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tęsis iki 1 d. gegužės. Cen
tro Komitetas duos astuonias 
geras dovanas tiems valinin
kams, ar kuopoms, kurios 
daugiausiai gaus naujų narių. 
Bus duota 5 rašomosios 
plunksnos su Draugijos vardu, 
dvi metinės prenumeratos 
Laisvės arba Vilnies • ir vie
niems metams Liaudies Balso 
prenumerata.

Už naujus narius bus duota 
punktai. Vienas punktas nuo 
25 centų duoklių. J laimė
tojų surašą bus įskaitomi tie 
vaiininkai arba kuopos, ku
rie pasieks 75 punktus. Tai 
nesunku. Reiškia, .tam rei
kia sukelti $16.75 duoklėmis.

jau 
visus

pilnai 
narius 
Jomis

Kelios kuopos 
pasimokėio už 
duokles 1948 metais. 
Vra: 74 kp.! New Kensing
ton, sekretorius—J. Chuplis,; 
110 kp., Rochester, sekretorė 
—L. Bekis; ši kuopa jau gavo 
5 naujas nares; 4 kuopa, 
Portland ir Oregon City, sekr. 
—J. Stupuras: 117 kp., Shel
ton, sekr. — J. Ragauskas 
ir 198 kp., Oakland, sekr. K. 
B. Karosienė. .

Portland—Oregon City kuo
pa pasimokėjo už 42 senus na
rius ir gavo 1 naują narį. 198 
kp. pasimokėjo už *36 senus 
narius in gavo 1 naują narį. 
Tai gan stambios kuopos! Pra
šome ir kitas kuopas pasekti' 
jų pavyzdį.

mokėjoEilė kuopų jau 
duoklių už 1948 metus. Gau
ta už sekamą narių kiekį: 1 
kp., Brooklyn — 29 narius, 
sekr. G. Warisonas; 43 kp., 
Wilkes Barrė, už 8 narius, jų 
tarpe 1 naujas, sekr. — B. 
Radzevičius. 55 kp., Ridge
wood, už 10 narių, jų tarpe 
1 naujas, sekr. P. Babarskas. 
57 kp., Cleveland — 20 na
rių, jų tarpe 2 nauji, sekr.— 
A. Jasūnas. 63 kp., Bridge
port — 16 narių, jų tarpe 1 
naujas, sekr. A. Jocis. 145 
kp., Los Angeles — 35 narių, 
sekr. — J. Alvinas. 
Detroit, už 9 narius, 
Varaneckienė ir 212 
yonne, už 32 narių, 
Janiūnas.

188 kp., 
sekr. A. 
kp., Ba- 
sekr. P.

ti- 
Sek- 
New

Komercinėje spaudoje 
kras galų nesuvedimas. 
madienį, sausio 11 d.
York Daily News redakcinia
me šaukia j karą prieš Tarybų 
Sąjungą; įTaip nupasakoja, 
kad karas prieš Sovietus, tai 
būtų tik paprastas piknikas. 
Pagal jų išvadas, Amerikos 
imperialistai galėtų tuojau už
kariauti visą pasaulį ir įvesti 
“Pax - Americana” — diktuoti 
visoms šalims valia, kaip savo 
laikais Romos Imperija per 
400 metų diktavo.

Tą pat dieną New Yorko 
Herald Tribune dienraštyje 
aviacijos vyriausias vadas ge
nerolas H. II. Arnold rašo: 

. “We’ll lose the Next War” 
(Mes Pralaimėsime Sekantį 
Karą). Atrodo, kad genero
las geriau dalykus supranta, 
negu komercinio laikraščio re
daktoriai ir jis sako, kad jei? 
gu Amerika bus įvelta į karą 
prieš Tarybų Sąjungą, tai jo 
nelaimės. Jis rašo, kad prie 
dabartinės^karo technikos ga
lima tik susinaikinti kare, o* 
jo laimėti negalima.

Net tie nustebo dėl genero
lo Marshall© kalbos tono kon
gresinėje komisijoje, kurie 
stoja už jo planą. Generolas

• George Marshall kietai pa
reiškė: “Priimkite manp pla
ną, kaip yra, arba nieko.”

WALLACE SMERKIA TRUMANO LĖŠAS 
KARUI; NURODO JO ŠYKŠTUMĄ 
NAUDINGIEMS DALYKAMS
Kariniams Tikslams Trumanas Prašo $11000,000,000, 
0 Gyvenamųjų Namų Statybai Tiktai $27,000,000

New York. — Henry Wa-1 ja. Jie yra tik langų papuo- 
llace, pažangūnų kandida
tas į prezidentus, smerkė 
prez. Trumano $39,669,000,- 
000 valdiškų išlaidų sąma
tą, kaip karo biudžetą. Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas, pa
stebėjo, kad Trumanas rei
kalauja daugiau kaip 11 
bilionų dolerių'ginklavimui
si per metus, o gyvenamų
jų namų statybai skiria tik
tai 27 milionus doleriu. Wa
llace dėl to pareiškė:

“Prez. Trumano sąmata, 
kaip ir kiti jo veiksmai, 
prieštarauja liberalėms jo 
šnekoms. Baisiai sudrebin
antis yra skirtumas tarp jo 
reikalaujamų 11 bilionų dor 
lerių karinėms lėšoms ir 27 
milionų dolerių, kuriuos 
Trumanas skiria statymui 
pigiai parsamdomų namų.

“Trumanas paskelbė ir 
daugumą savo pasiūlymų 
del visuomenes gerovės, bet 
tai yra pasiūlymai, už ku
riuos jis niekuomet nekovo-

Šimai.
“Gręsmingas yra faktas, 

kad prezidentas reikalauja 
$500,000,000 verstinam ka
riniam lavinimui 1949 fi
nansiniais metais, o tai 
daugiau, negu Trumanas 
siūlo socialei apdraudai, 
sveikatai, gyvenamųjų na
mų statybai ir apšvietai, i- 
mant visus šiuos reikalus 
sykiu.” \

ANGLIJA GINKLUOJA 
ŽYDU PRIEŠUS

Darbo Partija Rochesteryj 
Užgyrė Wallace’a

Rochester, N. Y. —Ame
rikos Darbo Partijos komi
tetas šioje Monroe apskri
tyje užgyrė Henry Walla- 
ce’ą, kaip trečios partijos 
kandidatą Jungt. Valstijų 
prezidento vietai ateinan
čiuose rinkimuose. Komite
tas pareiškė paramą Wal- 
lace’ui po to, kai Amdlga- 
meitų- Rūbsiuvių Unijos vir
šininkai pasitraukė iš vals- 
tijinės Darbo Partijos va
dovybės.

Naujuoju apskrities A. 
Darbo Partijos pirmininku 
tapo baptistų bažnyčios kle
bonas Antonio Perrotta. Iž
dininkas yra J. Stenglein, 
Darbo Federacijos Kepėjų 
Unijos delegatas.

Amerikonai Kivirčijasi 
Su Graikijos Valdžia

Athenai, Graikija. — A- 
merikonų pasiuntinyb. gal
va Griswoldas smarkiai 
ginčijosi su monarchistais 
Graikijos valdovais. Gris
woldas pyko, kad jie be jo 
žinios padidino armiją 
dviem batalijonais, prastai 
vedė pinigines apyskaitas, 
nesumažino valdžios tar
nautojų, kaip jis siūlė, ir 
t.t. Griswoldas reikalaus 
pavest amerikonam finansų 
kontrolę.

Graikijon atvyko dar 19 
Amerikos oficierių j talką 
monarchistam.

O kas dėl siūlymų sudaryti 
specialį komitetą jo plano pra- 
vedimui, tai jis pagrūmojo pa
sitraukti is Valstybės Sekreto
riaus vietos, 
paskutinį jis 
gyvenimam

ls vistj jo planų; 
galės pravesti

London. — Anglų diplo
matai pripažino, kad Angli
ja siunčia daug ginklų ara
biškoms valstybėms—Egip
tui, Irakui ir Transjorda- 
nui; jie pasakojo, kad Ang
lija “atlieka savo pareigas 
pagal sutartis” . su arabų 
kraštais.

žydų sionistų vadai ap
skaičiavo, kad anglų siun
čiami arabams ginklai ir 
amunicija siekia 25 milionų 
dolerių vertės. Tie ginklai 
galį būti pavartoti karui 
prieš Palestinos žydus.

*

Amerika Žada Europai 
Daug Atliekamų nuo 
Amerikiečių Produktų

Washington. — Žemdir
bystės sekretorius 'Clinton 
Anderson sakė senato ko
mitetui užsieniniais reika
lais, kad Amerikoje lieka 
daug nepelningo mąisto ir 
kitų Tarmiškų produktų; 
todėl “nėra jokios išeities, 
kaip tik užsieniams perleis
ti” tuos perviršius, pagal 
Marshallo planą Europai.

Anot Andersono, galima 
bus persiųsti vakarinei Eu
ropai didelius kiekius tokių 
produktų, kaip kviečiai, bo- 
velna, tabakas, ryžiai, rie
balai ir kt. Jis nepaminėjo 
atliekamą nuo amerikiečių 
arklieną, šiemet gi skiria
ma išgabenti 100,000,000 
svarų arklienos.

Kartu Andersonas sakė, 
jog per dvejus pirmuosius 
Marshallo plano metus A- 
merika nesiųs europiečiams 
jautienos, kiaulienos ir a- 
vienos.

