant liepos 1 
d. šiemet ir baigiant birže
lio 30 d. 1949 m. Visoms 
valdžios išlaidoms jis rei
kalauja $39,6G9,0Q0,000, tai 
vra, beveik dviem bilionais 
daugiau, negu per eina
muosius valdinių finansų 
metus. i

46 nuošimčiai Trumano 
reikalaujamų pinigų yra 
skiriami pasiruošima m s

Indėną Vadas Gandhi 
Badaus Dėl Santaikos

New Delhi, Indija.—Tau
tinis indėnų vadas Mohan
das K. Gandhi pranešė, jog 
jis neribotą laiką badaus 
ir melsis, kad liautųsi kru
vinos riaušės ir ginkluoti 
susikirtimai tarp Indijos ir 
mahometoniškos Pakistano 
valstybės. Gandhi yra men
kutis žmogelis, 79 metų am
žiaus.

Aukšč. Teismas Įsakė 
Priimt Negrę Studentę

Washington.— Aukščiau
sias Jungtinių Valstijų teis
mas vienbalsiai įsakė pri
imt į Oklahomos valstijos 
universitetą negrę studentę 
Adą Lois Sipuel. Šalies 
Aukščiausias Teismas pa
naikino Oklahomos valsti
jos vyriausio teismo spren
dimą, kuris buvo uždraudęs 
priimt tą merginą į uni
versitetą tiktai todėl, kad 
ji negrė. Ada Sipuel moky
sis advokatūros Oklahomos 
universitete.

$10,000 laikomas farmeris 
Charles Lowy dėl to, kad 
jis be New Jersey leidimo 
priėmė sproginius į savo 
sandėlį. Už tai traukiami 
teisman ir 8 farmerio sam
diniai.

Marshall Gąsdina, būk Sovietai Diktuosią Vakarinei
Europai, jei Kongresas Pilnai Neužgirs Jo Plano

®  ra--------------------------------------------------t-------
Washington.— Valstybės 

sekretorius Marshallas rei
kalavo, kad kongresas pil
nai užgirtų jo ir Trumano 
programą vakarinei .Euro
pai ‘Stiprinti prieš Sovietų 
Sąjungą ir komuniz m ą. 
Marshallas, 1 i u dydamas 
kongreso komitetui užsie
niniais reikalais, gąsdino, 
kad jeigu nebus skirta tiek 
pinigų, kiek prašo jis ir 
Trumanas, tai girdi, nupuls 
vakarų Europa ir susida
rys ten tuštuma, kurią ga
lėtų užpildyti tik “Sovietų 
Sąjungos padiktuoti va
dai.” , ,
Marshallas pakartojo, kad 

turį būti paskirta $6,800,- 
000,000 paspirties vakarinei 
Europai per 15 mėnesių, o

Vandenberg ir Kiti Republikonai Abejoja apie Tiek Pinigų 
Davim? Tam Planui, Kuris Gręsia Dar Didesne Infliacija
paskui dar $10,200,000,000 
per tris sekamus metus. 
Pasak Marshallo, jeigu kon
gresas greitai nepaskirtų 
reikalaujamos sumos pini
gų vakarinei Europai, tai 
tfen susidarytų “baisiai blo
gas, pragąištingaš įspūdis.” 
Tokiame atsitikime, girdi, 
Amerika turėtų kur kas 
daugiau išleist pinigų sa
vam ginklavimuisi. <

Senato užsieninių reikalų 
komiteto pirmininkas, re
publikonas senatorius Ar
thur H. Vandenberg jau 
pradėjo dvejoti kas liečia 
pinigų sumas z Marshallo

planui. Jis pareiškė, jog 
Marshallo-Trumano reika
laujami $6,800,000,000 va
karinei Europai per 15 mė
nesių nėra koks šventas ar 
nepakeičiamas dalykas.

Republikonai1 kongresma- 
nai M. Mansfield, Chester 
E. Merrow ir eilė kitų taip
gi kalba apie reikalą mažin
ti lėšas Marshallo planui. 
Kai kurie sako, jog Truma
nas - Marshallas tyčia per
daug išpučia vadinamus pa
vojus iš Sovietų pusės.

Republikonai b e n d r ai 
priešinasi Marshallo reika-

ministratorių, kuris tvar
kytų to plano lėšas ir kuris 
būtų tiktai valstybės de
partment k o n t roliuoja
mas. Republikonai siūlo su
daryti atskirą “nepriklau
somą” valdinę korporaciją 
dėl vakarinės Europos “at- 
steigimo.”

Prekyb. sekretorius Har- 
rimanas, liudydamas sena
torių komitetui, pripažino, 
kad Marshallo planas Eu
ropai dar brangintų gyve
nimo reikmenis amerikie
čiams ir didintų infliaciją 
šioje šalyje.

Trumanas reikalauja apie 
$400,000,000 Chinijai.

lavimui paskirti vieną ad- ORAS.—Būsią šalčiau. 
s

trečiam pasauliniam karui 
skaitant $11,025,000,000 

pačios Amerikos ginklavi
muisi ir pridedant bent 
$7,009,000,000 M a r shąllo 
planui ir kitiems užsienio 
kraštų stiprinimams prieš 
Sovietų Sąjungą.

Pinigus veteranų para
mai Trumanas siūlo numu
šti nuo buvusių $6,622,000,- ■ 
000 iki $6,102,000,000. Užtat 
jis prašo pakelti lėšas ato
minėms bomboms dirbti 
nuo $456,000,000 iki $660,- 
000,000 per 12 mėnesių.

Kartu prezidentas ragina 
kongresą paskirti $400,000,- 
000 verstinam kariniam 
jaunuolių lavinimui, lauk
damas kongreso užgyrimo 
privalomam muštrui. Čia 
jau Trumanas įspėja, kad 
verstinai karinei lavybai 
jaunuoliams reikės $2,000,- 
000,000 per metus, kuomet 
kongresas išleist įstatymą 
jiems rekrutuoti.

Naujų gyvenamųjų namų 
statymai lėšas Trumanas 
perša numušti nuo $113,* 
000,000 iki $38,000,000. Dar- ‘ 
bo departmentui pakelti lė
šas nuo $97,000,000 iki 
$116,000,000, nes daugiau 
pinigų reikia Tafto-Hart- 
ley’o įstatym. vykdyti prieš 
darbo unijas. Nuošimčiams 
už valstybės paskolas Tru
manas skiria 5,250,000,000.

Prezidentas skaičiuoja, 
kad per tuos 12 mėnesių 
valdžia gaus $44,500,000,- 
000 pajamų, jeigu biznis 
taip eis, kaip šiuo laiku; 
tuomet liksią $4,800,000,000 
mokėjimui valstybinių sko
lų.
Kritikuoja Pefdaug Išpūs

tą Sąmatą
Demokratas senatorius 

Harry F. Byrd pareiškė, 
jog tokios milžiniškos val
dinės lėšos, kokių Truma
nas reikalauja, grūmoja į-, 
stumti Ameriką bankrutą.

Republikonas kongres- 
manas John Taber, kongre
so lėšų komiteto pirmi
ninkas, smerkė Trumaną 
už tokį didelį valdžios lėšų 
išpūtimą. Tatai gręsia in
fliacija, sakė Taber. Senato 
lėšų komiteto pirmininkas 
sen. Styles Bridges kaltino v 
Trumaną “už politinį loši
mą ir už nudavimą, būk to
kia sąmata tarnausianti e- 
konominiams Amerikos rei
kalams.”

Nepaisant Vadą, CIO 
Nariai už Wallace’, ,

Chicago. — Dauguma Il-X 
linojaus CIO vykdomosios 
tarybos narių priėmė rezo** 
liuciją prieš Henrio Walla- 
ce’o kandidatūrą į prezi
dentus ateinančiuose rinki
muose. Bet didžioji daugu
mas CIO Farmų Įrankių 
Darbininkų Unijos, CIO 
Skerdyklinių Darbininkų ir ’ 
CIO Elektrininkų Unijų 
narių rems Wallace’ą, kaip 
tvirtina vietiniai šių unijų 
darbuotojai. . /
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Valstybė ir Bažnyčia Amerikoje
-*>—

Amerikoje prasidėjo judėjimas prieš katalikų baž
nyčios dvasiškiją. Kaip jis pjlatus ir kokia jo galutinoji- 
programa, kol kas dar nežinome. Naujoji organizacija 

* vadinasi Jlgu vardu “Protestants and Other Americans 
’for the Separation of State and Church” ir šaukia visas 

z protestantiškas bažnyčias jį paremti.
Savo pareiškime šitie “Protestantai’’ nurodinėja ka

talikiškosios dvasiškijos agresyviškumą ir sistematiškas 
pastangas apeiti Amerikos Konstituciją, kurioje bažny
čia yra atskirta nuo valstybės. Kur tik toji dvasiškija 
įsigauna į valdiškas vietas, tuojau reikalauja, kad para
pijinės mokyklos būtų valdžios pripažintos ir finansuo
jamos. Prieš šitą tendenciją reikią kovoti ir minėtoji or
ganizacija esanti pasimojus kovoti. ,

Galimas daiktas, kad šitieji “protestantai” susilauks 
plačios paramos iš nekatalikiškųjų tikybų žmonių. Jiems 
atrodo, kad jokia religinė grupė Amerikoje neturi tiek 
įtakos ir neieško tiek privilegijų, kiek turi ir ieško kata
likų bažnyčios dvasiškija.

Religijos klausimas yra labai opus klausimas. Re
liginiai karai visuomet atsižymi didžiausiu žvėriškumu. 
Fanatizmas susikerta su fanatizmu, protui nebelieka vie
tos. Iki šiol Amerika buvo pusėtinai laisva nuo religinio 
fanatizmo. Tiesa, pradžioje būdavo, katalikai taip jau 
niekinami ir ujami, kaip šiandien yra niekinami komu
nistai. Jie buvo skaitomi Romos pavaldiniais ir jiems vie
tos nebūdavo nei valdžioje, nei įstaigose. Ilgainiui, tačiau, 
anti-katalikižmas nubluko. Iš Europos atvažiavo daug 
katalikų ir jų įtaka smarkiai pakilo.

Šiandien katalikai sudaro tiktai mažumą visuome
nės, tačiau katalikų bažnyčios, kaip geriausia organizuo
tos, įtaka kur kas pralenkia įtaką bile kurios kitos baž
nyčios. Su įtaka išaugo z ir nesukalbamumas. Šiandien 

’Amerikoje reakcyjoniškiausia dvasiškija yra katalikų 
bažnyčios. Jokia kita dvasiškija taip uoliai neparemia 
visokių politinių “raganų” gaudymo, kaip katalikų kuni
gai ir vyskupai. . •

Taigi, jeigu atsiranda naujų “protestantų,” kurie 
mobilizuoja protestantiškas bažnyčias prieš katalikų baž
nyčią, tai didžiausiu kaltininku yra pati katalikiškoji 
dvasiškija.

Eiliniams katalikams tenka rimtai pagalvoti. Jų ku
nigai vėją sėja, o audrą pjauti gali tekti milijonams ka
talikų.

• Kuo Baigsis Laužymas Sutarčių?
Amerikos ir Anglijos okupacijos zonų sujungimas 

ir padalinimas Vokietijos yra laužymas talkininkų sutar
ties. Potsdame ir kitose konferencijose buvo iškilmingai 
pasižadėta nedaryti jokių atskirų sutarčių su Vokietija, 
visiems talkininkams laikytis išvien, neleisti Vokietijai 
atsisteigti kaipo karinei pajėgai. Tų sutarčių laužymas 
yra labai pavojingas precedentas. Jeigu Anglija ir Ame
rika nesiskaito su susitartomis, tai kaip į tai tubi žiūrėti 
Francūzija ir Tarybų Sąjunga?

Šis klausimas jau keliamas sovietinėje spaudoje. Vo
kiečių kalba Berlyne leidžiamas sovietinės armijos laik
raštis “Taegliche Rundschau” jau iškėlė klausimą, kaip 
su Berlynu? Berlyne sėdi visų keturių valstybių atsto
vybės arba okupacinės komisijos. Miestas yra padalin
tas, kaip ir visas kraštas, į keturias okupacijos zonas. 
Bet Berlynas randasi Sovietų okupacijos zonoje. Jeigu 
Amerika ir Anglija perskels Vokietiją, įsteigs vokiečių 
valdžią Frankfurte ir Frankfurtą padarys tos dalies Vo
kietijos sostine, tai ką jos darys Berlyne? Jeigu ameri
kiečiai’ir anglai savo zonose elgiasi taip, kaip nori, nesi
skaitydami su kitomis šalimis, tai kodėl tos pačios teisės 
negali pasiimti Tarybų Sąjunga su savo zona?

“The New York Times” korespondentas Morrow rašo 
iš Berlyno apie minėtąjį sovietinės armijoj laikraštį ir 
stato"klausimą, kas bus, jeigu bus anglų ir amerikiečių 
paprašyta iš Berlyno išsikraustyti? įfiesa, girdi, Sovie^ 
tai jėgos nenaudos, bet gali sudaryti tokias sąlygas, kad 
ten anglų ir amerikiečių buvimas pasidarytų neįmano
mas.

Ryšy su šių metų prezi
dentiniais rinkimais Jungt. 
Valstijose, vardas Hfenry 
A, Wallace’o bus matomas 
veik kasdieną visuose laik
raščiuose ne tik Ameriko
je, bet ir visame pasaulyje. 
Taipgi girdėsime apie jį 
radio bangomis. 
Kitais žodžiais, bus 
rašoma ir diskusuo- 
jama apie programą, kurią 
jis savo kalboje 29-tą gruo
džio pereitais metais Chi- 
cagoje pasiūlė amerikie
čiams, apsiimdamas kandi
datuoti į prezidentus nuo 
Trečiosios Partijos.

Jo vardas jau ne sveti
mas nei amerikiečiams, nei 
kitu šalių visuomenei. Jis 
plačiai nuskambėjo ypač 
nuo to laiko', kada Truma
nas pavarė jį iš kabineto, 
kuriame buvo prekybos mi
nistru, apie dveji metai 
prieš tai. Nesigilinsime apie 
tai, kas ir kaip įvyko, nes 
visos smulkmenos tilpo 
spaudoje ir buvo aiškinama 
(kiek mažiau) radio ban
gomis.

Šiuo tarpu ne taip, svar
bu, kas įvyko, bet kas da
rosi šiandieną, o dar svar, 
biau, kas bus ryt-po-ryt? 
Šis, pastarasis klausimas 
visiems apeina, taęiaus nė
ra lengva į jį atsakyti, ne 
taip jau lengva numatyti, 
ką sulauksime rytoj.