Šalies Teisinąs Panaikino 
Neteisingą Negro Nu- 

smerkimą

Washington. — šalies 
Aukšč. Teismas 5 balsais 
prieš 4 panaikino Ohio vai-, 
stijos teismo sprendimą, 
kuris nusmerkė negrą jau
nuolį Johną H. Haley kalėti 
iki gyvos galvos už tariamą- 
žmogžudystę. Aukščiausias 
Teismas atrado, kad tas 
berniukas kankinimais bu
vo priverstas prisipažinti 
kaltu. •

Žemdirbystės sekretorius Clinton P. Anderson (kairė
je) turi “slaptą” sąrašą tų, kurie spekuliavo grūdais. 
Senatinis paskyrų komitetas nori tą sąrašą gauti. An
dersonui įteikiamas reikalavimas Įteikti tą sąrašą.

demokratams politikieriams kailį, bet atidengus sąra
šą, pasirodė, kad republikonai piniguočiąi ne mažiau 
suodini. Išėjo, anot lietuviškojo posakio, “katilas va

nojo puodą, o abu juodu.”

Trumano Sąmata Ineikalauįa po 
$270 iš Kiekvieno Amerikiečio
Washington. — Prezid.’ 

Trumano sąmata reikalau- 
ja tiek lėšų valdžiai _ atei
nančiais finansiniais . me
tais, jog tektų sumokėti vi
dutiniai po $270 nuo kiek
vieno amerikiečio — vyro, 
moteries ir kūdikio. O 
pirmkariniais 1939 metais 
iš kiekvieno amerikečio 
bendrai buvo paimta val
džiai tik 6|9 doleriai ir 15 
centų.

1939 m. buvo tik po 15 
centų nuo kiekvieno ame
rikiečio išleista tarptauti
niams šios šalies reikalams. 
Dabartinis gi Trumano' biu
džetas reikalauja vidutiniai 
po 48 dolerius nuo kiekvie- 
ho amerikiečio, didelio ar 
mažo, užsieniniams tikslam 
— daugiausia įvairių kraš
tų papirkinėjimui ir ginkla
vimui prieš Sovietų Sąjun-

Lietuvis Kapitonas Šaltenis 
Žuvo Lėktuvo Nelaimėj

Washington. . — Antra
dienį prieš aušrą sudužo 
keleivinis lėktuvas už my
lių nuo Washington©. Ne
laimėje žuvo lietuvis jo vai
ruotojas, kapitonas Povilas 
Šaltenis (Saitams) iš Great 
Necko, L. L, N. Y., taipgi 
užsimušė jo bendrds lakū
nas R. B. Sanborn ir trys 
keleiviai. Vienas įgulos na
rys ir 3 keleiviai liko sužei
sti .

Krintant lėktuvui, Šalte
nis ar jo bendras paspėjo 
uždaryti gazoliną ir sustab
dyti lėktuvo motorus. Tuo 
būdu tapo išvengta gaisro, 
kuriame būtų galėję sudeg
ti visi 9 buvusieji lėktuve 
žmonės.

Nelaimė įvyko per smar-

kų, audringą lietų tamsoje, 
taip kad nebuvo matyt aik
štės lęktuvui ‘ nusileisti. 
Lėktuvas, pagaliaus, už
kliuvo už aukštos pušies ir 
nukrito. Kelionėje iš Texas 
į Bostoną jis turėjo stapte
lėti Washingtone.
JURGIO KLIMO ŽENTAS

Kap. Šaltenis buvo vedęs 
Berthą Klimaitę, dukterį 
pažangaus 
filmininko

Velionio 
tas namie, 
Great Necke. Dėl platesnių 
žinių apie laidotuves, gali
ma telefonu kreiptis į gra- 
borių Shalins(ką), Wood
haven, L. L Telefono nume
ris VI 7-4499.

brooklyniečio 
Jurgio Klimo, 
kūnas pašarvo- 

126 Hicks Lane,

TRUMANO KOMISIJA REIKALAUJA 
DAR DAUGIAU BILIONŲ DOLERIŲ 
ATOMINIAM KARUI IŠ ORO
Prezidento Bendrai Gąsdina Atominiu Karu ir Perša 
Davaryt Ginklavimosi Lėšas iki $18,000,000,000

Washington. — Prezid. 
Trumano Oro Jėgų Komisi
ja saus. 13 d. patarė išleisti 
šiemet $1,300,000,000 dau
giau oriniam ginklavimuisi, 
negu pats prezidentas rei
kalavo. Trumano sąmata 
(biudžetas) skyrė $2,850,- 
000,000 oro jėgoms per 12 
mėnesių.

Prezidentinė oro komisi
ja baugino Jungtines Val
stijas, kad “priešas” galįs 
iki 1953 m. sausio 1 d. pa

GRAIKU PARTIZANAI 
UŽIMSU EPIRį

Athenai, Graikija. — Mo
narchist^ valdžia nuogąs
tauja, kad graikų partiza
nai gali užimt visą Epirą, 
šiaurvakarinę G r a i k įjos 
provinciją. Partizanai stip
riai atakuoja monarchistus 
ties Janina ir kitur toje 
srityj. Jie taipgi puola mo
narchistus Trakijoj ir iš 
istorinio Parnasso kalno, 75 
mylios nuo sostinės Athenų-*- 
Monarchistai pradėjo naują 
ofensyvą prieš partizanus 
tame kalne.

Darosi Karšta Trumano 
Daktarui ir Pauley’ui, 
Kaip Spekuliantams

Italijos Bankų Tarnau
tojai Laimėjo Streiką

Roma. — 60,000 Italijos 
bankų tarnautojų per vi
suotiną dviejų savaičių 
streiką išgavo algos pakėli
mą po $8.§0 mėnesiui ir są
lygų pagerinimą.

Kažin kas metė bombą į 
Komunistų Partijos raštinę 
ir apardė namą.

Turine 4,000 žmonių de
monstravo, protestuodami, 
kad. valdžia ilgiau laiko ar
mijoj jau baigusius regulia- 
rę tarnybą kareivius.

Žandarai Nužudė 
108 Fašistų Priešus

New York. — Abr. Lin- 
colno Veteranų Brigada 
gavo žinią iš Europos, jog 
diktatoriaus Franko žanda
rai Ispanijoj per 7 mėne
sius be teismo nužudė 108 
priešfašistinius kalinius, 
žmogžudžiai skelbė, būk tie 
Franko priešai mėginę pa
bėgti. Be to, paskutiniu lai
ku fašistai teismiškai nu
žudė partizanų vadą Au
gustiną Zoroa ir keturis jo 
bendrus.

Washington. — Asmeni
nis prez. Trumano dakta
ras, gen. W. H. Graham 
prisipažino, kad jis praeitą 
rudenį pelnė $6,165, speku
liuodamas grūdais ir bovel- 
na. Užpirkinėdamas tuos 
produktus ir laikydamas 
didesniam pabrangimui, dr. 
Graham dvigubai daugiau 
pinigų “uždirbo”, negu bu
vo įdėjęs į tą gemblerystę, 
kaip jis dabar’ prisipažino 
senatiniam komitetui. O 
neseniai jis pasakojo, kad 
ne tik nieko nepelnęs, bet 
net “pančiakas” pralošęs.

Graham sakė, jog nusto
jęs grūdais spekuliuoti, 
kuomet prez. Trumanas pa
smerkė tokius spekuliantus, 
bet Graham supratęs, kad 
vis leistina esą gembleriau- 
ti bovelnos kainomis.

Armijos ‘sekretoriaus pa
dėjėjas Ed. Pauley, grūdų 
spekuliacijomis susikuopęs 
apie milioną, dolerių, prane- V — se 
lia” apleis tą tarnybą šį mė
nesį.

is “laisva va-

Francijos Premjeras— Na
cių Sėbrų Patronas

Paryžius. — Klerikalas 
Franci jos premjeras R. 
Schuman siūlė sugrąžinti 
tuos buvusius seimo narius, 
kurie rėmė Petainą, nacių 
bendradarbį, buvusį fašisti
nės Vichy valdžios galvą.

ORAS.—Būsią šalta.

siruošt atominiais ginklais 
užpult šią šalį. Komisija to- - 
dėl iš anksto davė karinį 
vardą tai dienai — “A- 
Diena.”

Trumano komisija perša 
kongresui, kad pridėtų dar 
du bilionus dolerių ginkla
vimuisi per metus prie 
prez. Trumano reikalauja
mų $11,025,000,000. Jinai 
šiūlo kas metai didinti lėšas 
oro jėgoms po $1,300,000,- 
000 ir karo reikalams ben
drai skirti vis daugiau pini
gų, taip kad 1952 metais A- 
merika ginklavimuisi išlei
stų jau 18 bilionų dolerių.

Nors prezidento komisija 
neįvardino Sovietų, bet jos 
nariai aiškiai nurodė, jog 
tie planai taikomi karui 
prieš Sovietų Sąjungą. Ko
misija, be kitko, reikalavo 
nuolat laikyti 12,400 naujo- 
vinių lėktuvų, gatavai pri
rengtų karui, ir dar 8,100 
naujų atsargos lėktuvų. ‘

Švedas Vėžio Specialistas 
Net Nematė Stalino

Helsinki, Suomija.— šve
das profesorius dr. Elis 
Berven, vėžio ligos speciali
stas, grįždamas namo iš 
Maskvos, pranešė, .kad jis 
buvo pašauktas gydyti vie
ną sovietinių tankų “feld
maršalą.” Dr. Berven 
griežtai užginčijo užsieni
nės spaudos paskalus, būk 
jis nulėkęs Staliną gydyti. 
Dr. Berven pareiškė, kad 
jis net nematė Stalino.