Ir šių žodžių reiškėjas 
nesiims išpranašauti ateitį, 
o tik padarys trumpą per
žvalgą to, kas yra daroma 
šiandieną, idant iš to g&vus* 
bendrą paveikslą, nurodan- 
tį'kryptį į vieną ar kitą pu
sę.

Kaip jau žinome, Walla
ce’o kandidatūra į prezi
dentus nuo Trečiosios Par
tijos iššaukė nemažo entu
ziazmo ir džiaugsmą visoje 
Amerikos pažangioje visuo
menėje, ir tai natūralu, nes 
Wallace yra vienas tų žy
miųjų žmonių, atstovaujan
čių šių dienų Amerikos pa
žangą. Tai žmogus, kuris 
galįs suburti-sutelkti daik- 
tan visus sluoksnius pažan
giosios visuomenės 1948 m. 
rinkimo kampanijai ir iš
rinkimui jo prezidento vie
tai.

Visai kitaip atsiliepė į 
Wallace’o kandidatūrą pi
niginis pasaulis, pradedant 
Hearstu ir baigiant laikraš
čio PM redaktoriais. Visi 
jie choru išstojo prieš Wal- 
lace’ą. Nuo pat pradžios vi
sa reakcija atsuko prieš jį 
didžiausias kanuoles ir be 
pertraukos bombarduoja. 
Kaip ir visuomet, vyriausio
ji reakcionierių kozyrė 
prieš Wallace’ą — komuniz
mo baubas, “red herring” 
kaip yra madoj Amerikoje.

Sundundėjus didžiosioms 
patrankoms iš Hearsto ir 
jam panašių tvirtovių, tapo 
apglušinti ir mažesnieji ka
pitalo ricieriai — šoko ir jie 

Sakoma, “kaip šaukia, taip atsiliepia.” Pradėtas lau
žymas sutarčių bei pasižadėjimų tiktai toliau didina pa
sidalinimą tarpe Anglijos ir Tarybų Sąjungos. Tai smū
gis pasaulinės taikos išlaikymo reikalui.

t Teisingas Reikalavimas
Visi, kam apeina New Yorke išlaikymas penkių cen- 

•* tų “fėro,” karštai pasveikins kiekvieną, kuris pareika
laus leisti žmonėms referendumu nubalsuoti miesto ma
joro O’Dwyer pasiūlymą “fėrą” pakelti iki astuonių cen
tų. Važinėjimas miesto traukiniais ir busais yra toks 
platus, toks svarbus, toks plačiausią visuomenę palie
čiantis dalykas, jog žmonės niekadą nesutiks, kad miesto 
majoras ir valstijos gubernatorius, arba šertųjų partijų, 
politikierių klika užkartų jiems, aukštesnį “fėrą.”

Miesto CIO unijų taryba gerai padarė, išeidama 
prieš “fėro” pakėlimą. Taip pat gaus plataus pritarimo 
Komunistų Partijos miesto organizacijos reikalavimas 
leisti žmonėms referendumu nubalsuoti.

Klaidą padarė transporto darbininkų unijos vado
vybė, užgirdama majoro planą pakelti “fėrą.” Tuo svar
biu reikalu transporto unijistai išsiskiria iš kitų darbo 
žmonių ir susideda su jų priešais,z Wall Stryto bankie- 
riais, kurie užsispyrė “fėrą”, pakelti. Miesto majoras 
O’Dwyer šiame atsitikime šoka bankierių klumpakojį.

Bankieriaį pastatė majorui ultimatumą: Nepakeisi
te “fėro,” negausite miesto valdžiai nuo mūsų naujų par 
skolų. Vietoje atsikreipti į žmones ir priversti’ valstijos 
gubernatorių ir seimelį sugrąžinti miestui šimtus mili
jonų dolerių taksų, majoras nusilenkė bankieriams ir 
pildo jų valią.

Kodėl ponai O’Dwyer ir Dewey bijo žmonių balsa
vimo? Todėl, kad jie puikiai žino, jog žmonės “fėro” pa
kėlimą beveik vienu balsu atmes ir, pasmerks.

Gei’ai, kad miesto taryboje randasi keletas darbo 
žmonių atstovų. Jie budėš ir neleis žmonių teises paneig
ti ir pakelti važinėjimo “fėrą” be jų sutikimo, išreikšto 
referendumu.

savo “bazookomis” šaudyti 
į Wallace’ą, ir, pagaliaus, 
impeto pagauti, už dienos- 
kitos, paleido darban prieš 
tą patį Wallace’a savo piš- 
talietus, visokių spalvų ir 
mosčių liberalai, įskaitant 
Dr. Frank Kingdon’ą.

Skaitant, veik visą be iš
imties, komercinę spaudą 
apie Wallace’o kandidatavi
mą prezidento vietai, ir tik 
sprendžiant iš to, kas ten 
parašyta, arba iš to, kas 
kalbama radio bangomis, 
gaunasi įspūdis, tarytum, 
Wallace’as ketina įvesti so
cializmą šioje šalyje. Kai 
kurie laikraščių tiesiog ra
šo, jog “Wallace yra Krem
liaus įrankis” ir t. p. Tiks
las tokio rašymo aiškus: 
nubaidyti kiek galint dau
giau Amerikos piliečių nuo 
rėmimo Wallace’o ir Tre
čiosios partijos.

Tas dalinai pavyko, kas 
liečia kai kuriuos darbo u- 
ųnijų vadus ir inteligen
tiją, tačiau geroka 
dalis i n t e l i g e n tijos, li
nijų vadų, jau nekalbant a- 
pie* plačiąsias darbo mases, 
nenusibaidė nuo Wallace’o; 
kaip tik priešingai, prigel- 
bėjo daugiau suartinti vie
nus su kitais. Kad taip yra, 
nepriseina abejoti, nes kur 
tik Wallace’as pasirodo su 
prakalba, jį susirenka iš? 
klausyti tūkstančiai žmo
nių. Vien tik tas parodo, 
jog masės yra su juo ir pa
siruošę jį ir jojo patiektą 
programą remti.

Gi jo programa kaip tik 
ir susideda iš to, ko Ame
rikos masės reikalauja: 
Taikos, gerbūvio, sugyveni
mo su kitomis tautomis 
kaipo lygus su lygiu, numu- 
šimo kainų ant produktų ir 
t.t.

Iš programos, iš septynių 
punktų niekur, o niekur 
nematyti jokio komunizmo 
nei socializmo. Ten visai nė
ra jokio payojaus kapitaliz
mui. Reikalaujama tik dau
giau teisių eiliniams pilie
čiams, geresnių gyvenimo 
sąlygų, mažiau pelnų trus- 
tams, o virš visko, taikos, 
na — ir draugiško sugyve
nimo su Sovietų Sąjunga.

Kyla, tad, klausimas, jei 
nėra iš Wallace’o kapitaliz
mui pavojaus, tai kodėl re
akcionieriai ir visi jų/paka- 

,likai tiek daug šūkaloja 
prieš jį? Atsakymas —rin
kimai, Reakcionieriai, taip 
republikonai, kaip ir demo
kratai negi nori prarasti 
valdžioje riebias ir strate
gines pozicijas, atsisakyti 
nuo imperialistinės politi
kos, Wall stryto diriguoja
mos per NAM. Toji politi
ka, vyriausia, atsukta prieš 
Sovietų Sąjungą. Bet, toji 
politika yra. svetima ir ne
priimtina Amęrikos gyven
tojų didžiumai — masėms. 
Kapitalistai negali ir neno
ri keisti programą, o kitką

masėms pasiūlyti Amerikos 
žmonėms neturi, todėl, te
lieka daryti vienas: bau
ginti mases K komunizmu, 
Stalinu — juodinti Wal- 
lace’ą, nukreipti masių dė
mesį nuo kasdieninių jų 
reikalų; riksmu užmaskuo.- • 
ti savąją; imperialistų prog
ramą, vedančią prie naujo 
karo...

Tai tokis, suglaustoj for
moje, payeikslas pradžioje 
1948 metų. Kokias išvadas 
galima padaryti iš jo, ir ko
kias pasėkas galima tikėtis 
rudenį tų pačių metų, pra
ėjus rinkimams?

Kapitalistai ir visa reak
cija išvadas jau padarė: 
truks-plyš — išlaikyti viską 
taip, .kaip nustatyta, kad 
kapitalistų klasė nei kiek 
nenukentėtų. Jiems nedaro, 
skirtumo, Trumanas ar De
wey bei Taftas bus išrink
tas. Vienas ar antras, de
mokratas ar republikonas 
bus Washingtone, jie gerai 
žino, pildys jų įsakymus ir 
norus. Rinkimų kampani
joj, tik dėl svieto akių, sa
vo tarpe “pasipeš”, kaip ka
da net ir aštriau, bet po 
rinkimų, bus Trumanas ar 
Dewey (jei vienas ar ant
ras bus išrinktas), siųs te
legramas ir sveikins su per- 
gale.
' Jie turi pakankamai iš
tekliaus tokias komedijas 
lošti. Padarys tą ir šiais 
rinkimais, norėdami paro
dyti piliečiams “skirtumą” 
tarpe demokratų partijos ir 
republikonų, kurios, tikre
nybėje, Rooseveltui mirus, * 
neliko. Trumanas tą dar
bais įrodė.

Bet dabar prieiname 
prie to taško, kokias išva
das privalo padaryti pažan
gieji amerikiečiai, Walla
ce’o programos rėmėjai? 
Laukti ir žiūrėti, »kas bus 
toliau ? Reakcija kaip tik to 
ir pageidauja. Dar dau
giau, reakcija užsuko visą 
propagandos aparatą tam 
tikslui, kad sudemoralizuo- 
ti, sulaikyti mases nuo bet 
kokio veikimo...
- Man rodosi, jog jau nėra 
laiko nieko nedaryti, čia 
kaip tik ir bus tas raktas 
atsakymui į klausimą: ką 
sulauksime rytoj? Ką su
lauksime rytoj, labai daug 
priklausys nuo to, ką mes, 
pažangieji, darysime ar ne
darysime prezidentinių rin- 
kimų klausime. Jei pasiduo-
sime kapitalistinei propa
gandai, priimsime jų bruka
mą tendenciją, kad “Wal
lace’as šiaip ar taip, nebus 
išrinktas,” tai laimės reak
cija, laimės karo kurstyto
jai. Tam esame priešingi vi
si. Jei taip, tai prisieina 
rimtai susirūpinti tuo klau
simu ir nedaleisti, kad re
akcionieriai laimėtų šiuos 
rinkimus, o kad jie nelaimė
tų, kito kelio nėra, kaip tik 
remti Wallace’o kandidatū
rą.

Pradžia, didelė pradžia 
jau padaryta. Kandidatas 
tinkamas. Programa atsako 
masių reikalams. Jau stei
giama Trečioji Partija, jos 
skyriai,- veik visose 48-se 
valstijose. Unijos, viena po 
kitai, užgiria Wallace’o 
kandidatūrą, New Yorko 
Darbo Partija oficialiai tą 
patį padarė, žodžiu, visas 
organizuotas p a ž a ngusi^ 
judėjimas stojo su Wal- 
lace’u. Be to, yra plačiai or
ganizuojami “Wallace for 
prešident” kliubai, kurie 
prisidės prie abelno darbo 
rinkimų kampanijoj. Tokių 
kliubų steigimu, kaip maty
ti, ima pirmenybę pereito 
karo veteranai;. Jie žino, ką 
daro, žino, ką reiškia karas, 
jo daugiau nenori, natūra
lu, tad, jei jie rūpinasi Wal
lace’o išrinkimu. Tas pui
ku. .

Stasio Jasilionio eilreš- 
čių antra knyga jau spau
doje. Paskutinėmis dieno
mis šie asmenys užsisakė tą 
mūsų poeto vėliausios poe
zijos knygą:

K. Jotauta, B’klyn, N.- 
Y., J. Vilkelis, Orlando, 
Fla., M. ir K. Stelmokai, 
Newark, N. J. Ona Stelmo
kai tė, Newark, N. J., Fran
ces Kazokienė, Jamaica, N. 
Y., Jurgis Liepa, Scranton, 
Pa., A. Mikalausky, Rock
ford, Ill., Povilas Papievis, 
B’klyn, N. Y., Adomas Da- 
gis, New York City, N. Y. 
ALDLD Centras, B’klyn, 
N. Y., Chas. Stephans, 
Cliffside, N. J., J. Vaivada, 
Rochester, N. Y., J. Yna* 
maitis, Union City, Conn., 
D. P. Lekavičius, Pitts
burgh, Pa., Charles Genys, 
Scranton, Pa., Peter Lilei
kis, B’klyn, N. Y.; Ona 
Walmus,. Brooklyn, N. Y.

Jau esame minėję, kad

Daugiau Talkininkų
Štai ir daugiau talkinin

kų, kurie pasižada parinkti 
užsakymų mano eilėraščių 
knygai, “Pavasarių Godos”.

Buvęs broklynietis Kle
mentas Depsas, dabar gy
venąs Mastic Beach, L. L, 
rašo: Gyvenant atokiau 
nuo lietuvių’ kolonijos, gal 
neturėsiu geriau- 
sių pasekmių, bet—jei dirb
siu — visgi šiek tiek laimė
siu. Žmogus suprantantis 
reikalą, pašokdamas gali 
išmesti tą dolerį...

Ona Vilkienė iš Wethers
field, Conn., sako: Į talką 
apsiimu su mielu .noru. Ko
kios bus' pasekmės — pa
matysime.

P. Repečka iš Los Ange
les, Cal., pasižada iškelti 
klausimą LLD ir LDS kuo
pų susirinkimuose, ir sudė
ję pinigus pasiųsti “Lais
vei.” Manau, kad pasekmės 
bus geros, jis sako, nes Los 
Angeles lietuviai tokiam 
reikalui yra palankūs. Jūsų 
eiles visuomet skaitom ir 
gėrimės.

Petras Šlekaitis iš Scran
ton, Pa., rašo: Išleidimas 
jūsų eilėraščių rinkinio ma-

Tačiau, kas jis ar ji bebū
tų, visų reikalas yra rem
ti Trečiosios Partijos judė
jimą su Wallace’u prieša
kyj, remti, kas kiek*ir kaip 
gali, Lietuviai pažangiečiai, 
darbo žmonės, nepaisant 
įsitikinimų, visi privalo pri
sidėti prie to didelio ir svar
baus darbo, nuo kurio daug 
priklausys visų ateitis.

Gal būt, jau spėjo pa
veikti į kai kuriuos, tie pa
reiškimai iš liberalų pusės 
bei nekuriu unijos vadų, ku
rie atsisuko nuo Wallace’o. 
Gal kam jų gaila arba ma
no, kad iš tikrųjų nuo Wal
lace’o visi pabėgo, kaip kad 
jie rašo spaudoj.

Tame nieko nuostabaus, 
kad tokie pabėga nuo ko
vos. Istorija jau ne sykį 
įrodė, jog dalis auksabur
nių kiekvienu sykiu, kada 
prieinama prie taško pasi
sakyti už vieną ar kitą pu
sę, visuomet nueina kapita
lo pusėn. Tas atsitiko ir da
bar. Tarpe republikonų ir 
demokratų partijų jie ga
lėjo dangstytis pigiomis 
frazėmis p r o g r e - 
šyvio rolėje, bet da
bar, kuomet gimsta*Trečio- 
ji Partija iš darbo masių, 
dangstytis jau nebegalima, 
nusiėmė kaukes ir pasiro
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vardai tų asmenų,'kurie iš 
anksto užsisakys tą knygą, 
prisiųsdami vieną dolerį, 
bus išspausdinta toje kny
goje. Jie skaitysis prisidė
jusiais prie išleidimo šios 
knygos.

Aišku, jog dienraščio 
Laisvės skaitytojai didžiai 
gerbia Stasį Jasilionj kaipo 
puikaus talento poetą ir 
kaipo brangų dienraščio 
Laisvės bendradarbį. Dien
raštis Laisvė, pagerbimui 
savo bendradarbio Stasio 
Jasilionio išleis jo vėliau
sios poezijos knygą. Dien
raščio Laisvės skaitytojai 
yra prašomi prisidėti prie 
pagerbimo savo poeto iš 
anksto- užsisakymu jo eilė
raščių knygos. Mes norime 
pabaigoje knygos išspaus
dinti visų vardus, kurie tą 
knygą iš anksto užsisakys. 
Todėl prašome užsisakyti 
tuojau, kad spėtume įrašyti 
ir jūsų vardą.

Laisvės Administracija 

ne labai nudžiugino. Steng- 
sius kuo daugiausia jų pa
skleisti.

Brooklynietė Katrina Pe- 
trikienė sako: Bandysiu 
kiek galint pasidarbuoti, 
nes tai yra bendras visų 
reikalas. “Laisvės” žygis iš
leisti antrą tomą jūsų kūri
nių yra girtinas. Reikėtų ir 
Jono Kaškaičio bent dalį 
kūrinių išleisti.

Jonas Linda, Douglaston, 
L. L. N. Y., ketina šį reika
lą prisiminti Great Necko 
lietuvių organizacijose, ku
riose jis priklauso. 0 great- 
neckietis Frank Klaston ir 
su komplimentais ir doleri
ne atsiskubino.

V. Ramanauskas, Miner
sville, Pa., rašo: Su miela 
ukvata pasidarbuosiu, nes 
aš poeziją ir dainas labai 
myliu.

Pittsburghietis J. K. Ma- 
žukna rašo: Užsisakysiu 
porą knygų. Linkiu jums ir 
ant toliau rašyti. Daug lai
mės su 1948 m.

L. Prūseika mini “Vil
nyje”, jog Chicagoj knygos 
paskleidimo reikalu jau 
pradėtą rūpintis,

St. Jasilionis.

dė tikrojoje, šviesoje, kuo
mi esą. Tokius inteligentus 
Gorkis vadindavo kapitalis
tinės santvarkos puvėsiais.

Pačioje kovoje darbo 
žmonės suranda, kas jų 
draugai ir kas jų priešai. 
Kovoje žodžiai turi mažą 
vertę arba visai jos neturi, 
jei neparemti darbais. Vi
siems, kas tėmijos Trumano 
darbus ir girdėjo jo kalbas, 
aišku pasidaro, jog paduo
ti balsą už jį, o ne už Wal
lace’u, tai lygu balsavimui 
prieš save. Tos klaidos mes 
neprivalome padaryti... :

Barbintas.

New York. — Žydų ko
mitetas pernai surinko ir 
pasiuntė savo tautiečiams 
Europoje (9,114,000 svarų 
maisto, drabužių ir kitų 
reikmenų.

Alexandria, La.—Bomba 
apardė Southern auto-busų 
linijos stotį. Streikuoja tų 
busų konduktriai jau nuo 
gegužės mėnesio.

I - -............."

Pernai Jungtinėse Valsti
jose buvo pagaminta 94,- 
233,640 tonų plieno, taigi 
3,000,000 tonų daugiau, ne
gu 1946 m.



Darbo žmogus yra laimingas tada, ka
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

-........................ - t K ............ . . ..........

Kas nors iš mums mielų amonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvėsl

Esi Karalaite, Tik San 
Pasirink Sostą

(Pabaiga)
“Negrįžk, Nušausime.”
Sunkvežimis sustojo ant 

to prasto tamsaus kelio. 
Vairuotojas, tas išvarvėju
siomis akimis senis, pasa
kė: “Ta vieta taip gera, 
kaip ir bile kuri kita.” Po to 
mane ištraukė iš sunkveži
mio, o mano daiktus, įskai
tant radijuką, meste išme
tė.

Vienas vyriškis išlipo iš 
Vežimo kartu su manimi. 
Jis ištraukė tą kamštį iš 
mano burnos atrišo virvę 
nuo rankų ir nusinešė su 
savimi. Vairuotojas pašau
kė jį vardu, bet vfirdo ge
rai nenugirdau. Vairuoto
jas pradėjo važiuoti, o tas 
leidosi risčia pasivyti veži
mą. Tačiau pirm palikda
mas mane vieną, pagrąsi- 
no:

“Negrįžk į Tallap o o s a, 
pirmu pamatymu būsi nu
šauta.’’

Sunkvežimis greitai nu
dardėjo rupiu keliu, vis dar 
be šviesų.

Viena Tamsiu Keliu
Visgi aš dar gyva likau! 

Tuomi džiaugiausi. Tačiau 
buvau aptrankyta, pastyrus, 
sušalusi ir vieniša nežino
mame krašte, ant rupaus, 
tamsaus kelio. Pamačiau 
šviesas, traukinys pradun
dėjo į priešingą pusę nuo 
tos, kurion nužaviavo šunk- 
vežimis. Pasukau link gelž- 
kelio.

Vienok eiti buvo sunku. 
Mano glėbyje drabužiai, ra
dijas. Panešėju kiek liuosus 
drabužius ir radiją. Tuos 
padedu, grįžtu paimti ir iki 
tos vietos atsinešti valizą, 
tamsoje tik spėjimu atlai
kydama prie jų ir apgraibo
mis susirankiodama. Taip 
vargau iki gelžkelio. Pagal 
jį einančiu keliu pasukau ta 
linkme, kur link nuėjo trau
kinys, nes man atrodė, kad 
ten, kur yra gelžkelis, ra
sis ir žmonių.

Nežinau, kaip ilgai aš ė- 
jau tuo keliu vis taip pat 
pakaitomis paneš ėdama 
pirma vienus, paskui kitus 
savo daiktus. Peržingsnia
vau kalniuką, pakalnėje pa
mačiau namą dar su švie
somis, nusileidau prie jo, 
norėdama užeiti, bet piktai 
lojantis šuo mane atbaugi- 
no nuo šio bandymo. *

Netoli nuo šios vietos at
sisėdau ant valizos prie ke
lio, rankose tebelaikydama 
drabužius. Keli automobi
listai pravažiavo. Vienam 
lyg staptelėjus, aš atsisto
jau, vis dar su drabužiais 
rankose, bet ir tas nuvažia
vo. Jau buvau pradėjusi 
manyti, jog mano čia lauki
mas beviltis, tačiau šis vy- 
riškis apsigrižo ir privažia
vo artyn. “Moteriškė, ko 
jums reikia?” paklausė jis.

Pabijojęs Mano Naštos
Papasakojau savo bėdą. 

Paklausiau, iš kur jis? Pa
sisakė esąs taksės vairuoto
jas, iš Bremen. Klausiau, 
ar jis pažįsta Ila Kemp? 
Sakėsi pažįstąs ir, mano 
prašomas, prižadėjo mane 
ten nuvežti. Tą vietą mes 
pasiekėme apie 2 vai. ryto. 
Kelyje jis man pasakė, jog 
jis pirmu kartu pravažiavo 
pro mane nesustojęs dėl to, 

'jog spėjęs, kad aš ant ran
kų laikiau kūdikį.
Pasiekiau Ila Kemp’ės na

mus labai liguista dėl nusi- 
šaldymo ir virškinimo sis
temos pakrikimo, kas pra
sidėjo nuo įgrūdimo mano 
burnon to šlykštaus skudu
ro užkimšimui mano gerk
lės, kad nesurikčiau. Lūpa 
buvo įtrukusi ir sutinusi. 
Viduriai skaudūs. Petys ir 
ranka skaudėjo ir buvo ne
pajudinamai pastyrę. Mjfno 
randa ir dabar dar neišsi
tiesia. ,

Netekau Daiktų
Draugų namuose sekamą 

rytą apžiūrėjau savo daik
telius. Trūko dešimtdoleri- 
nės. Nebeturėjau Bulovą 
laikrodėlio, kurį man buvo 
nupirkęs sūnus laike savo 
karinės tarnybos, už jį su
mokėjęs $65. Taipgi trūko 
kelių apatinių drabužių, 
dviejų suknelių, poros ny
lon kojinių ir poros čeVery- 
kų.

Toji gauja arba tuos 
daiktus pagrobė ar buvo 
priežastimi jų pametimo.

Tas pergyvenimas žiau
riai sukrėtė mane jausmi
niai ir apdraskė mane iš 
viršaus. Nežiūrint, kaip nu
kentėjo mano kūnas, mano 
siela kenčia dar aršiau. At
rodo panašiau į fantastišką 
klejonę, negu į tikrovę, 
kad įstatymų prisilaikąs 
asmuo, užsiimąs teisėtu 
veiksmu, turėtų tai išgy
venti Georgia valstijos mie
stelyje — valstijos, kurią 
aš skaičiau civilizuota. At
rodo daugiau į virpinantį 
judį, negu į ką nor$, /ką 
bučiaus pati pergyvenusi.

Ką Pasirinktumėt?
’Mrs. Edna Martin maž

daug tokį raportą (čia til
po kiek sutrumpintas) pa
teikė savo unijos (CIO) 
draugams 1947 metų lap
kričio 19-tą, tuojau po iš
gyvenimo to teroro.

Ką pasirinktumėt— pa
viršutiniškas ‘pagarbas iš 
vienos pusės, o iš kitos bai
sią beteisę ir skriaudas, ko
kias pergyveno Mrs. Mar
tin? Ar gal norėtumėt už
miršti esanti “privilegijuo
ta” lytimi, prieš kurią tup- 
čiojama, tarsi prieš senybi- 
nę karalaitę, jeigu randiesi 
dolerių ištekliaus karalijo
je? Gal norėtumėt būti tik
tai pilnateisiu žmogumi, 
galinčiu organizuotis, veik
ti savo ir kitų gerovei be 
persekiojimo.
• Žinome, kiekviena protin
ga moteris pasirinktų pa
starąjį gyvenimo lygį —be 
kūdikinimo ir be persekioji
mo. Bet pasirinkimo nėra 
gana. Reikia darbuotis, pri
valome kovoti už teises vi
siems. O tuomi išsiriš ir 
moterims teisių, laisvių ir 
saugumo klausimas.

New Yorko Miesto Taryba 
užgyrė pasiūlymą prašyti vals
tijos seimeįio leisti vieniems 
metamsf išbandomąsias loteri
jas miesto ligoninių naudai. 
Nutarė 6 balsais prieš tris.

New Yorko telefonų firma 
per gruodžio mėnesį įvedus 
52,500 naujų telefonų, viso 
per metus 415,000. Bėgiu mė
nesio buvę 27,200,000 pašau
kimų.

Kam dirbti už dyką? Taip pagalvojo Tod Mills, 5 mėnesių amžiaus, Chicagos foto
grafo modelis. Jo bosas pasakė, jog jam nemokės algos, jeigu jis neturės socialio 
saugumo kortos. Tad jis nuvyko j tos įstaigos tarybą ir jau siekia pasiimti kortą. 
Jo motina, taipgi modelis, linksma, kad sūnelis eina jos pėdomis ,ir jau padeda už

pelnyti pragyvenimą.

Iš Anglijos Grįžau į Lietuvą
tėvynę. Tačiau nutariauUžėmus vokiečiams Lie

tuvą, buvau prievarta iš
vežta darbams į Vokietiją. 
Dirbau pas ūkininką už 
menką atlyginimą. Darbo 
valandos nebuvo nurodytos. 
Dirbau kiekvieną dieną 
nuo tamsos iki tamsos.

Tarybinei kariuomenei 
pradėjus smarkiai žygiuoti 
į priekį,' gavome įsakymą 
kartu su vokiečiais pasi
traukti. Per ilgą ir Sunkią 
kelionę pasiekiau Heide, tai 
yra mažas miestelis netoli 
Hamburgo. Čia teko dirbti 
viename vokiečių pabėgėlių 
lagery. Dirbau jau neilgai, 
tiktai dvi savaitės ?— baigė
si karas.

Šioje Vokietijos teritori
jos, anglų ' karo valdžioj 
riuomenė. Po kapituliaci
jos, anglų karo valdžios 
įsakymu, visi tremtiniai 
turėjo registruotis. Vėliau 
susikūrė lageriai, kuriuose 
galima buvo rasti nemažai 
lietuvių. Apsigyvenau vie
name lagery Hamburge, 
“Damtor.” Po mėnesio la
geris buvo iškeltas į Liube
ką, Artilerie Kaserne. Ši
toj stovykloj gyvena apie 
500 lietuvių. Dėl sunkių 
gyvenimo sąlygų buvau pri
versta ieškoti darbo kitam 
lagery — Klingenburge 
vaikų stovykloj. Dirbau tik 
už pragyvenimą.

1 1946 m. rudenį * anglų 
darbo ministerija pareika
lavo pabaltiečių moterų 
darbams į Angliją. Išvažia
vau į Angliją laimės pasi
semti. Dirbau džiovininkų 
sanatorijoje Mančestery — 
Ladyvell sanatorium. Dar
bas buvo sunkus ir pavojin
gas. Maistas blogas, atlygi
nimas mažas. Anglų admi
nistracija žiūrėdavo išplė
tus akis, kaip į nupirktą 
vergą.

Tame pačiame rajone, 
gretimame name dirbo taip 
pat trys lietuvės — Šilinie
nė, Augaitė ir Stūkaitė. 
Išdirbę 5 mėnesius, kreipė
mės į Londone esantį poną 
Balutį, kad nors kiek padė
tą, — P- Balutis j mūsų 
prašymą atsiliepė tokiais 
žodžiais: “Nei vienas nemi
rė nuo šito maisto ir darbo, 
nemirsite ir jūs.”