Dr. Berven nesakė savo 
ligonio vardo. Suprantama, 
jog tai bus vienas iš ketu
rių Sovietų Tankinių mar
šalų : S. N. Bogdanov, S. N. 
Rybačov, S. Rybalko ar 
Pavl Rotmistrov.

Nauji AMavai Prieš 
Graikų Demokratus

Athenai, Graikija. — Mo
narchist žaridarai ir kari
ninkai per dieną-naktį su
medžiojo dar 800 demokra
tinių. graikų, kuriuos ‘ap
šaukė komunistais. Abla- 
vams buvo pavartota net 15 
karinių valčių, iš kurių mo- 
narchistai ūmai užklupę ta
riamus komunistus Pirė- 
jaus uostamiestyje. '

Monarchistai sakosi “į- 
veikią” partizanus paski
ruose mūšiuose.

SCHWELLENBACH SIŪ
LO UŽŠALDYTI ALGAS 

IR KAINAS
Washington. — Darbo se

kreto r i u s Schwellenbach 
ragino kongresą kartu už- . 
šaldyti esamąsias darbinin- • 
kų algas ir įvairių dirbinių 
kainas. Dešinysis CIO Au
to. Darbininkų Unijos pir
mininkas Walteris Reuther 
taipgi siūlė tokį užšaldymą, 
nepaisant, jog kainos jau 
seniai pralenkė algas.
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Hitlerio Pėdomis
Gana keista, bet labai įdomi žinia atėjo iš Chinijos. 

Rašo The New York Times korespondent. Henry R. Lie
berman. Chiang Kai-shekas esąs pasiruošęs Mandžuri- 
joje “sutrumpinti” fronto linijas. Tokie miestai, kaip 
Changchung, Kirin ir Szepingkai būsią palikti komu
nistams. Visos apsigynimo jėgos būsiančios sukoncen
truotos Mukdene. Anuos gi miestus neįmanoma išlaikyti, 
nes jie jau seniai atkirsti nuo susisiekimo su Nankingu.

Tai visa labai paduoda hitlerine “strategija.” Kai 
Raudonoji Armija Hitlerio gaujas supliekė Stalingrade 
ir pradėjo jas grūsti atgal, iš Berlyno pranešdavo, kad 
Hitleris hutąrė “sutrumpinti fronto linijas.” Būdavo 
duodamd suprasti, kad jis ne iš bėdos traukiasi, bet pa
siremdamas labai “protinga karine -strategija.”

Ar jau panaši istorija kartojasi Chinijoje? Kol kas 
dar sunkų pasakyti. Kad Chiang Kai-shekas baigiamas 
grūsti iš Mandžurijos, tai jau seniai kalbama. Dabar 
pranešimas, kad tie trys svarbūs punktai būsią 
apleisti, tiktai patvirtina pirmiau skelbiamą nuomonę, 
kad Chiang Kai-shekas jau kaip ir neteko visos Man
džurijos.

Darbininkai ir Utilitarinė Tarnyba
Vienas iš svarbiausių klapsimų, kurie,, manoma, 

prisieis šiai Kongreso sesijai apsvarstyti, yra preziden
to Trumano pasiūlymas įvesti Amerikoje visuotiną mi- 
litarinę tarnybą. Tuo reikalu biliai jau buvo paruošti ir 
įnešti pereitoje sesijoje.

Organizuotų geležinkeliečių laikraštis “Labor” (sau
sio 10 d.) labai susirūpinusiai kalba tuo reikalu. Laik
raštis parodo, kad atstovų butan bilių įnešė kongresma- 
nas Harry L. Towe, ultra-reakcinis republikonaš, kuris 
“balsavo už Taft-Hartley anti-unijinį bilių ir tiž ‘darbi
ninkų draftavimo’ bilių, kuris karo metu buvo beveik 
priimtas, priešinosi pataisymams prie Raįlroad Retire
ment ir Unemployment Insurance Acts. Trumpai pasa
kius, Towe visuomet balsavo prieš darbininkų reikalus 
ir laisvę.” Dabar šis reakcijos šulas susirūpinęs įvedi
mu Amerikoje militarinės tarnybos jauniems vyrams.

Geležinkeliečių organas sako, kad “jokia šalis ne
gali turėti kartu demokratijos ir militarizmo.” Kuri ša
lis pasirenka militarizmą, ji netenka demokratijos. “Tai 
parodo visa istorija, pradedant senąja Roma, einant per 
Napoleono Francūziją ir baigiant Hitlerio Vokietija ir 
karo lordų suėsta Japonija. Visos jos turėjo taikos metu 
konskripciją ir visos jos neišvengiamai pateko militariz
mo kontrolėm”

Prieš visuotinąją militarinę tarnybą griežtai yra iš
stojęs Henry Wallace, trečiosios partijos kandidatas į 
prezidęntus. Trumanas ir visa demokratų vadovybė sto
ja už tarnybą, republikonų partijos šulai taip pat prita
ria. Šį pavojų galėtų prašalinti tiktai milžiniškas tre
čiosios partijos pasirodymas. Kiekvienas dabar darbas 
už trečiosios partijos kandidatus yra parodymas tiek de
mokratams, tiek republikonams, kad Amerikos žmonės 
nerems jaunimo militarizavimo, kad jie neleis kraštui 
patekti militarizmo kontrolėn. ‘

1948 metų sausio 18 d. 
Tarybų Lietuvos darbo 
žmonės pirmą kartą rinks 
deputatus į vietines Tary
bas, rinks geriausius žmo
nes, kurie dalyvaus valsty
biniame valdyme, spręs vi
sus vietinio, ūkinio, kultū
rinio ir politinio gyvenimo 
klausimus.

Plačiosios liaudies masė
se ryšium su rinkimais da
bar pravedamas didelis aiš
kinamasis darbas.

Visoje respublikoje su
kurtas platus agitpunktų 
tinklas, kuriems vadovauja 
ir kuriuose dirba rrrūsų pa
žangiausieji ir geriausieji 
žmpnės — darbininkai* val
stiečiai, inteligentai.

Šitoje apybraižoje aš 
trumpai papasakosiu apie 
jų darbą besiruošiant rin
kimams į vietines Tarybas.* *

*
Dumsių apylinkėje (Jo

navos apskr.) aiškinamąjį 
darbą rinkėjų tarpe veda 
Jonavos gimnazijos moky
tojas Juozas Jasaitis.
- Tikras gyvenimas Ario
galos valsčiaus ’vidutinio 
valstiečio , sūnaus Juozo 
prasidėjo tiktai tarybiniais 
metais, kada jis pasijuto 
pilnateisiu žmogumi ir tu
rėjo galimybės patekti į 
universitetą.

Vėliau jis pradėjo dėsty
ti Jonavos gimnazijoje, ir, 
be to, visą laiką aktyviai 
dalyvauja visuomeniniame 
gyvenime. Reikia kur apy
linkėje paskaitą ar prane
šimą pravesti, įdomų pasi

teikė jiems paskolą.
Dabar apylinkėje pasta

tyta elektros stotis, kuri 
apšviečia valstiečių namus. 
Daugelyje namų prakalbė
jo radijas.

Pasakodamas apie visus 
tuos faktus, Banys sako:

— Ir visa tai davė mums 
tarybų valdžia. Į vietines 
Tarybas mes privalome 
rinkti tokius žmones, kurie 
visa širdimi atsidavę toli
mesnio Tarybų Lietuvos 
kaimo- gyvenimo kilimo ir 
klestėjimo darbui. , .* •*

*
Zayarės valsčiaus (Joniš

kio apskr.)’ agitpunktuose 
verda gyvenimas iki vėly
vos nakties. Rengdamiesi 
rinkimams į vietines Tary
bas, valstiečiai renkasi čia, 
kalbasi %piė Lietuvos kai
mo praeitį ir dabartį. Agi
tatoriai — valstiečiai pasa
koją apie pažymėtinus pa
sikeitimus, įvykusius Lie
tuvos valstiečių gyvenime 
tarybų valdžios įsikūrimo 
laike.

Daug dešimtūiečių Žaga
rės valstiečiai dirbo dvari
ninkams ir buožėms. Dvari
ninkas Klodzas valdė apie 
200 . ha žemės Pabalių apy
linkėje.

Vokiečių okupacijos me
tu- Žagarės žemę puolė vo
kiečių kolonistai. Atsargos 
generolas Freienberg gavo 
čia 500 ha derlingiausios 
žemes, malūną, lentpjūvę.

’Daugelis valstiečių agita
torių — šių juodų dienų i

gyvi liudytojai. Agitatorius 
Pranculis iš pat mažens 
buvęs kum ietis, dabar vie
nas tų, kuriems tarybinė 
valdžia suteikė laimingą 
gyvenifhą.

— Vokiškieji okupantai, 
— pasakoja Pranculis, — 
pavertė pelenais tris apy
linkes, o dabar jau čia vėl 
atstatyta dešimtys naujų 
namų, visai nepanašių į se
nas bakūžes, kur kadaise 
gyveno valsčiaus varguome
nė.

Ir toliau jis papasakojp, 
kaip 300 mažažemių vals
tiečių gavo po 3, 4 ha bu
vusių .dvarininkų žemės, 
180 arklių, 170 karvių, 
kreditą įsikūrimui.

Kiekvieną dieną vis la
biau* auga žemės ūkio ko
operacijos reikšmė valsčiu
je. Kooperacija padeda val
stiečiams tvarkyti savo 
ūkius, apdirbti žemę.

Verda apylinkėje ir kul
tūrinis gyvenimas. Buvusio 
dvarininko Nariškino na
muose tarybų valdžia įkūrė 
gimnaziją, kurioj mokosi 
350 valstiečių vaikų. Dau
giau kaip 1,200 mokinių 
mokosi pradin. mokyklose. 
Apylinkėje veikia 9 klubai- 
skaityklos, viešoji bibliote
ka.

Pranculis kalba 
sus tuos tarybų 
laimėjimus, apie 
sius, dar didesnius laimėji
mus.

apie vi- 
valdžios 

būsimu(j-

Ir valstiečiai Čina į rin
kimus vieningu noru siųsti 
į vietines Tarybas ^atsida
vusius Tėvynei žmones, ku
rie sukurs Lietuvos kaime
dar gražesnį ir šviesesnį 
gyvenimą.

Sklerytė.

* į
Laiškai iš Lietuvos

. ..., . , ...

gyvenimas yra nelengvas. Gi 
pas mus, nors ir po tokio dide
lio karo, dabar gyventi links- -

Mrs. V. Puchin St. Louis, 
Mo., gavo sekamą laiškutį:

3. XI. 47
Mylimoji Tetule ir Dėde,

Sveikinu Jus ir linkiu Jums 
daug sveikatos ir pasisekimo 
Jūsų gyvenime.

Mylimoji Tetule, mes gavo
me Jūsų laišką, kuris atnešė 
daug, daug džiaugsmo mūsų 
širdžiai. Nes mes jau galvo
jom, kad mūsų Mylimos Te
tulės gyvos nebėra. Dabar šie 
meilūs Tetulės žodžiai mus lyg 
iš numirusių prikėlė, iš mūsų 
nuobodumų ir vargų. Atrodo, 
kad mes naujai gimę.

Mylimoji Tetule, Jūs ža
dėjote atsiųsti mums drapanų. 
Aš sutikčiau pėsčia nueiti par- 
sinęšti. 4-ris menesius be ma
mos gyvenau, mokslo apleisti 
nenorėjau, tai mačiau šilta ir 
šalta.

Mylimoji Tetule, Jūs klau
sėt, kas man moka už moks
lą. Dabar mūsų Tarybų val
džioj už mokslą mokėti ne
reikia, galima aukštus moks
lus pasiekti.

Aš mokausi mokytojų semi
narijoj II-me kurse. Mokytis 
sekasi gerai; kad turėčiau 
kam padėti gyvenimo sąlygo
se, tai būčiau visai patenkin
ta.

Mylimoji Tetulyte, kaip ra
šysite man laišką, aprašykit 
apie savo sveikatą ir apie, dė
dės. Įdomu man žinoti, kaip 
mano brangus dėdė gyvena.

Dabar tikiuosi visus laiškus 
gauti nuo Tetulės, nes dabar
tinis antrašas yra pastovus. 
’ Mylima Tetule' ir Dėde, li
kite sveiki ir laimingi, gyven
kite laimingai savo gražioje 
padangėje.

Lauksiu skubaus atsakymo. 
Jus mylinti ir gerbianti

G. Vorinikaitė.

ma ir smagu, žmonės laimin
gi, kad joks vokietis nesėdi ant 
sprando ir kad joks ponas ne- / 
besinaudoją jų darbų. Gi moks
leiviams tarybinė valdžia tei
kia visokeriopą paramą, to dėl t 
manimi nesirūpinkit.

Visa Daubarų (familija) gi
minė siunčia Jums sveikinimus. 
Nuo manęs, senei, perduok nuo
širdžius sveikinimus mano bo?- 
butei. Taipgi sveikinu savo te
tulę Bronę, kuriai labai dėkoju 
už atsiųstas fotografijas. Svei
kinu ir .savo mylimą pusbrolį
Praną, sūnų mano (tėvo bro
lio) dėdės Prano. Senelis pa
prašyk, l;ad jis parašytų man 
laišką. Jei nemoka lietuviškai, 
tegul parašo angliškai. Aš mo
kykloje tris metus mokinausi 
angliškai, perskaitysiu. ,

Linkiu ko geriausio Jūsų g>r- 
venime.

VyVautcLa Daubaras.

į Trumano Budžetas
Prezidentas Trumanas patiekė- Kongresui ateinan

čių metų valdžios budžetą. Jis reikalauja, kad 1948-1949 
metams Kongresas paskirtų $39,669,000,000! Iš tos mil
žiniškos sumos 79 nuoš. eis karo reikalams! Sociali
niams reikalams teks tiktai mažytė dalelė.

O jau treti metai po didžiojo karo. Kaip „Amerika 
gyvuoja, tokio taikos'metu budžeto nėra buvę; neigi kas 
galėjo sapnuoti, kati ateis laikas, kuomet militarizmo 
reikalai pareikalaus tokių gigantiškų išlaidų. Bet mes., 
to susilaukėme,. Susilaukėme todėl, kad šalies vairas 
randasi' rankose partijų, kurioms militarizmas ir pasi
ruošimas naujam karui daug svarbiau, negu liaudies 

j reikalai ir gerovė.
i Net jau ir komercinė spauda abejoja apie tokio
* budžeto reikalingumą. New Yorko laikraščiai ragina 

Kongresą paieškoti punktų, kuriuose būtų galima nors 
milijonu kitu išlaidas sumažinti. Bet, aišku, toji spauda

4, ’ neparodo tikrosios vietos, kur būtų galima išlaidas su
mažinti ne milijonu kitu dolerių, bet bilijonais. O toji 
vieta yra militarinės išlaidos. Militarizmas prarys ke
turis penktadalius viso budžeto. Štai kur vieta numu-

- Šimui išlaidų.

| Anksčiausias Teismas* ir Negrai
Mūsų šalies Aukščiausias Teismas nėra laisvas nuo 

aplinkos' ir politinio spaudimo. Jam dar kartą buvo pa
tiekta didelė proga tarti žodį prieš rasinę diškriminaci- 

• ją pietinėse valstijose, bet jis dar kartą gražiai apėjo 
aplinkui ir atsisakė tą padaryti. Jo buvo prašyta pa
skelbti visokią rasinę segregaciją (atskyrimą, diskrimi
naciją)’ nesuderinamą su šalies Konstitucija, bet jis pra-

* ėjo pro šalį, nutylėjo.
i Tai toks yra paskutinis Aukščiausio Teismo nuo-
Į sprendis, kuriame įsakoma Oklahoma valstijai parū- 

Jl pinti negrei studentei Ada Louis Sipuel progą mokytis

kalbėjimą aktualia tema 
suruošti, — tuoj kviečia į 
talką Jasaitį, ir būk užtik
rintas, jam pavestas užda
vinys bus puikiai atliktas,, 
if ateinantį kartą jo prane
šimo valstiečiai vėl su ne
kantrumu lauks.

— Kaip šiandien žmonės 
viskuo domisi! Reikia tik 
pasakoti, aiškinti, juos mo
kyti. O apsišvietę žmonės 
sukurs tikrai laimingą atei
tį mūsų Tėvynėje.

— Ar gali tarybinis mo
kytojas užsidaryti keturio
se sienose? Ne, jokįu būdu.. 
Jis turi būti aktingas nau
jo socialistinio gyvenimo 
statytojas, — sako .Jasai
tis.

Teisingu keliu ęina mo
kytojas Jasaitis. Visas savo 
žinias atiduodamas liau
džiai, tas lietuvis patriotas 
dirba savo tarybinės Tėvy
nės labui, jis kuria naują, 
laimingą ateitį.

Anykščių apylinkės vals
tiečiai mėgsta savo agit- 
punktą. Vakarais čia pilna 
žmonių, o ypač daug žmo
nių ateina į pasikalbėji
mus, kuriuos praveda vals
tietis agitatorius Banys.

Banys — kilęs iš tos pat 
apylinkės, kur jisai 12 me
tų tarnavo kumečiu pas 
buožę Puodžiūną. Kumečio 
jungą vilko ir kiti apylin
kės gyventojai, dabartiniai 
naujakuriai.

Tarybiniais laikais apy
linkės gyvenimas pasikėi|p 
iš pagrindų. Visi kumečiai 
gavo žemę, arklių, karvių. 
Valstybė paskyrė naujaku
riams miško medžiagą, su-

Kada lapkričio 29 d., Ii947 
m., Jungt. Tautų Generali
nė'Asemblėja nutarė pada
linti Palestiną, ir ten į- 
steigti žydišką valstiją, 
Asemblėjos pirmininkas, Sr. 
Oswaldo Aranha, pavadino 
tą sprendimą “istoriniu įvy
kiu” ir “konstruktyviu pa
taisomu pasaulinių proble
mų.”

Šis įsteigimas žydiškos 
valstybes pažymi lemiamą 
pakeitimą žmonių santy-

Daugelyje miestų spaustuvi
ninkai patyrė ant savęs, kaip 
veikia Taft - Hartley įstaty
mas, spaustuvių savininkams 
juo’pasinaudojus puolimui ant 
darbininkų. Bet spaustuvinin- 
kai, ; nariai AFL Int. Typo
graphical Unijos, smoge atgal. 
Šie.;- pikietai maršavo prie 

Hearst’o valdomo Herald- 
Examirier, Chicagojė.

advokatūros. Kaip žinoma, jos aplikaciją į Oklahoma 
valstijos universiteto teisių fakultetą buvo; atmėsta, tik 
todėl, kad jos oda yra juoda. Valstijos teismai tą uni
versiteto žygį užgyrė, Aukščiausias Teismas panaikino. 
Tai, žinoma, labai gerai. Bet jis nepasakė, kad visa stu
dentų segregacijos sistema yra priešinga Konstituci
jai ir Teisių Biliui. Kol tokio nuosprendžio Aukščiausias 
Teismas nėra išnešęs,* tol viso pikto’ ir blogo šaknys pa
silieka nepakirstos.?

kiuose visame pasaulyje. 
Tikras įvykis ir legalus pre
cedentas n e i š p asakytos 
svarbos ” visoms tautoms, 
ypač toms, kurios neturi 
-laisvės ir savivaldos savo 
teritorijose. Jos dabar gai
li kreiptis prie .tam tikro 
forumo. Kas buvo padaryta 
žydams, gali būti padaryta 
kitiems, jeigu tik jų dalyką 
remia apšviesta pasaulio 
opinija,, kaip ji pareikšta 
Jungtinių Tautų organiza
cijos.