Daug lietuvių, patekę į 
Angliją, šiandien labai gai
lisi. Nes čia didelis išnaudo
jimas, pavergimas ir paže
minimas darbininko. Dėl 
visokių grąsinimų ‘ir pro
pagandos bijojau# grįžti į 

vieną gražią dieną važiuoti 
į Lietuvą. Parašiau TSRS 
ambasadoriui, esančiam 
Londone prašymą, kad pa
dėtu man šituo reikalu. Ke
lionė truko tris savaites. 
Sugrįžau namo laimingai. 
Buvo pasakojama, kad Lie
tuvoj vien duobės ir griuvė
siai. • Nesitikėjau rasti mei 
tėvų, seserų.

Sugrįžus į Ramygalą, nu
stebau: viskas stovi, kaip 
palikau. Koks džiaugsmas 
motinai! Tikrai esu laimin
ga, grįžus į savo kraštą. 
Nei vienas lietuvis nesigai
lės, grįžęs į gimtąją žemę. 
Draugai ir pažįstami, ne
klausykite propagandos, 
nes tai yra biauri apgavys
tė. Šilienei, Augaitei, Bar- 
kų šeimai Liubeke siunčiu 
linkėjimus ir kviečiu kuo 
greičiau važiuoti į tėvynę. 
Šiandien esu jau savo kraš
te, pas savo tėvelius,( džiau
giuos laiminga sugrįžus ir 
linkiu jums visiems Liube
ke esantiem greitu laiku 
grįžti.

M. Poškienė, 
Ramygala, Panevėžio apsk. 
Vilnius,
1947 m. gruodžio mėn.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

KOPŪSTAI SU BUL
VĖMIS

Trys puodukai smulkiai su
pjaustytų kopūstų

2 smulkiai supjaustytos 
bulvės

pusė puoduko pieno 
ketvirtadalis svaro ameri

koniško sūrio
1 puodukas vandens 
šaukštukas druskos, biskis 

smulkiai supjaustyto svo
gūno.
Sudėk kopūstus, bulves 

ir svogūną į puodą, užpilk 
verdančiu vandeniu ir vi
rink apie 15 minutų. Bai-, 
giant virti, pasudyk. Da
bar užkaitink pieną (turėk 
sūrį sutarkavus iš anksto), 
pilk sūrį po biskį į pieną, 
dažnai maišant, iki sūris 
bus visiškai ištirpęs. Supilk 
ant kopūstų su bulvėmis ir 
duok valgyti.

Jei turi dubeltavą puodą 
(double boiler), tai pieną su 
sūriu geriau yra ten daryti.

Kas nori lengvos vaka
rienės, tiem užtenka to val
gio. žinoma, gali pabaigti 
su kokiais valgiais ar gėri
mais.

Los Angeles, Cal.
Moterų Kliubo 1947 Metų 

Veikimo Peržvalga
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo metinis susirinkimas 
įvyko sausio 4 dieną. Ir pasi
gėrėt galime tuo, kad turėjom 
pagirtinai skaitlingą susirinki
mą dalyvėmis. Kadangi, kaip 
metiniame, tai buvo ne tik mė
nesiniai raportai, bet' taipgi ir 
padaryta peržvalga 1947 metų 
Moterų Kliubo veikimo.

Tuo laiku jau turim naują ir 
sugabią Kliubo valdybą šiems 
metams, tik viena raštininkė, 
dėl nežinomų priežasčių neda
lyvavo susirinkime. Kliubo val
dyba išdavė gerus raportus mė
nesinio veikimo, o pirmininkė 
davė mėnesinę peržvalgą ir pra
ėjusių metų nuveiktų darbų ra
portą.

Metinio veikimo sutrauka ro
dė, kad įrašyta 20 naujų na
rių per metus. Turėjo tris biz
niukus parengimus ir vienas 
prakalbas bendrai su LLD kp. 
Išaukauta visokiem reikalam 
$711.80, sykiu įskaitant paramą 
laikraščiam ir Lietuvai. Litera
tūros išplatinta tik 70 brošiū- 
raičių Salomėja Nėris. Kliubas 
gyvuoja stipriai finansiniai ir 
turi virš 70 narių gerame sto
vy j.

Prie raporto galim pridėti ir 
tą, kad pasitraukus iš kliubo 
draugėms Petrulienei ir Pukie- 
nei, pajutom daug trūkumo vei
kime, nes jos daug dirbo mo
terų kliube ir finansiniai daug 
aukodavo.

Dabar moterų kliubas planin
gai rengiasi prie savo parengi
mo, gerai atžymėti’ Moterų 
Tarptautinę Dieną, kovo 14 d., 
North Star Auditorijoj. Bus 
maišyta programa ir balius.

Per praėjusius porą susirin
kimų geros valios draugės 
prieš susirinkimą , pagamino 
lengvų užkandžių ir šiltos arba-^ 
tos. Tas, man atrodo, yra ge
ras ir draugiškas dalykas, 
kada visi bendrai užkandžiuo- 
ja ir nuo arbatos sušyla. Gruo-. 
džio mėnesį užkandžius paga
mino d. E.. Slesariūnienė, o 

šio mėnesio susirinkime paga
mino ir aukavo viską d. M. Pe
ters. Visi, kurie tik užkandžia
vo, buvo labai dėkingi ir dėkin- 
.gos mūsų narės draugei Sle- 
sariunienei ir M. Peters''už jų 
tokį darbštumą ir nuoširdumą.

Kad narės žinotų, su kuo su
sisiekti, reikalui esant, tai čion 
paduodu šių metų valdybos na
rių vardus: Pirm. Ana Radienė, 
fin. sekr. E. Naujokienė, už- 
rąšų sekr. M. Geraltauskienė, 
iždininkė * E. Slesariūnienė, 
koresp. France^ Sakalienė.

Sekamas susirinkimas įvyks 
vasario 8 d. Kviečiu visas da
lyvauti. — M. Alvinienė.

Penkiolika New York Cen
tral traukiųjų suvėlavo suge
dus pajėgos ryšiams ties Har
mon, N. Y.

Worcesterio Aido Choras 
Neteko Gabios Mokytojos 
Josephinos Karsokienes

Visiems, kurie-yra susirišę 
su meno darbais, kurioms toko 
veikti choruose, dramos gru
pėse, yrat žinoma, kiek pastan
gų, laiko reikalinga sudėti, kad 
ir normalėse aplinkybėse, ku
riose mūsų chorams tenka gy- 
vuoti-veikti, augti.

O prie visko, chorams pati 
svarbioji problema — mokytojų 
netekimas. Tai permaina, kurią 
nėra lengva pergyventi, ypa
tingai, kuomet mokytojų visuo
met štoku o ja.

Mokytojai, vadovaudami cho
rus keletą metų, lavindami, 
auklėdami dainininkus, ir pa
tys bręsta abelname patyrime. 
Lyg kruopšti šeimininkė, susi
krauna, pasigamina rinkinį dai
nų, vertimų, žodžiu, susideda 
kraitį. Ir chorams netekus to
kių mokytojų pasidaro kelerio
pa tuštuma. Jiems tenka pra
dėti gyventi, kurtis iš naujo 
daug kame.

JOSEPHINE KARSOKIENe 
Veteranė Muzikos Studijuoto- 

ja, Natūrali Mylėtoja

Draugė Karsokienė savo as
menyje turi inkorporavus daug 
ko, kas paturtina ją mokytojos 
rolėje, kas pagelbėjo jai per
gyventi daug sunkių painiavų, 
kurias sutinka chorų mokyto
jai. '

Josephina iš pat jaunystės 
yra pašventus daug 'laiko stu
dijavimui muzikos, pažinimui 
vaidybos. Gražiai, lengvai nau
doja abidvi kalbas (lietuvių ir 
anglų). Yra gabi pianistė- 
akompanistė. Supranta muzikos 
kalbą, jos reikšmę žmogaus gy
venime. Ir savo atsistatydini
mo laiške chorui reiškia nuošir
dų pageidavimą vesti meno dar
bą pirmyn.

Skaudu aidiečiams netekti ve
teranės mokytojos. Nelengva 
draugei -Karsokienei atsisakyti 
mylimos muzikos mokymo pro
fesijos. Jinai turėjo tai pada
ryti nesveikatos verčiama.
Dešimts Metų su Aidu Meno-* 

Kultūros Darbe
Rodos, nesinori tikėti, kad 

prabėgo 10 metų nuo draugės 
Karsokienes paėmimo Aidą va
dovauti. Pasinėrus bendram 
darbe, pareigose, dešimtmetis 
nejučiomis prabėgo. Tik nete
kus bendradarbės sustoji apsi
dairyti. Susikaupį prisiminti 
praeitį, atsiekimus, įgytus pa
tyrimus, sąlygas, kuriose teko 
veikti.

Toks trumpas laikotarpis, o 
tiek daug nelaimių ir laimėji
mų suspėjo žmonijai atnešti!

Džiugu prisiminti, kad dė
ka mokytojai ir veteranų ai- 
diečių pastangoms, Aidas išlai
kė savo veiklą čieloje aukštu
moje ir praūžusio antro pasau
linio karo audroms siaučiant. 
Sujungė ją su demokratinių 
žmonių bendromis pastangomis 
fašizmo užkurto karo laimėji

3 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Sausio 14, 1948

mui demokratijų naudai. Labai 
daug Aido (Choras sudėjo pa
stangų Lietuvai Pagalbos teiki
mo reikalams, petys petin vei
kė su vietiniu ir apylinkiifko- 
mitetais šiame darbe.

Apart visko, tapo suruošti 25 
ir 30 metų Aido Choro gyvavi
mo ir veiklos atžymėjimui jubi- 
lėjiniai koncertai. Greit prabė
gusį audrotą dešimtmetį Aido 
Choras sunaudojo gražiems 
tikslams — kovų laimėjimui, 
gražesn i am gy ven imu l

Pradėjom Naujus Metus, Nau
ją Gyvenimą su Nauja Moky

toja ir Akompaniste

, Apart netekimo mokytojos, 
netekom ir akom pan istės Rūtos, 
šalaviejūtės, buvusios su mu
mis eilę metų.

Chorą mokyti-vadovauti paė
mė aidietės, aidiečiai daug ža
dančios jaunuolės: direktorė- 
mokytoja Norma čiaponytė, 
pianiste -■ akompaniste Helena 
Kižytė.

Buvusios korespondentės Šir
dingiausi pageidavimai, velini- 
mai yra: Buvusiai Aido Choro 
mokytojai J. Karsokienei (iš
buvusi pusantro mėnesio Bos- 

; tone, ligoninėje, grįžo į namus) 
sėkmingai nugalėti nesveikatą.

Naujoms mokytojoms sėkmin
gai mokyti mus visus ir pačioms 
siektis muzikos aukštumų;

Naujam choro komitetui pa
stangų, energijos dideliems jų 
laukiantiems darbams; .

O visiems choristams širdin
gai kooperuoti su valdyba ir' 
mokytojomis.

Buvusi Aido Choro 
Korespondentė.

Atėjus į Pennsylvanijos sto
tį traukiniui. Pullman lovutė
je rado mirusį' keleivį Roger 
V. Terry, iš Hilton, Va.

Brooklyne 21 namų savinin
kas buvo pašaukti į teismą dėl 
stokos šilumos ar karšto van
dens. Pakankama sveikatos 
apsaugai temperatūra bute 
skaitoma ne mažiau 68 laips
niai (Fahrenheit).

Suknelei forma 9278 gaunama 
vidutinio dydžio, 12 ir 20.

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

>



PASKUTINIS CARAS
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Parašė Justas Paleckis

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po
Festivalį

Ypatingai garsi buvo “chlistų” sekta, 
kuri skelbė, kad jau ant žemės žmogus 
galįs su Dievu susijungti ir kad Dievo 
sūnaus įsikūnijimas į Kristų nesąs vie
nintelis Įvykis, bet jis dažnai pasikarto
ja. “Chlistai” tikėjo, kad “dievybėj atgi
mę” žmonės gali daryti stebuklus, gydy
ti ligortis, pranašauti, gelbėti žmonių sie
lą. Pagal “chlistų” mokslą pats Dievas 
tėvas, angelų lydimas, ugniniu vežimu 
nusileidęs į Vladimiro gubernijos, Muro- 
vov apskrities, Starodubo kaimą ir įsikū
nijęs į dezertavusį iš kariuomenės vals
tietį Danilą Filipovą. Tuo pat metu 
Maksakovo kaime, Vladimiro guberni
joj, šimtametė senutė iš šimtamečio vy
ro pagimdžiusi berniuką. Tas berniukas, 
Ivanas Suslovas, išaugęs paprastu vals
tiečiu, girtuokliavęs ir ištvirkavęs. Bet 
Suslovą pamątęs Filipove ' įsikūnijęs 
“Dievas tėvas*’ pripažinęs jį savo sūnu
mi ir nusivedęs į savo lūšnelę Starodu
bo kaime, kur jis mokė žmones. Paskui 
tikintieji esą matę, kaip Danila Filipo- 
vas ir Ivanas Suslovas arba, kaip jie ti
kėjo, Dievas tėvas ir jo sūnus Kristus,* 
pasikeldavo į dangų ir grįždavo ant že
mės. Suslovas surinkęs 12 apaštalų ir 
keliavęs Pavolgiais savo mokslą skelbda
mas. Caras Aleksiejus Michailovičius 
liepęs jį suimti ir nukryžiuoti, bet Suslo
vas trečią dieną prisikėlęs iš numirusių. 
Taip pat įvykę kai Suslovą antrą kartą 
nukryžiavo. Kai Suslovą norėjo trečią 
kartą nužudyti, carienė pagimdė sūnų 
Petrą, busimąjį carą Petrą Didįjį, ir dėl 
to džiaugsmo Suslovui dovanota gyvybė. 
Jis gyvenęs Maskvoj iki pasiekęs šimto 
metų amžiaus ir tada pasikėlęs į dangų 
susijungti su ten jau buvusiu-savo tėvu 
Dajjilu Filipovu. Paskui “chlistų” dievas 
įsikūnijęs į eilę kitų žmonių, jų tarpe į 
šaulį Lubkiną, kuris dalyvavo maište 
prieš carą Petrą, paskui į nebylį ir ne- 
pilnaprotį Andrių Petrovą, “Chlistų” 
dievas nevengęs ir didelių nusidėjėlių ir 
buvęs įsikūnijęs į nepaprastą ištvirkėlį 
Radajevą, kuris turėjo iš karto net try
lika' meilužių. Kai Radajevą už ištvirka
vimą teisė, jis išdidžiai paaiškino: “Aš 
žinojau, kad nusidedu įstatymam, bęt ži
nojau ir tai, kad vykdau viešpaties va
lią. Todėl ir tos visos moterys, kurios nu
aidėjo su manim, yra Dievo mylimosios 
ir bus išganytos jos, o ne tos, kurios man 
priešinosi ir"pasiliko nekaltos. Mano kū
ne gyvena dievo dvasia, kuri nusideda be 
nuodėmės. Tiktai tas, kas nusidedamas 
save pažemina, gali tikėtis nuodėmių at
leidimo. Aš paniekinau tas moteris, ku
rios aukojo man savo nekaltybę, kad jos 
nesipuikuotų ir nesididžiuotų ,savo doro
vingumu. Kas gali labiau išnaikinti pa
sipūtimą, kaip nusižeminimas nuodė
mėj?”

Tais žodžiais “chlistų” pranašas Ra- 
dajevas išdėstė vieną pagrindinių jų 
mokslo tiesų. Iš čia ir kilo keistosios 
“chlistų” tikybinės apeigos. Jie slaptai 
susirinkdavo paprastuos kaimo namuos, 
skelbėjų arba “pranašų” vadovaujami 
giedodavo himnus. Tai nebuvo paprastas 
giedojimas, bet daugiau isteriškas šauks
mas, kurio tikslas buvo sukelti dvasios 
pakilimą, ekstazę. Paskui, nusivilkę vir
šutinius drabužius, vienmarškiniai jie 
pradėdavo susikibę šokti šaukdami 
“Šventoji dvasia atėjo pas mus!” Juo 
toliau, juo aistringesnis darėsi šokis, vis 
daugiau nuogėjo kūnai, kol, pagaliau, vi
si šoko visai nuogi. Paskutiniame akte 
tie “dievo žmonės” susikibę puolė ant že
mės, susimaišė, nežiūrėdami nei am
žiaus, nei giminystės ir prasidėjo visuo
tina orgija. Tuos aktus “chlistai” vadi
no “atgimimu per nuodėmę.”

Per Pokrovsko .kaimą ėję maldininkai 
pradėjo pasakoti apie nepaprastą, nau
jai atsiradusį skelbėją. Jis pirmiausia 
pasirodęs pas Turos aukštupio žvejus, 
padėjęs jiem traukti tinklus ir mokęs 
juos psalmių ir įvairių šventų giesmių. 
Jis kalbėjęs žvejam, kad Dievas jį at
siuntęs ant žemėa ir per jį žmonėm ap
sireiškianti šventoji dvasia. Kiti'pasako
jo, kad jis atėjęs pas dirbusius laukuos 
bernus ir mergas, pagelbėjus kirsti ru
gius, o vakare sakęs jiem pamokslą. Jis 
kalbėjęs, kad pravoslavų popai užmiršę 
evangelijos tiesas ir Kristaus, žodžius. 
Jie nebeatsimena, kad kiekvieną nuodė
mę galima išpirkti ją apgailint, ir kad 
Dievas savo paklydusias aveles myli la

biau už visą gerųjų avių bandą.
Dar kiti pasakojo, kad tas keistasis 

skelbėjas miško gilumoj ruošias nepa
prastas pamaldas, kuriose dalyvaujan
čios tiktai gražios jaunos merginos ir 
moterys. Jos pametusios savo vyrus ir 
tėvus, pasiryžusios sekti “pranašą,” ku
ris vienas tegalįs išgelbėti jų sielas ir su
teikti palaimą. Tas pamaldas jis laikąs 
prie nupintų iš egliašakių kryžių. ' Po 
tam tikrų apeigų ir giedojimų visos mo
terys špka aplink degantį laužą, giedoda- 
mos į taktą šventas giesmes. Tų apeigų 
metu “pranašas” glamonėjąs ir bučiuo
jąs savo šalininkes, aiškindamas, kad tuo 
jis linksminąs Dievą. Kai nuo. šokių ir 
dainų apsvaigusios moterys įpuola į eks
tazę, skelbėjas sušunka: “Nusižeminkit 
per nuodėmę! Išbandykit savo kūną!” 
Apie tai, kas įvykdavo toliau, valstiečiai 
kalbėdavo tik pašnabždom.

Viename apleistame kaime esą matę 
tą skelbėją, kuris kartu su visom jo pa
sekėjom nuėjęs į pirtį. Ten jis nusiren
gęs ir liepęs jom visom nusirengti. Visos 
paeiliui turėjusios plauti jo purvinas 
kojas. Toks nusižeminimas esąs reikalin
gas kovai su nuodėminga išdidumo dva
sia.

Valstiečiai domėjosi tuo skelbėju, o 
Pokrovsko kaimo popas Petras per pa
mokslą iškeikė jį ir pavadino šėtono tar
nų. Taęiau popo prakeikimas kaimiečių 
neįtikino. Daugelis jų buvo tik dėl akių 
pravoslavai, o iš tikro jų širdis linko į 
“chlistų” ir kitokias sektas. O kalbos 
apie.“pranašą” plito. Pasakojo, kad jis 
viename vienuolyne išgelbėjęs velnio ap
sėstą vienuolę. Ypatingai didelio įspū
džio padarė pasakojimas apie nuostabiai 
išsipildžiusį jo pranašavimą. Keletas įtū
žusių vyrų ir tėvų norėjo atkeršyti už jų 
žmonų ir dukterų paviliojimą. Bet jiems 
pasirodžius skelbėjas pakėlęs ranką ir 
sušukęs: “Tris mėnesius tegu lietus ne- 

. lyja!” Puolikai išsigandę ir pabėgę. O 
lietus tikrai nelijęs tris mėnesius, saulė 
negailestingai kepinusi ir viską išdegi
nusi.

Kalbos apie tuos nepaprastus įvykius 
galutinai įtikino, kad tai tikras pranašas 
ir šventasis. Pokrovskiečiai ir kitų kai
mų gyventojai išsiilgę laukė akimirkos, 

, kada galės pamatyti tą Dievo pasiunti
nį.

Vieną vakarą į Rasputinų vartus štai- . 
ga kažkas pasibeldė. Praskovja pasižiū
rėjusi pamatė už vartų seną, žilą vyrą. 
Ji pamanė, kad tai vienas tų šventųjų 
keliauninkų, kurių taip daug užeidavo 
pas juos pailsėti ir pernakvoti. Arčiau 
priėjusi, ir pamačiusi melsvų akių švie
sų ir, kartu klastingą žvilgsnį, ji pažino 
jį, nors ilgą barzdą užsiauginusį ir labai 
pasikeitusį. Tai buvo jos vyras Grigori
jus Rasputinas.

Keistas tai buvo susitikimas po ilgų 
metų. Kai Praskovja, Efimas ir vaikai 
iš džiaugsmo puolė jam ant kaklo, Gri
gorijus švelniai, bet Ir griežtai pašalino 
juos. Pakėlęs ranką jis juos peržegnojo. 
Jo žodžiai buvo iškilmingi, jis kalbėjo 
apie dvasiškus dalykus, o žvilgsnis klai
džiojo kažkur toli. Lyg niekas jam šiame 
pasaulyje nerūpėjo.

Praskovja norėjo jam paruošti lovą, 
bet Grigorijus prašė atidaryti jam slap- ’ 
tojo požemio duris. Jis tuoj ir nuėjo į 
požemį, kur buvo tamsu ir tuščia, tik 
alyvinės lemputės ^pinksojo prieš šven
tųjų paveikslus. Užmigti negalėdama, 
Praskovja kiaurą naktį girdėjo iš rūsio 
savo vyro balsą. Jis giedojo psalmes, čia 
liūdnai ir gūdžiai, čia vėl džiūgauda
mas.

Kitą rytą Praskovja ir Efimas nusi
leido į tamšųjį požemį ir pamatė Grigo-- 
rijų gulintį ant že*mės prieš ikonas ir vi
sas jo kūnas virpėjo ir tampėsi lyg mėš

lungy j. Gūdžiu balsu jis šaukė: “Vieš
patie, pasigailėk!” Saiga jis nutilo, kū
nas nurimo ir žemai nulenktoji galva 
pakilo. Grigorijus džiūgaujančiu balsu 
pradėjo giedoti džiaugsmo psalmę. Pras- 
kovją ir Efimą apėmė savotiškas jaus
mas, kuris vertė juos atsiklaupti ir kar
tu traukti giesmę. Greit giesmė vėl per
ėjo į liūdną gaudesį ir maldą. Ir dažnai 
Praskovja ir Efimas eidavo į rūsį mels
tis ir atgailauti už nuodėmes kartu su 
Grigorijų, kuris iš rūsio, neišėjo nei die
ną nei naktį, vis giedojo ir meĮdėsi.

, (Bus daugiau)

(T^sa)
Pora žodžių apie deklia- 

macijas bendrai. Kažin ko
dėl dekliamacijos čia išėjo 
iš mados. Pirmiau, prieš 
dvejetą, trejetą desėtkų me
tų, retas “parengimas” ap- 
seidavo be dekliamacijų. 
Dekliamuodavo “Ateities 
žiedo draugijėlės” vaikučiai 
— berniukai ir mergytės, ir 
miela ir džiugu būdavo tė
vams, ir malonu visai pub
likai. Dekliamuodavo ir su
augę, labiau prasisiekę lie- 

I tuviai. Tos dekliamacijos 
nė vieną sužadino prie ko
kio kilnesnio veiksmo. Lie
tuvoje ir po šiai dienai gra
žiai tarpsta visur dekliama
cijos. Net ir įgudusiųjų 
menininkų, rašytojų, poetų 
vakarėliuose skaitomi ir 
dekliamuojami -kūrintai. 
Kaimuose retas viešas va
karas ar susirinkimas apsi
eina be kokios dekliamaci
jos.

Dekliamacija padaro ak
torių, išjudina artistinius 
gabumus. Dekliamuodamas, 
išmoksti intonacijos, dikci
jos; išmoksti suteikt spal
vingumo, jausmo ir tinka
mos įsvaros; išlavėja tau 
pastovą,, sceniškas iškalbin
gumas, žestai, mostai, mi
mika.

Mūsų dramos grupės, 
liaudies teatro grupės te
gul rimtai apsistoja ties ši
tuo klausimu. Daugelį susi
rinkimų, t sausų organizaci
nių mitingėlių galima taip 
jaukiai pagyvint -su deklia
macija. Čia tau nereikia 
nei grimo, nei scenerijų, nei 
estrados. Reikia tik mokėt 
vieną, kitą atitinkamą eilė
raštį. Galima ir skaityte 
skaityt, tik kad vaizdžiai, 
ryškiai, jausmingai. O efek
tas bus geras. ■

Aštuntas iš eilės numeris 
ėjo soprano ir alto duetas. 
Dvi Šalinytės-- Sukackienės 
mokinės gražiai pademons
travo savo pasiekimus ir 
tonalinę pažangą. Jaunu- 
čiutė fioloroza Petronytė 
jau buvo daugelio girdėta 
radijo bangomis. Ji dainavo 
“Lietuvių laisvės radijo 
klubo” programoje Brukli
ne, praėjusią vasarą. Ir jos 
gražus, ryškus, jaunas so
prano balsas tapo atitinka
mai atžymėtas radiio klau- 
sovų. Suzana Kazokytė jau 
daug kartų įrodė savū skar
dų kontralto balsą \ kon
certuose, Vyturėlio koncer
te, mūsų radijo programo
se. . kv

Abi dainininkės, pianu 
lydimos Šalinytės - Sukac
kienės, harmoningai už
traukė Miko Petrausko su
tartinę “Skambančios sty
gos”. Balsai vienas kitą da- 
pildė ir pynėsi į malonią 
melodiją. Paskui linksmais 
balsais padainavo J. Feld- 
mano kęmpozicijos “Links
mą dainą” (žodžiai Jono 
Kaškaičio). Gaida čia mūsų 
Amerikoj gal dar negirdė
ta, bet šita rusų liaudiško 
kompozitoriaus melodija 
skamba labai pažįstamai, 
kas daugiau yra girdėjęs 
rusiškų dainų. Su bet kokia 
nauja melodija paprastai 
šitaip yrą. Iš pirmo ji taip 
tau atrodo nepažįstama^ 
suniki. Bet, kuo dažniau ją 
girdi, tuo labiau pripranta 
prie jos tavo ausis, ir tuo 
lengvesnė ir gražesnė tau 
ji atrodo. Eini per pievą. 
Takas dar neišmincfžiotas: 
eit sunku. Bet, perėjęs toj 
pačioj vietoj kelioliką kar

tų, pramini taką ir tuo ta
ku tau jau lengva ir spar
tu -eiti, Taip su daina, su 
kokia kantata, • rapsodija, 
simfonija, opera. Dažniau 
įsiklausai, — išmoksti • ją 
suprasti ir įkainuoti ir pa
mėgti.

Devintas numeris turėjo 
būti Vlado Šimelevičiaus 
solo dainos. Bet pirmininkė 
Ievutė Mizarienė pranešė, 
kad Walter Simel susirgęs, 
tai jo vietoj dainuos jo tė
vas Juozas šimelevičius 
(Joseph Simel), muzikingo- 
sios šeimos galva.

Tėvas stoja su daina, o 
jo dukraitė Lelija Šimelevi- 
čiūtė akompanuoja ją su 
fortepijonu. Dainuoja teno
ru, o tenoro balsą išlaikyt 
suaugusiam žmogui — ne- 
taip jau lengva: jis eina 
storyn, baritone ja. Bet Ši
melevičius gražiai apgynė 
savo muzikingosios šeimos 
garbę. Šauniai sudrožė “Tų 
mergelių dainavimas”, A. 
Kačanausko kompozicija— 
ir kitą smagią dainą “Sta
sys.”

Dešimtas .numeris turėjo 
būti Amelija Jeskevičiūtė- 
Jungienė, bet jos nebuvo. 0 
gaila. Juškevičiūtė keletą 
kartų girdėta per mūsų ra
diją ir koncerte. Apdovano
ta gražiu kontralto balsu 
ir sklandžiai jį suvaldo. Ša
linytės - Sukackienės buvu
si' mokinė. Dainuoja Niu
jorko miesto operoje. Turė
sime ją kada kitą kartą iš
girsti.

Tai programą užbaigė 
vaizdingai išsirikiavęs ir 
patraukliai uniformuotas 
Brukliniškis “Aido” cho
ras, energingo jaunuolio 
Jurgio Kazokevičiaus vado
vybėje.

Et, net gražu pasižiūrėt į 
choristų veidus, veidelius, 
į jų visą šaunią pastovą! 
O, kai ims dainuot, tai ir 
akim ir ausim puota'!

Ir koks supuolimas! O 
gal choro pirmūnai taip 
tiksliai parinko dainas, kad 
pagerbus senosios ir jauno
sios kartos meno darbuoto
jus — kūrėjus. Pat pirma 
“Aidas” sudainavo Leono 
Eremino dainą “Sugrįžk į 
tėviškę, sugrįžk.” Rimta, 
įtikinanti, ilgesinga gaida. 
Nors ir seniai sukomponuo
ta, apie 1905 m., bet taip ji 
gražiai tinka ir dabar, kai 
tūkstančiai tėviškės sūnų 
palaidūnų bastosi po sveti
mas šalis, po Vokietijos, 
Anglijos, Švedijos bei Da
nijos plotus, veltui eikvoja 
savo išmokslinimą ir jėgas, 
—A nesiskubina savo tėviš
kėj, jai ten padėti greičiau 
karo žaizdas sugydyt.