Įsteigimas žydiškos vals
tybės yra aiškus pavyzdis 
demokratinės procedūros ir 
būdo. Išsprendė tautinį 
klausimą tarptautiniu bū
du, kas reiškia daug prog
reso tautų gyvenime.

Dauguma valstijų, kurios 
balsavo įsteigti žydišką val
stybę,* nebuvo interesuota į 

Pšį klausimą materialiai. Jų 
pareiga buvo moralinė. Jų 
žemės buvo tūkstantis my
lių nuo Palestinos ir jos ne
turėjo žydų gyventojų savo 
šalyse. Jie bešališkai žiūrė
jo į dalyką. Bešališka Jng. 
Tautų Komisija išstudijavo 
visą klausimą Palestinoje ir 
siūlė Rekomendaciją po ati
daus tyrinėjimo aplinkybių 
Palestinoj.

Per 2;000 metų žydų žmo
nės neturėjo savo valstybės. 
Stebėtina, kad jie įsteigė ją 
po‘antrojo ^pasaulinio'. ka
ro. Per žiaurių riazių val
dymą, 6 milijonai žydų bu
vo išžudyti —r beveik trečia 
dalis jų skaičiaus. Tas fak
tas paveikė Jungt. Tautų 
Gėn. Asembiėją. Ir tuo ,žy- 
giii Jungt. Tautos pa-uodė, 
kad jos nėra inštrūmentas 
užlaikyt egzistuojančias ap
linkybės tarpe tautų, bet y- 
ra tribunolas, kuris gali 
padarytį reikalingus patai
sytus. Tas garantuoja jai 
gyvastį ir naudingumą at
eityje. ' ’ FLIS.

J. P. Daubaras iš Athol, 
Mass., gavo sekamą laišką: 
1947. XI. 20 VilniusX -
Mylimas seneli!

Labai tamstai dėkoju už laiš
ką, kurį gavau her didžiąsias 
šventes, tai yra, per Didžiosios 
Spalio Socialistinės Revoliucijos 
šventes, kurios, pagal naują 
kalendorių, švenčiamos 7-8 die
nomis lapkričio mėnesio. Tos 
šventės Tarybų Sąjungoje šven
čiamos su didėliu džiaugsmu, 
meile. Prieš trisdešimt metų 
carinėje Rusijoje buvo nuvers
tu. caro valdžia’ ir įsisteigė Ta
rybos. šiemet nuo to laiko su
ėjo trisdešimt metų. Dabar Ta
rybų Sąjunga išaugo į galin
giausią, kultūringiausią valsty
bę pasaulyje. Dabar jai nebe
baisūs jokie Kolčakai, Deniki- 
nai bei Hitler i ai, o taipgi čerči- 
liai ir kiti, šiandien ne 1917- 
18 metai. Tą šventę švenčiame 
mės labai' gražiai ir garbingai, 
nes per ją atsivėrė durys viso 
pasaulio’ darbo žmonėms į so
cializmą, o kąrtu ir ‘ komuniz
mą, ir per ją atsivėrė durys 
ponams į darbą, kurio ponai 
labai bijo. Tai štai, senei, ko
kią dieną aš gavau tamstos 
laišką. -

Senelis rašai, kad mums rei
kia saugotis Romos popiežiaus 
ir panašių. Bet, senei, dabar 
Lietuva nieko, nebijo, net ato
minių bombų nebijo. Dabar 
Lietuva nė viena, už jos stovi 
daugiataute. Tarybų Sąjunga, 
kuri turi milžinišką Raudonąją 
Armiją, apginkluotą pagal pas
kutinį technikos žodį. Dąbar 
Lietuvos niekas neišdrįs užpul
ti, begalės pavergti. Dabar Lie
tuva ‘ tarybinė ’ ir tarybiniai 
žmonės' nesiduos pavergiami.1-

Gi aš, senei, gyvenu links
mas, laimingas ir sveikas. 
Mokslas, sekasi gerai. Mano tė
vai Taipgj gerai gyvena. Sesuo 
su vyru gyvena Klaipėdos kraš
to. <Janė turi sūnų. Jau dveji 
metai. Auga Janės sūnus svei
kas. Jąnė mokytojaują, o vy
ras valsčiaus pirmininkąs (vir
šaitis) . Jie gyvėną gerai.

Senelis rašai, kad negali man 
padėti. Aš už tai labai dėkoju, 
bėt aš galvoju, kad Jums ten

Elizabethietis L. Pošiūnas ga
vo laišką nuo savo dukters, ku
ri lanko universitetą. Ji, tarp 
kitko, rašo:

' Vilnius, 1947. XI. 10
Brangus Tėveli,

Ačiū labai už laišką. Jis, kaip 
ir visi kiti Jūsų laiškai, sutei
kė daug malonumo ir džiaugs
mo. Tėveli, labai prašau rašy
kite mums dažniau, mes taip 
retai gauname iš Jūsų laiškus.

Pranešu ’ Tėveliui, kad mes 
esame visi sveiki ir sveikos. 
Linkiu ir Tėveliui geros sveika
tos ir kloties . gyvenime. ‘Lai 

Įamžina laimės kibirkštėlė švie
čia Jūsų gyvenimo kelyje ir 
niekad neužgęsta.

Tėvelis klausiate, ką aš stu
dijuoju ir kuo noriu būti.

Aš studijuoju, kaip jau ke
lis kartus rašiau, anglų kalbą. 
Esu jau trečiame kurse. Jau ga
liu truputį angliškai kalbėti, 
įžinoma, mano kalbėjimas žy
miai skiriasi nuo Jūšų, kadan- 

įgi mes negirdime “living Eng
lish.” Manau būti mokytoja, 
man tas darbas labai patinka. 
Aišku, baigusi labai norėčiau 
išgirsti, kaip tikri anglai ar 
amerikiečiai kalba. Tikiu ir ne- 
pamėtu vilties, kad teks man 
tokia laimė. Labai pamėgau tą 
kalbą ir noriai ją mokausi. 
Blogai, kad mes nelabai daug 
turime angliškų knygų, kurias 
skaitydami, geriau kalbą iš
moktume.

Now I have holidays. On the 
7th of October is th< 30th An
niversary of the Great October 
Socialist Revolution. Therefore 
I made up my mind to write 
you, father, a'letter.

Pas mus dabar pats liūd
niausias metų laikotarpis^ tai 
pabaiga rudens. Nors, ačiū Die
vui, iki šiol turėjome retą ru
denį, kaip daugumas sakė, auk
sinį. Tik dabar jau kelios die
nos, kaip apsiniaukė dangaus 
veidas ir vėjas blaškos po lau
kus. Bet vis tik miela ir gra
žu, nes tai mūsą žemėje, sa
vojoje tėvynėje.

Baigiu <rašy.ti -savo neįdomų 
ir labai padrikų laiškutį. Ne
kantriai laukiu nuo Tėvelio at
sakymo. *

Bučiuoju Jus karštai mylinti 
ir. neužmirštanti duktė.

Elvyra.

Reikalauja, kad Murray 
Atšauktų Paraginimą 

Prieš Wallace?ą
New YoTk. ;— Ferdinan

das Smith, . CIO Marininkų 
Unijos sekretorius,. parei
kalavo, kad generalis CIO 
pirmininkas Philip Murray 
atšauktų savo išsiuntinėtus 
paraginimus, a t k r eiptus 
.prieš Wallace’ą, kaip kan
didatą į prezidentus. Mur- * 
ray ragino unijas susilai
kyti nuė pafamos pareiški
mo Wallace’tii, kol pati vyk
domoji CIO taryba pareikš 
savo politiką link Walla- 
Ce’o.

2 pusl.-r-Laisvė (Ubėftyylith* Daily)-- Ketvi, Sausio l!>, 1948
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RALPH K. DAVIES 

buvęs aliejaus koordinavimo 
valdiniame štabe vienu iŠ vir
šininkų, randasi sąraše tų, ku
rie spekuliavo grūdais. Tie 
ponai, būdami ministerijose • 
viršininkais, pasinaudoję į jas 
suplaukiančiomis apie padėtį 
rinkose žiniomis savo asmeniš

kam pasipelnikavimui.

Progresyvių Amerikos Piliečių (PCA) 
Reikalai Massachusetts Valstijoje

Sausio 6 d. Massachusetts 
valstijos lietuvių komiteto na
riai turėjo pasitarimą su šios 
valstijos PCA veikiančiu di
rektorium, Henry Silberman, 
dėl užduočių tuojautiniam 
veikimui.