Ereminas buvo nuoširdus 
dainos ir muzikos mėgėjas. 
Mokė ir organizavo chorus, 
daug dainų sukomponavo ir 
iš kitų kalbų pritaikė, ir 
pats dainavo stipriu boso 
balsu, vaidino operetėse, 
dramose. Dainuodamas jo 
dainą, “Aidas” garbingai 
paminėjo tą vieną iš pirmų
jų muzikos kūrėjų ir švietė
jų Amerikos lietuvių tarpe. 
“Aidas” sudainavo taip gi
liai prasmingai ir jautriai, 
kad paskui, ne vienas iš 
klausovų su pasigėrėjimu 
minėjo. Kitam net ašaros 
blizgėjo akyse.

O antra savo daina “Ai
das” pagerbė didžios pagar
bos vertą jaunosios kartos 
dainos* ir muzikos kūrėją 
Daratą •Zdąny te - * J udžen-

tavičienę (Dorothy Yuden). 
“Aidas” gražiai, smagiai, 
nuotaikingai sudainavo jos 
kompozicijos “Kaimas pa
bunda.” Labai įdomu: Ame
rikoj gimusi ir augusi jau
na moteris, o sugebėjo pa
gauti grynai lietuvišką, 
liaudišką, kaimišką moty
vą.

Chorui su pianu padėjo 
Silvija Pužauskaitė. Vis tai 
jaunoji karta. Bravo! Bra- 
vissimo!

Linksma nuotaika publi
ka skirstėsi, būriavosi, 
linksminosi, vaišinosi šalu
tiniuose kambariuose. Vie
na labai maloni ir svarbi ši
tokių didžiulių sambūrių 
savybė kaip tik ir yra tie 
draugiški susigretinimai, 
atnaujintos pažintys, arti
mesnis kontaktas asmenų 
ir grupių. Tai padeda ce- 
mentuot glaudesnius ryšius 
ir draugiškumo nuotaikas.

Koncertas pasibaigė dar 
gerai prieš aštuntą. Tai dar 
galima pasižmonėt. Praei
damas pasieniu su tiršta 
žmonių srove, tik spėji žmo
gus sveikintis, kad ir iš to
lo,' tai žodžiu, tai akim, tai

galva, tai ranka.
Štai jau ir šalutinis kam

barys, kur galima ir1 užkąst 
ir atsigert, pasistiprint (ar
ba ir pasisilpnint). Kai ku
rie stalai jau apsėsti. Vaiši
nasi, ūžia, šurmuliuoja me
no paroda pasigrožėjęs 
svietelis. • >

Štai mūsų dailininkas pie
šėjas Robertas Feiferis. 
Dar neseniai parvykęs iš 
Argentinos, bet jau spėjo 
gražiai pasižymėti savo 
profesijoje. Tuoj paklau
siau, ar čia nėra Rudolfo 
Baraniko: taip norėčiau as
meniškai su juo susipažinti. 
Jis daug kuo įdomi ir svar
bi asmenybė.

Feiferis tuoj apsisuko, 
apsidairė ir, grįžęs, pareiš
kė, kad Baraniko išeita į 
kino teatrą, pamatyt gerą 
itališką filmą... Tai kitą 
kartą sueisime.

(Daugiau bus)

Cambridge, Mass.—Trys 
banditai mete dūmines 
bombas į Harvard Cooper
ative krautuvę, pasigrobė 
$50,000 ir pabėgo. Krautu
vėje huto 200 žmonių.

į 1
i SHENANDOAH, PA. !
f ......  e ięi >-------- iI
į Visos Shenandoah Apylinkės Lietuvių Prašome 
į Įsitėmyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia

BALIŲ
Į PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS Į 
Į SAUSIO-JANUARY 31 D. į
į Miners Hall Į
Į KAMPAS MAIN IR OACK STS. . J
I ' PRADŽIA 7 V. V. - _. ; I

j . j
i Visur yra kas nors rengiama paramai dien- į 
i raščio Laisvės, -tai ir mes shenandoahriečiai tu- 
į rime paremti savo dienraštį.
i Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sekmin- į 
i gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, 
! kvieskime į balių ką tik sutikdami. ' |
j ' ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI j
I • . . •
■■ililIMIM

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W

gį (RAMANAUSKAS) 5g

Laidotuvių 
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip- § 
kites prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime ® 
modernišką patarnavimą. W 
Patogiai ir gražiai moder- M 
niškai įruošta mūsų šer- 
menine. Mūsų patarnavi- ft 
mu ir kainomis būsite pa- ft 
tenkinti. ®

<*> ft
1113 Mt Vernon St B

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty.,Lith. Daily)-* Tree., Sausio 14, 1948



WORCESTER, MASS
MŪSŲ NAUJIENOS

šie
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ti

buvo pasida- 
įspūdžiais, o 

išsiskirstyta 
asmeniniais

FLORIDOJ

2SL.Endicott st., lietuvių sve
tainėje, chorui mokytis kam
baryje, įvyko metinis Aido 
Choro narių susirinkimas, ku
riame buvo išklausyti 1947 m. 
valdybos raportai, nuo 1947 
m. 7-to mėnesio iki metu ga
lo. Per minimą laiką buvo 
atlikta daug meninio bei kul
tūrinio darbo-veiksmų, už tai 
aidiečiai nuoširdžiai dėkoja 
valdybai. Po raportų buvo 
perrinkta Aido Choro valdy
ba 1948 metams. Išrinkti 
asmenys:

1. Pirmininkė—d-gė M. 
kackienė.

2. Vice-pirmininkas—R. 
nulis.

3. Sekretorius — V. Daug-

konferenciją Bostone delega
tai vyks š. m. sausio 18.

Naujai išrinktai valdybai 
Aido Choro nariai delnų plo
jimu palinkėjo laimingai tęsti 
savo uždavinius.

Visa 'valdyba aidiečiams 
draugiškai padėkojo ir pasi
žadėjo kilniai dirbti menui ir 
kultūrai. Po uždarymo susi
rinkimo buvo visų aidiečių 
bendra vakarienė, nemokamai. 
Vakarieniaujant 
linta gyvenimo 
po vakarienės 
kiekvienas savo

• reikalais.

ir atsakomingas darbas.
Visi aidiečiai kviečiame vi

sus buvusius choristus pamirš
tą chorą lankyti ir tęsti toliau 
meno darbą. Matome daug 
jaunų energingų mergaičių ir 
bernužėlių, kurie galėtų mo
kytis, nepamiršti ' savo tėvų- 
protėvių lietuviškų dainų. 
Kviečiame atvykti kiekvieną 
sekmadienį po pietų, 1:30, į 
mokymosi kambarį. Adrešas- 
29 Endicott st. Sužinoję, ne
pamirškite atvykti i draugišką 
menišką chorą. Laukiame 
naujai atvykstančių.

SAMANA.

Užuojauta
Aido Choras reiškia gilios 

užuojautos sunkiai sergančiai 
Joscphinai Karsokienei ir jos 
šeimelei. Ji buvo aidiečių il
gametė,' energinga, daug pa
dėjus aidiečiams mene ir kul
tūroje mokytoja. Ji ligiriama 
ligoninėje; Bostone.

Aidiečiai linkime jai greito 
pasveikimo ir linksmai sveikai 
sugrįžti prie savo šeimelės, gi 
vėliau vėl mokyti aidiečius 
meno bei kultūros ilgiausius 
metus.

9 ★ ★ ★
Padėka ir Linkėjimai

Aido Choro dirigentei-moky- 
t.ojai draugei N. Čeponytei ir 
jos akompanistei draugei E. 
Kižiūtei reiškiame padėką už 
jų norą mokyti aidiečius liau
dies dainų. Mes. puikiai ži-

4. Kasininkas — J. baiso
kas (paliktas senos valdybos 
laikinai).

5. Finansų sekretorė — E.
Gurskienė.

^6. Muzikos komisija — J. 
Degsnytė ir E. GurskiePę.

7. Korespondentai — J. A. 
lietuvių kalboje ir V. 1). an
glų kalboje.

8. Knygų komisija — A.
Naruševičius ir Z. šiupėnas.

9. Maršalka (durų sargas)-
P. Labanauskas.

10. Delegatai į Meno Sąjun
gos apskrities konferenciją 
Bostone — Z. šiupėnas’ ir J. 
Arlauskas.

į Meno Sąjungos apskrities ’ nome, jog tai yra nelengvas

I
aLINKSMUMAS 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 Ęatrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

I

w
A 
S’ 1

Širdinga Padėka
Nuoširdžiai dėkoju draugui 

Lazauskui Jonui, gyvenančiam 
337 Nichols Ave., Ridgewood, 
N. Y., už nuoširdų, draugišką 
priėmimą, atvykus man iš Eu
ropos. Jis padėjo natūriškai 
ir finansiniai, supažindino su 
Amerikos lietuvių liaudies 
darbo, meno ir kultūro.s žmo
nėmis, nežiūrėdamas biznyje 
stokos Jaiko, padėjo surasti 
mano artimiausią giminę Vir- 
bašienę Pranę ii* jos šeimelę— 
sūnų Algirdą, dukrą Pranę ir 
jos žentą Algirdą Rudnickį, 
gyv. 142 Perry Ave., Worces
ter, Mass., pas'kuriuos buvau 
meiliai sutiktas ir leidžiamas 
apsigyventi ir įsikurti Ameri
kos gyvenime. Reiškiu jiems 
gilios padėkos.

Dėkoju čia aplinkiniams lie
tuviams kaimynams, kurie rū
pinosi suradimu darbo, tai 
šiems asmenims: A. Narusevi- 
čiams, J. Pigagai, J. Sinkui ir 
jo sūnui Albinui, kurie kas ry
tas sava mašina nuveža į dar
bavietę ; Petrui Sadauskui už 
dabartinį turimą darbą; drau
gei M. Sukackienei už padėtas 
pastangas užrašant lietuviškos 
literatūros, laikraštį Laisvę. 
Prašau M. Sukackienės, Jeigu 
kas daugiau prisidėjo prie šio, 
padėkoti nuoširdžiausiai.

J. Arlauskas.

Čia saulutė visad šviečia,
Visus lygiai ji paliečia,
Spinduliais žemę gaivina,
Ir citrinų priaugina.

Medžiai, laukai \čia vaisingi, 
Ežerai žuvims gausingi, 
žiemą auga čia daržoves 
Dėl visos šalies gerovės.

Žalios palmos visur ošia, 
' Gėlės, žiedai parkus puošia.

Saulei tekant, rasa žvilgą, 
žolynėlius ji suvilgo.

Aukštai plaukia debesėlis,
' Pro jį šypsos mėnesėlis, 

Šiurpūs vėjai čia nekaukia, 
Tad turistų daug suplaukia.

Pakraščiais plačių jūružių,
Mažai dėvėt reik drabužių:
Žiemos nėra, — žmonės maudos,
O tas eina jiems ant naudos...

Bet ir baimės čia netrūksta, 
URAGANAS kai atrūksta! — 
Viską verčia, viską griauna 
Ir įtūžęs medžius rauna.

Vandenį stulpais jis neša;
O palmėms šakas nupašo,
Bet tas šturmas greit išnyksta, 

^Gamtos grožė vėl sugrįžta.
Man gabumų neužtenka,
Mano plunksna yra menka, 
Tiksliau gamtą aprašyti, 
Kas reikėtų pasakyti...

Orlando, Fla.

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
sausio 18 d., 11, vai. ryto, Ycmans 
salėje, 3044 Yemans. Visi nariai' ma
lonėkite dalyvauti ir kurie užsimo
kėjo 1947 m. duokles, gaus knygą 
“ViduramžiųIstorija." Turime ii’ 
kitų svarbių reikalų aptarti, tad 
būkite laiku. — Sekr. (11-12)

PHILADELPHIA, PA;
Moterų Klubo susirinkimas įvyks 

18 d. sausio, 3 vai. dieną, 735 Fair
mount Ave. Dalyvaukite visos, nes 
bus renkama nauja valdyba, po su
sirinkimo turėsime ir užkandžių. — 
Sekr. Mattes. / (11-12)

; Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir m'a- $ 
f lonu. Mandagus patarnavimas. -

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- g
• Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. s

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 3
' Žemos kainos už viską. A

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

Living Room Cushions |
f' Refilled With New Springs
į $3.75 • ,

\ Sofa Apačios Perbudavojimas
Už$12.00

į šaukite FRANK Nightingale 5-2535.

y

,Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tel. Evergreen 4-9612

M 
Ui

LITUANICA SQUARE I 

[RESTAURANT! 
< Steven Augustine & Frank Sanko g

J SAVININKAI ‘ |
! ' PUIKIAUSIA LIETUVIŲ jKESTAUR/V^JA BKOOKLYNE įį
; PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS Ž

RONKONKOMA
13634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Los Angeles, Calif.
____

MIRĖ JONFAS MASKEVIČ1US
Naujų metų dienoj mirė 

Jonas Maskęvičius, sulaukęs 
žilos senatvės, apie 79 metų 

-amžiaus. Velionis nors nebu
vo daug žinomas lietuvių tar
pe, bet jis laiks nuo laiko lan
kydavo parengimus, mėgdavo 
laisvai protauti ir skaitė pa
žangią literatūrą ir taipgi ne
turėjo palinkimo prie religijos.

Velionis bu>vo gimęs, augęs 
ir vedęs Lietuvoj,.Datinavos 
miestelyj, Kėdainių apskrityj. 
Šioj šalyj iišgyveno apie 43' 
metus.

Palaidotas laisvai, Ingle
wood Park papinėse, sausio 5 
d., palydint dideliam skaičiui 
artimų draugų, giminių ir sim- 
patikų. Pora idėjos draugų 
pasakė atsisveikinimo prakal
bėję koplyčioj ir ant kapinių, 
o d. A. Levanienė padainavo 
koplyčioj jausmingą dainelę, 
aukodama velioniui.

Jo gyvenimo istorija rodo, 
kad jis atvyko į Ameriką bū
damas 35 metų, apie “*24 metus 
dirbęs ir gyvenęs mieste, o 
apie 19 metų dirbo ant ūkio. 
Vėlesniu laiku, nuo 1931 mė
ty, gyveno Los Angeles mieste 
ir priemiesčiuose.

Velionis Jonas Maskęvičius 
buvo tėvas mūsų draugės 
Elzbietos Babičienės, todėl per 
eilę metų gyveno -arti prie sa
vo žento ir dukrelės — Ba- 
bičių. Jam mirus, draugai Ba- 
bičiai turėjo rūpintis laidotu
vėmis ir kitais reikalais. Ve
lionis mirė nuo širdies ligos— 
ligoninėje.