šiuo laiku jau pradėtas 
spaudimas į valstijos sekreto
rių, kad išleistų prezidentinių 
rinkimų blankas. Valstijos 
sekretorius pasakė, kad rinki- 

išleistos 
O jei 

Wallace 
rinkimų 

ma-

mų blankos nebus 
prieš 15 d. gegužės, 
norima padėti Henry 
mūsų valstijoj ant
baloto, reikia surinkti 
žiausia 5,500 registruotų bal
suotojų, prie kurių niekas ne
galėtų rasti priekabės ir dėl to 
išbraukti. Tie parašai turi bū
ti įteikti valstijos sekretoriui 
dar prieš vidurį liepos mėne
sio. Jie turi būti surinkti tik 
ant minėtų valstijos sekreto
riaus oficiališkų rinkimams 
blankų. Jokis įstatymas vals
tijos sekretoriaus neliečia dėl 
laiko išleidimui blankų — jis 
gali jas išleisti anksčiau, ar 
vėliau.

skaičiai piliečių reikalauja .to
kių blankų kuo anksčiausia, 
kad liktų gana laiko surinki
mui parašų ant rinkimų blan
kų dėl padėjimo Henry Wall
ace ant baloto.

Mūsų valstijoj veikia nese
niai įsisteigęs komitetas, pasi
vadinęs: Henry 
for President Committee,
komitetas susideda 
sionalų, 
jų. Jo 
valstijos 
įlinkai^
technikiniais 
veikia bendrai su PCA, arba, 
kitaip sakant, atlieka legali
ai u s

A. Wallace 
šis 

iš profe- 
individualų ir veikė-
tikslas: susisiekti su 

įstaigomis ir virši- 
visokiais legaliais, 

reikalais. Jis

PC A darbus.
A. Taraška.

Easton, Pa
USIŽEIDĖ JAUNUOLIS 

ANIEL LUSHIS

Prisnigus sniego, 11 metų 
Daniel Lush is, su savo drau
gu, čiuožt* į stačią pakalnę* 
su rogutėmis, per smarkumą 
rogutės išėjo iš kontrolės, jo 
draugas spėjo nusirist nuo 
viršaus, bet Lushiukas su ro
gutėmis visu smarkumu smogė 
į cementinio šalygatvio “kor- 
bą.” Rogučių sulūžusios gele
žinės dalys labai sužalojo kai
riąją koją per kelį. Ligoninėje 
skausmuose išgulėjo 
Sausio 8 parvežtas 
sveiksta su geromis 
mis. Tėvai Lushiai
gomųjų daiktų krautuvę ant 
Wood Ave ir 13th St. Man 
aplankius sergantį jų sūnų li
gonį, ta proga Mrs. Sophie 
Lushienė pasimokėjo prenu
meratą už Laisvę. Reiškiu 
uojautą jų nelaimėje.

Prieita prie išvados, kad lie
tuviams nepatartina pirmiau
sia griebtis organizuoti tik lie
tuvius į balsuotojų kliubus, ar 
kaip kitaip jie būtų pavadinti. 
Svarbiausia yra pačių pirma 
įsteigti PCA Chapter (skyrių) 
savo mieste, susidedantį iš vi
sokių tautų piliečių, o jau ta
da ir mes, lietuviai, susior
ganizavę turėsime prie ko pri
sidėti ir savo kitas organiza
cijas, stojančias už Henry 
Wallace, prijungti. Tas buvo 
patvarkyta dėl to, kad didžiu
moje miestų dar nėra įsteig
tų skyrių, o be skyriaus, cen
tro, visam miestui nebus gali
ma gerai, vienodai veikti.

Kad įsteigti mieste skyrių, 
reikia surašyti apie 50 pilie
čių į PCA. Duoklė yra ^lė
nas doleris metams. Narystės 
korteles galimas gauti iš vals
tijos raštinės; rašykit; PCA, 
27 School St., Boston 8, Mass.

Sekančiuose jniestuose, ku
riuose randasi lietuvių ir turi 
savo veikimą ir draugijas, 
PCA skyrių dar nėra: Law
rence, Hąverhill, Nashua, 
Gardner, Fitchburg, Hudson, 
N or wood, Bridgewater, 
Stoughton, West Lynn. Lo- 
wellyj yra skyrius, bet vėles
niu laiku susilpnėjo.
viai galėtų jį sustiprinti, skait- ■ ,
lingai prisidėdami. Neteko Dabar pasipylė per vietinį 
patirti, ar Brocktone yra sky
rius; jei nėra, draugai brock- 
toniečiai galėtų pasidarbuoti 

. ir į trumpą laiką įsteigti.
Dar ir tame svarba tuojau- 

įsteigei skyrius visur: jei vals
tijos sekretorius pasirodys ne
rangus išleidimui rinkimų 
blankų, arba jei pasirodys, 
kad jis bandys užvilkinti dar 
ir po gegužės 15-tos, reikės 
rinkti piliečių parašus po spe- 
cialėmis peticijomis, parody
mui valstijos sekretoriui ir k i-' 
tiems viršininkams, kad dideli

16 dienų, 
namo ir 

pasekmė- 
turi val-

už-

Lietu-

Kyla Miesto Taksai

Pereitą rudenį mūsų apskri
tyje ir mieste republikonai 
pralaimėjo rinkimus. Pilie
čiai labai nusidžiaugė, bet ne
ilgam, nes išrinktieji demokra
tai suskato kelti visokius tak
sus piliečių sąskaitom Poli 
tax visi mokėdavo po $1 nuo 
galvos. Dabar pakėlė iki $5. 
Apart visokių taj<sų, dabar pa- 
simojo pakelt visom šeimom 
po $6 ant metų už ‘paėmimą 
“g^rbečių” ir po $6 už paė
mimą pelenų ir tik po du “ke- 
nus” per savaitę.

dienraštį “Easton Express’’ 
visoki piliečių protestai ir kri
tika, į ką .ponai valdininkai 
šiurkščiai atsakinėja, visai ne
siskaito su piliečių balsais, nes 
jų kišeniai visados kiauri; jei
gu pakelta, tai mojeėk ir ty
lėk, ba nieko nelaimėsi, nes jų 
pusėj “šventa teisybė.”

Tačiau piliečių kritika ir 
protestai mūsų ponams demo
kratams įvarę nemažą dieglį 
į šoną. Gerai piliečiai daro, 
kad nesiduoda savęs mulkinti.

V. J. Stankus.
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Susirėmimams žydų su arabais tęsiantis, areštai, kaip 
čia matomasis, yra kasdieniniu prietikiu 

šventojoje žemėje

Nors gub. Sidney Osborn prieš juos vartojo Tautinę * 
Gvardiją, tačiau nariai CIO Food, Tobacco, Agricultur
al & Allied Workers nenusigando, pasiliko streikuoti 
ir pikietuoti iki laimėjimo prieš salotų laukų savinin
kus. Phoenix, Arizonos, AFL ir CIO unijos, taipgi 

gelžkeliečiai protestavo prieš vartojimą gvardijos 
streikui laužyti.

CLEVELANDO ŽINIOS
LIBERALAI BIJO LIAUDIES 

LAIMĖJIMO

susivienija, 
veikti už 

kad

kad 
už jo 
Wall- 
Ame-

kaslink visos Komunistų Parti
jos 'nusistatymo jis negalįs nie
ko sakyti. Bet kada visos O- 
hio valstijos KP turės savo 
posėdžius, tai apsvarsčius pa
reikš savo poziciją tame klau
sime ir į porą dienų bus pa
darytas pareiškimas.

,CIO-PAC "pareiškė, kad ne
gali nieko kol kas sakyti tame 
klausime kaipo atskira dalis, 
bet CIO-PAC pildantysis ko
mitetas turės savo posėdį sau
sio mėnesį, kur bus svarstomi 
politiniai klausimai ir disku
sijoj amas trečiosios partijos 
klausimas. Tąda bus pa
skelbta’ kaip bus atsinešta 
link Wallace’o '‘ kandidatūros. 
O dabar nieko negali pasaky
ti, kokia bus išvada.

Šiomis dienomis teko būti 
Chicagoje ir apsilankyti “Vil
nies” įstaigoje. Matydamas, 
kad “Vilnies” administrato
rius kvarko naujai išleisto sce
nos veikalo knygutes, papra
šiau, kad ir man vieną “pa
skolintų.” Gavau, ir tuojaus 
perskaičiau. Tačiaus nežinau, 
ar tasai veikalas yra drama, 
ar komedija? Draugas admi
nistratorius sakė, kad esanti 
drama trijuose veiksmuose. 
Sakė, kad veikalas yra gautas 
iš Lietuvos, ir tik viena kopija, 
todėl Meno Sąjungos Centras 
atspausdino daug kopijų, kad 
užtektų kolonijoms, kurios ims 
tą veikalą su vaidint.

Pirmiausia, reikia pasakyt, 
kad kopijos atspausdintos be 
jokios, taip sakant—tvarkos. 
Nėra antgalvio (antraštės)*, 
drama ar komedija, kur ir ką 
atvaizduoja, ir kas jį parašė- 
sutaisė ? Reikia jį Visą per
skaityk Ir skaitant pasirodo, 
kad veikimas eina Tarybinėje 
Lietuvoje, mažame žaldoko 
ūkelyje.

Aktorių reikia 14-kos, ir vi
si seni, tarpe 42-68-nių metų, 
visi jau taip sakant—viską at
gyvenę, lėti, ir nebegali pas 
juos būti to smagaus ener
giško apsukrumo, gyvumo, 
kaip pas jaunus žmones; tik 
viena yra jauna 21-nų metų 
mergina—Morta, alaus dary
tojo žaldoko duktė. Kodėl 
autorius parinko senus daly
vius, ir kodėl jis parašė 
veikalą—tai tik 
nas gal žino?,.