Mirdamas 
mų giminių, 
Babičius, du
dentiną ir Albertą, dvi mar
čias ir dvi proanūkes.

Nuo savęs išreiškiu gilią, už
uojautą velionio dukrelei d. 
Babičienei ir žentui J. Babi- 
čiui ir visiems jo artimiems 
giminėms. M. Alviniqne.

WASHINGTON, PA.
ALDLD 236 kp. susirinkimas 

įvyks 18 d. sausio, 40 McAdam Ave. 
Pradžia 2 vai. dieną. Nariai daly
vaukite, nes turime svarbių reika
lų aptarti. Gavome žurnalą “Švie
są" ir 1947 m. knygą. Atėję, gausi
te. Atsiveskite ir naujų narių. Visi 
bus maloniąi priimti..

— M. Janavičienė, sekr.
(11-12)

DETROIT, MICH.
Daugelis manęs užklausdavo, 

dar nėra LLD leidinys už 1947 m. 
atėjęs? Dabar visiems 52 kuopos 
nariams galiu pranešti, kad jau kny
ga gauta ir visi, kurie jos taip lau
kėte, galėsite pasiimti ateidami į 
susirinkimą, sausio 18 d., 2 vai. die
ną, Draugijų salėje, 
Taipgi 
mokėti 
linkite 
dimas

ar

4097 Porter, 
nebus pro šalį, atėjus, užsi- 
duokles už 1948 m. Nesivč- 
savo duokles, knygos išlei- 
tuomi liekasi užvilkintas.

—Nauji Valdyba. — J. Danta, 
sekr. (11-12)

fin.

PATERSON, N. J.
LLD 84 kp. susirinkimas 

sausio 18 d., pas Bingelį, 82 
St., 3:30 vai. dieną. Visi nariai da
lyvaukite, nes yra svarbių reikalų, 
taipgi gausite knygą “Viduramžių 
Istorija." —■ Valdyba. (11-12)

j vyks 
Keen

■ Fotografas | 
^Traukiu paveikslus famiiijų, ves-£ 
-tuvių^ kitokių grupių ir# pavienių.® 

Iš senų padarau* 
naujus paveiks-® 
lūs ir krajavusę 
sudarau -su ame-® 
rikoniškais.
kalui esant ir® 
padidinu tokio® 
dydžio, kokio pa- ® 
geidaujama. Tai-® 
pogi atmaliavoju^ 
įvairiom spalvom, g

| JONAS STOKES |
g 512 Marion St., Brooklyn s
K Kampas Broadway dr Stone Ave., prie* 
jįg. Chauncey .St.. Broadway Line. Q
s Tfel. GLenrnore 5-6191 ®

paliko savo arti- 
dukrelę ir žentą 
jų anūkus—Va-

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas GraĮborius 
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamus 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLW, N. Y.

X

WATERBURY, CONN.
28 kp. susirinkimas įvyks 

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)

{GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, ? 

kreipkitės, j «

Lorimer Coffee Shop į
Frank Domikaitis S

Savininkas į
417 Lorimer Street |

Laisvės Name |
Brooklyn, N. Y. |

Kvepiančiai keptos ir virtosj 
mėsos valgiai. Taipgi dar-J 

žovių ir pieninių valgių į 
gražus pasirinkimas. S

7 » }1

t ■)

A

e., ■'

Binghamton, N. Y
MIRĘ LIETUVIAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Prieš pat Kalėdas staiga 
numirė 14 metų bernaitis Juo
zas Mikelionis (Mekelong). 
Tokio amžiaus asmeniui mirti 
—tai retenybė. O buvo ir 
mirties priežastis, nors ji iš 
anksto ir nežinota. Sakoma, 
kartais bernaičiui labai skau
dėdavo galva. Pomirtinis ty
rimas padarė išvadą, jog ber
naičio galva, dar vaikystės 
metuose, buvusi pažeista, už
gauta. Jo augimas darė ver
žimą galvoje ir daėjo iki to, 
kad kraujoplūdis užliejo sme
genis. Gaila. Liko nuliūdu
si motina Anastazija ir sesu
tė Ona, o tėvas, Antanas Mi
kelionis jau miręs pirmiau.

OIL BURNER APTARNAVIMUI 
VYRAI

Geras darbas patyrusioms aptarnavimo 
vyrams prie “Gun Type Oil Bumera” 

ir aliejum šildymo sistemos.
Kreipkitės tuojau

ENGINEERING SERVICE CO.
222 Clements Bridge Road 

Bhrrington. N. J.
aba telefonuokite HADDON HEIGHTS 2-W49 
______________________________________ <112
BALNŲ DARYTOJAI prie taisymiji kama
nų, jodinėjimui batų ir abelnai taisymams. 
Taipgi vyrą balnų pakinkių taisymui 
ir abelnai taisymui diržų, batų ir tt. Nuo
latinis darbas. Geros sąlygos.. Rašykite 
nrba telefonuokite F. A. CARLE, 251 POST 
AVE., WESTBURY, L. L—WESTBURY 7ftl. 
______________________________________ <112

' PATYRĘ 
ARMATURE WINDERS 

prie vidutinių ir dideliu sizų motorų
ELECTRO

DYNAMIC WORKS 
Ave. A ir North Street 

. BAYONNE, N. J.
(12)

I

J. Bijūnas.

Hartford, Conn
Apie Velioni Antapą Kasputį

Sausio 7 d. palaidotas Bal
trus Žukauskas, jau pagyve
nęs žmogus. Tai garsaus 

'kumštininko Jack Šarkio tė- 
ivas. Jis buvo kilęs iš žalia- 
purvių kaimo, Pušaloto para
pijos, Panevėžio apskrities. Jis 
šiame mieste buvo vienas iš 
pirmesnių jų lietuvių, kurie 
čia pradėjo apsigyventi. Lai
dotuvėse dalyvavo ir sūnus 
Jack Šarkis. Be to, liko ve- 
lionies žmona ir duktė, o ir 
keletas vaikučių.

Naujų Metų ryte, sausio 1 
d., bemiegant mirė Antanas J. 
Kasputis, 63 ' metų amžiaus. 
Velionis paliko dideliame nu
liūdime savo sūnų Alan Į<as- 
putį, pereito karo' veteraną.

Vėlesniu laiku velionis gy
veno pas Mrs. Norkaitienę, 40 
York St., o sūnus Mancheste- 
ryje. Velionio palaikai buvo 
pašarvoti Talanski koplyčioj, 
o. palaidotas sausio 5 d., Hill 
kapinėse, Hartfordo mieste. 
Ten pat palaidota ir jo mote
ris, kuri mirė apie 15 metų 
atgal.

Tėvui mirus, Alan Kaspu
tis atsikreipė pas Laisvės Cho
ro narius patarimo ir pagal
bos. Choriečiai mielai padėjo 
jaunuoliui nuliūdimo valando
je, suteikdami grabnešius, su
aukojo ir nupirko gėlių vai
niką.

Pastaraisiais dviem desėt- 
kais metų velionis neveikė, 
bet seniau buvo darbštus pro
gresyvių veikime, darbavosi ir 
Sūnų ir Dukterų Draugystėje. 
Ir šiuo laiku priklausė prie 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos 68 kuopos. . ‘

Iš Lietuvos velionis paėjo 
nuo Raseinių, Girkalnio parapi
jos, Surmantų kaimo. Į Ame
riką atvyko dar jaunas būda
mas ir čia išgyveno apie 40 
metų.

Į kapus palydėjo gražus bū
relis jo draugų ir sėsuo, ku-i 
rios pavardės nežinau’

Lai jam būna lengva žeme
lė, o jo sūnui ir sesutei reiš
kiame užuojautą.

Vienas iš Grabnešių.

Sausio 5 d. numirė asmuo, 
lietuviams žinomas kaipo Pra
nas Jasaitis, o paskelbtas buvo 
Frank Yestes, — palikuonių 
čionai neturįs. Jis gyveno 19 
Glenwood Avenue, rinkdavo ir 
parduodavo seną popierį; am- 
žiauš buvęs 64 metų. S. J.

Nanking, Chinija.—čiang 
Kai-šeko valdžia stebisi, 
kaip greitai chinų komunis
tai pasitaiso atimtus iš tau
tininkų suardytus geležin
kelius.

IF. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue į 

Opposite Forest Parkway t $ 
WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves *

$150 j
Koplyčias suteikiam nemokamai 

įji visose dalyse miesto.
g Tel. Virginia 7-4499

/5
«

V

if if a n

.» r

i

Washington. — Valdinis 
darbo statistikų biuras 
skelbia, kad fabrikų darbi
ninkai vidutiniai uždirbą a- 
pie $51 savaitei. *

g DANTŲ GYDYTOJAS { 

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

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

9—12 ryte S
1— 8 vakare į

j
Penktadieniais uždaryta. į

Valandos:

N 
*

| Egzaminuojant AAis,| 
g Rašome Receptus g 
SDaronie ir Pritaikome Akinius § g ——-- - - -  «
Si
y y ys g. y

v y y y y y

i

§Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway .
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

f#”?

IBAR & GRILIJ
i LIETUVIŠKA ALUDĖ 1

DEGTINĖ, VYNAS ir - 
ALUS

if

Kanados | 
Black Horse Ale l

JOSEPH ZEIDAT1
411 Grand St. • | 
Brooklyn, N. Y. S

s August Gustas |
| BELTAIRE FLORIST |
| Lietuvis Kvietkų Pardavėjas §
g 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. |

(kamp. 68th St.) 3
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų Jįį Atsitikime vai 

w ir tt.„ telefonuokite
SHoreroad 8-9330 S

| Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką; a 
g ? ko jūs reikalausite. i
g Specialistai Pritaikymui JĮ
| šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 5 
■J Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL ’GUSTAS S 
g FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. |

I t

5 pusi.- isvė (Liberty,Lith.Daily}— Tree., Sausio 14.

• v“

I J. J, Kaškiaučius, M. D.j 
s 530 Summer Avenue, 5
| Newark 4, N. J. . Jį
g HŪmboldt 2-7964 «

;....... . ...........     r---- —r. - ---- .----—_

I Matthew I
IBUYAUSKAS I
& Laidotuvių Direktorius «

y Liūdnoje valančioje simpatiškai G 
g ir asmeniškai patarnauja už g 
* prieinamą atlyginimą. S 
f |

a Moderniškai Įrengtos Koplyčios n 
| 426 LAFAYETTE ST., | 
g Newark 5, N« J< ' | 
g Tel. MArket 2-5172 ' ’ ®

!» Lv

; Paul Gustas Funeral Home.P , INC.

Į 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
■ Skersai gatvės nuo Armory
į LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
I e

! Telefonuokite dieną ar naktį
J EVergreen 7-4774
\
! Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- 
' giąi gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
i prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

; Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
[ kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.
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' Didžiojo New Yorko CIO

Atletų Kliube Judžiai

pa-

Brooklyno Moterims
mics-
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darbininkų 
kėlimo pla- 
Dąrbin inkų Jc 
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fe

na- 
už

savi- 
kelis

ketu- 
kole-

■
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yra
pa-

sako, kad 
dvi vietas, 
ir ligonė 
Linkimo

valstijos paramą 
ir sveikatos klini- 
to reikalavo majo- 

Tuo keliu at-

Garden salę, dėl to 
įvyksta mažesni du — 
brooklyniečiams, Man- 
Center, 34th St. ir 8th

su fėro 
nereikia, 
gali būti išrišti aptak-

Lenino Pagarbai 
Du Masiniai Mitingai 
Šį Trečiadienį

Sausio 14-tos vakarą, New 
Yorke, įvyksta du masiniai 
mitingai pagerbti velionį Le
niną, pasaulinės darbininkų 
klasės vadą, pirmutinės ir da
bar tebegyvuojančios darbi
ninkų valdomos valstybės įkū
rėją pasaulyje. Kalbės grupė 
komunistinio judėjimo vadų.

Mitinguose, greta kalbėtojų, 
bus graži meniška programa 
— šokėjas Jean Leon Destine 
ir jo grupė šokėjų. Taipgi da
lyvaus Laura Duncan ir Nor
man Atkins, w

Kadangi rengėjams, Ameri
kos Komunistų Partijai, šie
met atsakė didžiąją Madison 
Square 
šiemet 
vienas, 
hattan
Avė., o kitas St. Nicholas Are
na, 66th St. ir Broadway, 
abu New Yorke. į bile katrą 
įžanga nuo 60c iki $1.80.

Ilgai Šalę Eilėje, 
Negavo Prekių

As-

i

r I

Buvęs paskelbtas War 
sets Administracijos atliekamų 
daiktų išpardavimas buvo su
traukęs būrius veteranų prie 
tos įstaigos praėjusio pirma
dienio rytą, Bronx. Tūli ‘iš
stovėjo ištisas paras iki jiems 
pasakė, kad pirkimas bus 
traukimu numerių — loterijos 
keliu. •:

Z •

Apie 600 veteranų prekybi
ninkų ir amatininkų bandė, 
savo “laimę,” kurios, aišku, 
ne visi gavo. ?

draugė 
Pranaitiene

New Yorko CIO Pasisakė 
Prieš Kėlimą Fero

tai priešinsis bile kokiems pa
siūlymams įstatymų keliu kel
ti New Yorko miesto subway 
ir kitų važiuotės linijų fėrą. 
Taryba taip informavo visus 
valstijos seimelio narius laiš- 
k u.

Tarybos laiške, pasirašyta
me tarybos sekretoriaus Saul 
Mills, taipgi griežtai pasisa
ko prieš bile kokį kaitalioji
mą Muzzicato įstatymo. Tas 
įstatymas uždraudžia bent 
kiek kelti fėrą pirm piliečių 
nubalsavimo - referendumo. 
Dabar politikierių yra visaip 
skymuojama tą įstatymą 
keisti arba ’apeiti.

CIO primena seimelio 
riams, kad liaudis kovojo
teisę balsuoti fėro klausimą. 
CIO sako: “mes nepasitikime 
planu, kuris atiduotų galią fė
ro klausimu trims asmenims.” 

Taryba yra priešinga rišimui 
važiuotės linijų 
reikalų 
nais, to 
reikalai
savimu nejudomo turto iki 3 
nuošimčių įkainuotos to turto 
vertybės.

CIO Programa
CIO pasiūlė sekamą progra

mą ir pareiškė, kad jie kovos 
už tą programą. O ji yra to
kia :

1. Pataisyti - konstituciją 
taip, kad—

(a) Pakelti ant nejudomo 
turto taksus iki 3 nuošimčių.

(b) Leisti užtraukti pasko
los vieton dabartinių 10 iki 
121/z < nuošimčių taksuojamos 
vertybės.