\ Viskas dedasi 
me, prie klėties,
prieklėčio (beje, veikalo 
torius klėtį vadina 
o prieklėtį—“priesvirnis, 
žinau, kuris 
pavadinimas, 
kad “svirnas
žodis,- daiktavardis).

Pirmame veiksme nurodo, 
kad . svirnas turi būti šiaudais 
dengtas; dvejos durys; prie 
vienų stovi medinė lova, ku
rioje miega žaldokas kailiniais 
'apsiklojęs; prie kitų didelis 
kubilas su alum. Kubilas 
(kubilas irgi lenkiškas žodis 
— daiktavardis, tik pagal 
“bendrinę” kalbą lietuviškai 
sužargonintas)—storai apklo
tas kailiniais — ant jų šeško 
iškamša. Paskui kiti dalykai, 
ir dalyviai. Rudens pradžia. 
Diena šilta ir saulėta. Na, 
matote, diena šilta, saulėta, o 
žaldokas miega kailiniais ap
siklojęs! O kam toji šeško 
iškamša, ir kur ją gausi, no
rint veikalą suvaidint? Kodėl 
kieme turi sėdėti “negraži, 
.keistai susišukavus senmer
gė”? Pagaliaus svirnas su 
šiaudiniu stogu, dvejomis du
rimis, ir atidaromos iš vi
daus į lauko pusę. Lietuvoje 
kiekvienas . svirnas (klėtis) 
yra tik su- vienomis durimis, 
ir atsidaro į 
daromas ne 
bet stuboje 

/kamaroje. .

kad veislinis’ 
Na, matote: 
pas,” tai tokie žodžiai tame 
veikale. • *

Viso, veikalo turinys sukasi 
apie alaus darymą, “samogon
ką,” avino pavogimą iš tary
binio ūkio, sukčiavimą, ir apie 
papirkinėjimą tarybinių parei
gūnų.

■* 13r. Sidabaras '(42-jų metų) 
tarybinio ūkio ūkvedys, rengia 
balių pas žaldoką, tam tiks
lui pasivagia aviną iš tarybinio 
ūkio, kad turėt mėsos, prisi
vagia gėlių, ir užkviečia į ba
lių kitus tarybinius pareigū
nus. Tie atvažiuoja ir sykiu 
geria alų ir “samogonką.” Sy
kiu su jais dalyvauja i)’ Rau
donosios (Tarybinės) Armijos 
karininkas—kapitonas — Jo
nas Girėnas. Jis viską žino 
apie pavogimą avįno, net pa
gelbėja Sidabrui, ir nedaro jo
kių žygių prieš ūkvedį Sida
brą. Todėl Morta, kalbėęlamo- 
si su Sidabru apie karininką 
Girėną, pakako: “Ir toks pat 
valdiškų avinų gaudytojas 
kaip ir tamsta” (34-tas

O apie tarybinio ūkio

įsi sutaisymą, kad vaidinant, 
tūli aktoriai, neturėdami ką 
veikti ilgose scenose — už
migs, o publika bežiūrėdama 
irgi užmigs ir atšals nuo vai
dinimų, lietuviškų teatrų.

Mikas Detroitietis.

Užbaigus 1947 Metus

kie- 
aukšto

au- 
svimas,”

Ne
yra teisingesnis 
tik žinau tiek, 

yra lenkiškas

Clevelande- buvo dvi gru
pės: Progressive Citizens of 
America ir Americans for 
Democratic Action. Jau me
tai atgal, kaip tos grupes pa
skelbė, kad jos 
kad galėtų geriau
Amerikos demokratiją, 
galėtų išlaikyti Roosevelto po
litiką. Bet dabar, kada Wall
ace paskelbė, kad jis kandida
tuoja į prezidentus 1948 me
tais kaipo nepriklausomos tre
čios pai’tijos kandidatas, tai 
lyg perkūnas uždavė Americ
ans for Democratic Action 
nekuriems nariams. Tuojau 
ant rytojaus tos grupės va
dai išleido pareiškimą, 
jie pasmerkia Wallacea 
tokį žygį ir Jtad tokis 
ace’o pasielgimas veda
rikos liberalizmą prie prapul
ties; būk tas duos republiko- 
nų senajai gvardijai progą 
laimėti prezidentinius rinki
mus, ir pietinių valstijų de
mokratai turės gerą 
tuomi pasinaudoti.

Tas duoda suprasti, kad 
Americans for Democratic 
Action grupė laikysis įsikabi
nę į Trumano uodegą.

Bet Progressive Citizens of 
America grupė visai kitaip 
atsineša, link^ Wallace’o kan
didatūros. Ta grupė šiltai ir 
entuziastiškai pasitiko tą 
Wallace’o paskelbimą ir pa
reiškė, kad visi Ohio valstijos 
progresyviai piliečiai rems 
Wallace’a šimtu nuošimčių ir 
dirbs Wallace’o rinkiminėje 
kampanijoje 1948 metais. 
Progressive Citizens of Ame
rica direktorius Nathan R. 
Zahm pasakė, kad toji orga
nizacija savo laikytame susi
rinkime lapkričio 30, 1947 m., 
su pilnu pasitikėjimu pasisakė 
už Wallace’o a kandidatūrą ir 
ragino jį kandidatuoti.

“Cleveland Press” sako, kad 
aplaikė telegramą nuo Lake
view Rd. Wallace’o pasekė
jų, kurioje entuziastiškai pa
sitinka jo paskelbimą ant pro- 
gresyvio sleito ir rems jį 100 
nuošimčių.

A. F. Whitney. Gelžkelie- 
čių Brolijos prezidentas, bu
vo užklaustai, ką jis mano 
apie Wallace’o kandidatūrą. 
Whitney atsakė, kad jis netu
rįs jokių komentarų.

Demokratų partijos pirmi
ninkas James R. Devitt tame 
klausime taipgi neturįs atsa
kymo.

Komunistų partijos pirmi
ninkas Gus Hali pareiškė, 
kad jis yra pilnai patenkintas 
Wallace’o prakalba ir paskel
bimu kandidatūros ir kad tas 
bus istoriškas žygis link su
sikūrimo trečios partijos, bet

progą

metus už- 
užpakaly-

.Jau ir vėl vienus 
baigėme; palikome 
je 1947 metus su visais var
gais, bėdomis, laimėmis ir ne
laimėmis. Sunku būtų aprašy
ti, kokias ’’•žymes mums, dar
bininkams, paliko 1947 metai.

Mes, Clevelando darbinin
kai, nebuvome .užtektinai ant 
sargybos ir leidome viską pro 
pirštus, nesidarbuodami už
tektinai, kad apginti savo lais
vės žodį ir gyvenimo reika
lus.

Pažvelgus į praėjusius. 1947 
metus matome, kad k neapsa
komai viskas pabrango, unijas 
persekioja su pagelba Taft- 
Hartley įstatymo ir bando už
daryti biedniems žmonėms, 
burnas ir atimti žodžio lais
vę. Mūsų valdžia per 1947 
metus padarė šaliai milžiniš
kas skolas gelbėdama Euro
pos fašizmą; iždas ga^li susi
laukti1 didelio sunkumo. Ar 
ne laikas mažinti šalies sko
las? Jei to nepadarys, tai 
ateis blogi laikai, bedarbė. 
Jau ir praėjusiais metais Cle
veland© darbininkai - negalėjo 
nusipirkti, ko norėjo, nes la
bai aukštos kainos ant visokių 
prekių, o uždarbis buvo per 
mažas palyginant su tokiu 
reikmenų brangumu.

Mūsų valdžia įbrido į mil
žinišką skolą, o trustai daro 
didžiausius pelnus, tai mes, 
darbo žmonės, praėjusiais me
tais nebuvome užtektinai ant 
sargybos ir neapgynėm savo 
teisių. 1947 metai dabar jau 
prabėgo, daugiau negrįš tie 
nelaimingi metai. Ateityje 
turime žiūrėti plačiau į daly
kus. . > Žilas Petras.

pusi.). 
išvogtas gėles (del savo ren
giamo
Sidabras štai ką pasako: 
kam jos ten reikalingos?
nėra dabar tų, kuriems gėlės 
prie veido. Po kiemą dabar 
kiaulės vaikšto.” Vadinasi, 
viskas apleista, nešvaru. Apie 
kitus tarybinius pareigūnus, 
kumetis — naujakurys — K. 
Jaunikaitis, štai dar ką pasa
ko: ' “Tokis juodų dienų nie
kuomet nematys. Buvo jam 
gerai prie Smetonos, gerai 
prie vokiečių ir dabar'bus ge
rai. Jie tokie, ponali, blogais 
žmonėmis minta. O .jų gi 
daug”... (34-tas pusi.). Va
dinasi, tarybiniai pareigūnai 
yra “veidmainiai, žiūri tik sa
vęs, prie visko prisitaiko, jiems 
geri blogi žmonės,” ir kaip 
naujakurys — Jaunikaitis pa
sako—jie “blogais žmonėmis 
minta.”

Be ūkvedžio ir karininko, 
baliuje dar dalyvauja vals
čiaus vykdomojo komiteto pir
mininkas, valsčiaus partorgas, 
tarybinių ūkių direktorius, ir 
agronomas. Jie atvažiavo au- 
tomobiliuje. Jie visi žinojo 
apie avino pavogimą, ir apie 
kitus ūkvedžio Sidabro blogus 
darbus, bet niekas nieko jam 
nedarė, kuomet reikėjo ant 
vietos jį suareštuot, ir ne tik 
jį, bet ir kitus už alaus ir 
“smogonkos” darymą. Ir 
jiems ten begeriant alų 
“samogonką” (mūnšainą) 
si baigia visas veikalas.