2. Iki nutars taksavimą, ma
joras turėtų patvarkyti per- 
kainavimą nuosavybių' pagal 
dabartinę jų vertybę.

Jaunimas Prieš Verstiną 
Militarišką Muštrą

Praėjusį sekmadienį New 
Yorke įvykęs masinis ir labai 
atstovingas jaunimo sąskridis 
—kongresas—pasmerkė reika
lavimą jaunimui mokytis mi- 
litariško muštro., Jaunimas 
pareiškė, kad reikalavimas mi
litarizuoti visą jaunimą yra 
karą provokuojanti J. V. *val- 
džios politika.
• Youth Affairs Congress tu
rėjo kelių dešimtų organizaci
jų atstovybę iš visų penkių 
miesto dalių, 150 delegatų. 
Sesijos įvyko Madison 
226 Madison St., New

Kongresas priėmė 
Yorko Jaunimo Teisių
Bilius reikalauja daugiau pro
gų ir patogumų mokslui, na
mų, kultūriniams reikalams ir 
pasilinksminimui centrų. Taip
gi pasisakė už kainų kontro
lę ir už darbus visiems.

Apart savųjų jaunų, jauni
mas turėjo ir vyresniųjų žymių

Centralbropldyniečiai 
Veikia Užtikrinti Gerus 
Rinkimus, Laisves

gyvenan-
Flushing,

Jai ei-

LAISVES

BANKIETAS
3. Reikalauti padvigubinti 

valstijos paramą mokslui, kaip 
tą pasiūlė Public Education 
Association. Tas atneštų 
$105,000,000.

4. Pertaisyti Moore formu
la (taksavimo nuostatus) 
taip, kad valstija grąžintų 
miestams ir apylinkėms dides
nį nuošimtį tų miestų ir apy
linkių sumokamų valstijai tak
sų.

5. Atšaukti numažinimą 
valstijos taksų, kadangi jisai 
pasitarnauja tiktai turintiems 
daug pajamų. O tuos gautus 
ekstra pinigus pasiskirstyti 
miestams.

6. Gauti 
ligoninėms 
koms, kaip
ras O’Dwyer, 
eitų miestui apie 30 milionų.'

7. Kad valstija imtų atsa
komybę išlaikymo tokių pasta
tų, kaip kad Supreme Court,, 
kurie tarnauja visai valstijai 
ar sričiai, ne vienam tik 
tui.

8. Valstijos paramos 
rioms mokytojų lavinimo 
gijoms .New Yorke.

Dar Dėl Fėro ir Taksų
Stambiųjų nuosavybių di

džiajame New Yorke valdo
vai, kalbėdami prieš kėlimą 
taksų ant nejudomo turto, gu
driai aprauda, būk mažieji na
mų savininkai nukentėsią. Tai, 
žinoma, yra tariamosios kro- 
kodyliaus ašaros. Jiems pa
tiems, m i 1 i o n i n ė m s fir
moms, prisieitų atsisveikin
ti ne su vienu tūkstantėlių do
lerių pelno, atiduoti juos tak
sais į miesto iždą. Tad jie 
tUo “gailesčių’/ mažiuko pri
dengia tuos savo tūkstančius 
dolerių ekstra pelno. '

O kaip ištikro būtų su 
žiuku ?

Lietuviai darbo žmonės iš il
gų metų praktikos gyvenime 
ir politikoje jau išmoko, kad 
gera valdžia gali padaryti 
.šalies veidą ir mūsų gyveni
mą gražiu ir maloniu. O blo
ga valdžia gali padaryti daug 
blogo.

Kad, mūsų šalies valdžioje 
būtų pastatyti atsakingi parei
gūnai, reikia pirm visko įti
kinti tuo reikalu žmones. Rei
kia sužadinti visus budėti — 
užsiregistruoti, išeiti balsuoti 
ir kad žinotų, už ką balsuo
ti. Kaip tą visą atlikti? Rei
kia didelio apšvietos darbo 
nuo šiandien iki lapkričio ’me
nesio. Ir tam viskam reikia 
daug pinigų.

Tai išgirdę, centralbrookly- 
niečiai lietuviai, kaip pasakoja 
tenykščiai organizacijų nariai, 
nedideliame susirinkime 
švietos reikalams sukėlė 
desėtkus dolerių.

Gražus ;pavyzdys Visiems. •
Kitas labai svarbus įrankis, 

svarbesnis' šiemet, rinkiminiais 
metais, negu bile . kada, 
darbininkiška, liaudiška, 
žangi spauda. ■

Smagu priminti, jog ir 
tūli mūsų draugai gražiai 
operuoja su. L, K. Klubu, 
ris renka atnaujinimus ir 
gina naujai' Užsirašyti

m a-

Pe-

Vera Pranaitienė, 
ti 4O()4—155th St., 
skaudžiai susižeidė, 
n ant nuo buso namų link pa
slydo koja .ant ledo, virsdama 
susilaužė koją.

Daktaras 
yra lūžęs į 
aptvarkyta 
yra namie, 
pasveikti.

Brooklyno Atletų Kliube bus 
rodomi “moving pictures” šio 
ketvirtadienio vakarą, 8-tą 
vai. Nebus jokios įžangines 
mokesties, kiekvienas galės 
įeiti nemokamai. Bus gražūs 
paveikslai iš kumštynių ir ki
tokio sporto.

Atletų Kliųbo antrašas: 168 
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pasinaudokite proga, pamat 
kite gražius paveikslus!

Sausio- Jan.
25

Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 
bilietus ir dalyvaukite bankiete.
VAKARIENE SU AJJJM $3.00

Ir šiemet Laisvės bankietas bus toje 
pačioje vietoje kur pernai buvo 

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

VAKARIENE BUS DUODAMA 
' . 6-TĄ V AL. VAKARO.

šokiai prasidės 7-tą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams s 
te
K

Dienraštis Laisvė prašo ko-operacijos 
visų skaitytojų ir visų rėmėjų. 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 bankietas pavyktų^

£

Moterų Apšvietos Klubo la
bai svarbus susirinkimas, me
tinis, su visais raportais ir 
praėjusių metų planais šių 
metų darbams, įvyks šį ketvir
tadienį, sausio 15-tą, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Visos 
narės prašomos dalyvauti. 
Kviečiame ir ne nares.

Valdyba.

’ čia 
ko- 
ku- 
ra- 

nors 
savaitinį angliuką darbininkų 
dienraštį The Worker. Jo 
kaina yra tik $2.50 metams. 
Ateina tiesiai į namus penk
tadienį ar šeštadienį.

Workeryje telpa visos savai
tės žinių apžvalga ir išsamūs 
aiškinimai politinių, moksli
nių, dailės, sporto, finansiškų 
ir kitų ręikalų ne tik. mūsų 
miesto, bet taip . pat ir visos 
šalies ir pašąųli’o-

Klubiečiai 'ragina visus tą 
laikraštį skaityti, kad patys ži
notumėt tikrą padėtį ir galė
tumėt ją gerai aiškinti ki
tiems. Ir prašo užsirašyti ar|- 
atsinaujinti per juos. L. K. N.

Paul Lamonica, gyvenęs 
Ozone Parke, reikalauja iš 
Long Island Railroad firmoms 
$2,000 nuostolio už “įkalini
mą” traukinyje laike didžiojo 
sniego. Jis sako, kad kom
panija turėjo žinoti, jog trau
kinys negalės eiti, ir keleivių 
neįleisti. Jį išlaikę stovinčia
me traukinyje nuo 6:30 va
karo iki 3 vai. ryto.

i’,CI4lCl«lClCl€lCtCl€l€ie«€lCtCl«l€l€l€lCtS‘€«‘«l€‘€‘et€«iCtC*€l€«»«<€*€‘€‘e««‘C‘C‘e<«‘e«€*‘C‘C^

I GREEN STAR RAR & GRILL 
g LIETUVIŠKAS KABARETAS

I

y
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Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti. 

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

ŠEŠTADIENĮPARE kiekvieną

t

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

m j!

M 
S?
V
V

BROOKLYN, N. Y.

Liet. Kalbos Mokyklėlės komiteto, 
tėvų ir organizacijų atstovų susi
rinkimas jvyks šeštadieni, 17 d. 
sausio, 7:30 v. v., Laisvės salėje. 
Čia bus aptariama daug svarbių, 
mokyklėlę, ir. kitas mūsų organiza
cijas liančiančių svarbių klausimų. 
Po susirinkimo žadama turėti už
kandžių. L. K. M. Komit.

Peter 
KAPISKAS

SusirinkimasVelionis kaunsilmanas 
ter V. Cacchione buvo apro- 
kavęs ir savo išleistoje brošiū
rėlėje paskelbęs sekamus fak
tus : '

Mažiuko darbininkiško na
melio savininko maža šeima 
išeitų beveik lygiomis vienaip 
ar antraip — pakeltu fėru, 
bet nekeltais 
nekeltu fėru, 
taksais.
' Tokio pat

lio savininko didelė šeima, ku
rios keli nariai vartoja sub
way kas dieną, išeitų pigiau 
su pakeltais taksais, negu su 
nekeltais taksais, bet su pa
keltu fėru.

....

w &
Mirė BAR & GRILLveikėjų kalbėtojų savo kon

grese. Vienas iš tų, Stanley 
M. Isaacs, nepriklausomas re- 
publikonas, pareiškė, jog gy
nimas civilių teisių šiandien 
yra svarbiausiąja užduotimi 
visiems ir jaunimui ypatingai. 
Jis sakė:

“Mes'nenorime storm-trūpe- 
rių šioje šalyje. Amerikos 
uniformos neturi būti vartoja
mos tam tikslui.”

Isaacs taipgi smerkė pritai
kymą Tęumano doktrinos 
Graikijai, Turkijai, Chinijai. 
Tuomi, sakė jis, yra remiamos 
“prakeiktos fašistinės suktos 
valdžios.” Jis kalbėjo panau
doti Marshallo Planą tikrai 
tos paramos reikalingiems —( 
teikti pagalbą be politinių, dis
kriminacijų.

Taipgi kalbėjo jaunimui 
Mrs. Eleanor Gimbel, žymi 
vadovė pilietiniame judėjime, 
ir William S. Gailmor, radio 
komentatorius.

am- Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD . 

BEER & ALES

Ignas Penter, 65 m. 
žiaus, gyveno 2000 Prospect 
Ave., Bronx, N. Y., mirė sau
sio 9 d., Fordham Hospital. 
Kūnas pašarvotas koplyčioj 
ant Cortland ir E. 152nd Sts., 
Bronx. Laidotuvės įvyks sau
sio 14-tą dieną, 10-tą valan
dą ryto, šv. Raymondo kapi
nėse. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi F. W. Shalins (šalins- 
ko) laidotuvių įstaiga.

w 
y 
y 
y
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mažiuko name-

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kayiskas
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Valandos:
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mūšy Patro-
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House, 
Yorke.

s

«
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Jvalrybė kostn- 
džiulerių. Suk- 
setat Elgin .—

New 
Bilių.

:■ i-

5#

taksais, ar su
bet pakeltais

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 BULOV A... richly styled 
...always accurate and depend
able.

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

Joseoh Garszva .1

Lady's BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . . 
ILWwcl*. m.75

& 

y -

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Undertaker & Embalmer | 
« «

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

di
li e-

GERAI PATYRĘ BARBERIAI 3
•*■ ą* >»*■♦%**•'* jS

unijos mokesčių 
insurance apmo- 
bilas. Jei namų 
ir išlaidų surašą

* GYDYTOJAS j

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

g Tel. EVergreen 8-9770 £

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650—5th Ave., kamp. J 9 St.a 
BROOKLYN, N. Y.

Te!. SOuth 8-5569

Jeweler

Trijų, keturių ar daugiau 
šeimų namo savininkui išeitų 
brangėliau pakeltais taksais, 
negu pakeltu fėru.

Didelių apartmentų ir ko
mercinių pastatų savininkams 
išeitų po daug daugiau mo
kėti pakeltais taksais. Bet to
kių pastatų darbininkai ne
turi.

Laikas Atlikti Įeigy 
Atskaitas Valdžiai ‘

Visokias jeigu atskaitas: algų, iš nuosavybės rendom 
įeigas, visokių biznių įeig&s suveda ir 

atlieka valdžiai atskaitas ■
ANNE M. GUSTAITIS 

Public Accountant
87-20—S5th St. Woodhaven, 21, N. Y.

arti Forest Parkway Sta., prie Jamaica “L”
Nuo dabar iki March 15, 1948, penktadienių vakarais, 

nuo 7-tos iki 10-tos vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 11- 
tos ryto iki 5-tos po pietų, ji priims klientus ir atliks 
reikalingus raportus vadinanfų Income Tax Returns.

Tikrai atsineškite savo W-2 form, 
knygelę, draugijos mokesčių knygelę, 
ketas bilas, medikales bilas, už vaistus 
savininkai, rendų įplaukų sumos surašą 
kiek per metus pasidarė prie namų.

Kelių šeimų talpos namelių 
turi vienas kitas ir iš darbi
ninkų, kuriems pavyko turėti 
geresnius darbus ir uždarbius, 
neturėti didelių nelaimių, 
kruopščiai dirbti, ir* rūpestin-. 
gai taupyti. Ta grupė šiek 
tiek nukentėtų dėl gerovės 
džiumos, jeigu tak-savimas 
būtų laipsniuotas.

Paties mažiausiojo ir
biskytį didesniojo savininkę 
apsaugai tūli ir siūlo, kad ne
būtų imama lygiai nuo kožno 
dolerio yertybės, kaip dabar 
mokama. Jie siūlo mažiausia- I 
jam visai nekelti taksų, biskį 
didesniam'mažai kelti, o šimtų 
tūkstančių ir milionų dolerių 
vertės nejudomo turto savinin
kams pakelti ant nuosavybių 
taksus didesniu nuošimčiu.

Jonas Norkus, 72 m. am
žiaus, gyveno 20 Essex Street, 
Brooklyne, mirė sausio 12 d., 
namuose. Kūnas pašarvotas 
F. W. Shalins-šalinsko koply
čioj, 8402 Jamaica Avenue, 
W o o d h a v ene. Laidotuvės 
įvyks sausio 15-tą, 2 vai. die
ną, Mt. Olivet kapinėse.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Oną, keturias dukteris 
—Mrs. Alex Vasiliauskienę, 
Josephą Jalkofsky, Mrs. L. 
Hill, Mrs. Alvin C. Maltha- 
ner, sūnų Robert Ambrose ir 
dvi seseris—Frances Kazokie- 
nę, Jamaica, N. Y., ir Uršulę 
Janušienę, Hillside, N. J.

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius F. 
W. Shalins-šalinskas.

Į abejas minėtas šermenis 
atvykti kviečiami giminės ir 
pažįstami.
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Graži 
mišką 
nelėm 
American " išdirbimo,
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinlai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!