Tai taip tame veikale
piešiamas gyvenimas Tarybi
nėj Lietuvoj. Mano suprati
mu, tasai veikalas yra propa
ganda prieš Tarybinę Lietuvą. 
Ar Meno Sąjungos Centras 
pastudijavo tą veikalą, ir ar 
apsvarstė jo vertę, ir nevyku-

Laisvės Redakcijos Pastaba.

Gaila, kad Mikas Detroitietis, 
kritikuodamas dramą, nepasa
ko net jos pavadinimo. Pagal 
dramos turinį, kurį M. D. pa
žymi ir kritikuoja, atrodo, kad 
mes tos dramos nebuvome 
skaitę. Tačiau, mums rodosi, 
tai bene bus “žaldoko Dva
ras,” kurį tūlos lietuvių dra
minės grupės ruošiasi statyti 
scenoje. Pagal M. D. pareiš
kimą, drama netinkama, nes 
ji liečia tarybinės Lietuvos gy
venime pasireiškiančius trūku
mus, vogčiavimus, visuomeni
nio turto nepaisymą ir tt. Bet 
kas gi gali pasakyti, kad to
kių trūkumų Lietuvoje nėra? 
Juk. tarybinė santvarka negali 
viena diena pakeisti visų žmo
nių, kuriuos per ilgus metus 
auklėjo (gadindamas) fašiz
mas. Jeigu tarybinėse dramo
se siekiamas! tokius tamsuo
lius iškelti aikštėn, nušviečiant 
juos kritikos prožektoriumi, 
tai kiekvienas lietuvių tautos 
patrijotas tegali tik pasvei
kinti rašytoją, kuris sukūrė 
“žaldoko Dvarą.”

Kiekvienas progresyvis 
amerikietis lietuvis puikiai ži
no, jog Lietuvoje dar yra sa
vanaudžių, kuriems rūpi tik 
savas pilvas ir kišenė. Mes 
žinome irtai, kad tarybinė vy
riausybė, tarybiniai švietėjai, 
rašytojai, dramaturgai siekia- 
si savanaudžius, dviveidžius ir 
kitokius iškelti aikštėn, juos 
kritikuoti ir, žinoma, taisyti. 
Drama - komedija yra viena 
goriausiųjų priemonių tam 
tikslui pasiekti.

Washington. — žemdir
bystės sekretorius Ander
son pranašavo, jog taip 
pabrangs mėsa, kad,bus ne
išvengiama još kainų 'kont
rolė sandėliuose.

vidų. Alus yra 
ant priesvirnio, 
(grįčioje), arba 
žodžiu sakant, 

scenos prirengimas neįmano
mas (negalimas), Amerikos 
lietuvių parengimuose, neigi 
pačioje Lietuvoje, nes viskas 
nurodyta iš atbulos pusės, ne
reikalingi dalykai.

Veikalo siužetas (turinys), 
mano supratimu, — taip-pat 
netik niekam nevertas, bet net 
kenksmingas, žiūrint Lietuvos 
tarybinėmis akimis, jau nebe
kalbant apie naujus nesu
prantamus žodžius, ir sužar- 
gonintus žodžius, kurie yra 
pavartoti tame veikale. Pav», 
Sapiega (45-kių metų) kalba 
ir prašo senmergės segančiai: 
“Magdute, duok man tą bi- 
belę tik vienai dienai,” (3- 
čias pusi.) Visi žino, ką reiš
kia “bibelė.” Tad ar reikia 
vartot literatūroj ir scenoj to
kius žodžius? Ne. O tame 
veikale net kelis sykius pakar
tojama. Taip-pat kalbėdami 
apie pavogtą aviną, Kostas 
Jaunikaitis (68-nių metų) sa
ko: “Kada jį iš tvarto išve
dei—buvo ' tamsu, pasirodė, 
kad skapas, o kely pamačiau,

i

f
fe

PU

Feller, naujasis Baltojo Namo šunytis, dovanotas prez. 
Trumanui, atrodo nedrąsus. O gal dūmoja, kur teks

• gyventi kitais metais?

3 pusl.-*-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Sausio 15, 1948
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PASKUTINIS CARAS
Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po

(Tąsa)
Gandas apie grįžusį ir nuostabiai pa

sikeitusį Grigorijų Rasputiną beregint 
pasklido po kaimą. Daugelis nenorėjo ti-, 
keti, nes perdaug gerai visi dar atsimi
nė jį kaip girtuoklį, mušeiką ir mergi
ninką. Vienas senas ūkininkas, cerkvės 
tarybos narys, artimas Efimo draugas, 
nutarė pats įsitikinti, kiek pagrindo turi 
žmonių kalbos. Jis atėjo į Rasputinų na
mus ir nusileido į rūsį, iš kurio sklindan
tį balsą jis jau iš tolo girdėjo. Besimel- 
džiąs Grigorijus padarė jam tokį įspū
dį, kad bernas, kuris jį atlydėjo, stebė
josi nepaprastai pasikeitusiu jo veidu. 
Senasis ūkininkas visiem pasakojo, kad 
Grigorijus esąs nepaprastai panašus į tą 
paslaptingąjį skelbėją, apie kurio pa
maldas miške taip daug buvo kalbama. 
Ir įsitikinimas, kad Grigorijus Rasputi
nas yra tas pats “šventasis,” greit papli
to po apylinkę.

Į Rasputinų kiemą būriais rinkai kai
miečiai. Vieni jų jau buvo patikėję Gri
gorijaus šventumu, kiti abejojo. Ypač 
abejojo tie, su kuriais jis dažnai gir
tuokliaudavo ir siausdavo. Bet ir vieni 
ir kiti, nusileidę į rūsį, pajausdavo di
delę pagarbą tam atgailaujančiam barz
dotam vyrui, kurio jau vienas balsas iš 
tolo kelia šiurpą ir susijaudinimą.

Pokrovskiečiai dįdžiavosi tuo jų tarpe 
atsiradusiu šventuoju. Bet kitaip galvojo 
cerkvės popas Petras. Jis susirūpino,• kad 
Rasputino kieme susirinkdavo daugiau 
žmonių, kaip cerkvėj, nors jis ir keikė ir 
vadino Grigorijų šėtono ir Antikristo 
tarnu. Pagaliau jis nutarė pats nueiti į 
rūsį ir išsklaidyti šėtono burtus. Bet, vos 
nusileidęs pas Grigorijų ir jį pamatęs, 
popas taip pat susijaudino, kaip ir pa
prasti kaimiečiai. Popas tuo atsisuko ir 
baimės perimtas, drebąs, bėgte nubėgo 
pro kaimiečių būrį, bėgo iki pat cerkvės. 
Bet jau tą patį vakarą popas Petras pa
rašė laišką Tiumenio vyskupui ir prane
šė apie jo kaime atsi/aHusį klaidatikį, 
kuris kaimiečių širdyse sėja maištą prieš 
Dievą ir pravoslavų bažnyčią.

Netrukus atvyko komisija su vyskupu 
priešaky. Komisija tardė visus, kas tik 
buvo lankęs Grigorijaus rūsį. Pirmiau
sia tardė jaunas moteris. Bet jos vienu 
balsu tikino, kad -Grigorijus esąs šven
tas ir dievobaimingas žmogus ir jis pa
rodė jom kelią į Dievą. Ir seni kaimiečiai 
ir kaimietės tikino, kad Grigorijus ne
skelbiąs nieko priešingo Dievo mokslui. 
Visi kalbėjo, kad Grigorijus skelbia Die
vo žodį, meldžiasi, marina savo kūną ir 
nuožemiai tarnauja Dievui.

> Komisija nutapė pasiųsti į rūsį pas 
Grigorijų popą Petrą kartu su žandaru. 
Popas pasiliko kieme, o žandaras nusi
leido į rūsį. Jis pamatė Grigorijų gulin
tį ant žemės ir besimeldžiantį. Jo veidas 
tokio dvasinio pakilimo jausmu nušvitęs, 
kad žandaras, kuris buvo paprastas die
vobaimingas kaimietis, puolė ant kelių ir 
pradėjo kartu melstis. Žandarą pamatęs, 
Grigorijus atsistojo, peržegnojo jį ir pra
dėjo kalbėti tokius nuostabius žodžius,

. ■ 1 ’

rinko pilnas kiemas ir* pilna gatvė žmo
nių. Dar kartą jie išgirdo gūdžius šū
kius ir džiūgavimo himno garsus. Paskui 
nuostabiojo vyro balsas nutrūko, ir visi 
jo laukiantieji nutilo. Kvėpavimą sulai
kydami, nejudėdami kaimiečiai žiūrėjo 
į pasirodžiusį iš tamsaus rūsio urvo Gri
gorijaus griežtą ir sudžiūvusį, gelsvą, 
beveik kiaurai permatomą, lyg vaškinį, 
veidą su didele ir ištysusia nosim.

Lėtais ir iškilmingais žingsniais jis 
perėjo kiemą ir pro kaimiečių minią nu
ėjo į gatvę. Jis buvo niūrus ir rimtas, 
bet melsvos akys žiūrėjo draugiškai ir 
džiugiai. Kaimiečiai puolė prieš jį ant 

, kelių, bučiavo jo rankas, drabužius ir 
šaukė: “Tėve Grigorijau! Mūsų išgany
tojau!” Keletą žingsnių paėjęs, jis susto
jo ir laimino žmones ir kalbėjo jiem: “Aš 
atėjau pranešti jums linksmą žinią, ku
rią sužinojau ten apačioj iš žemės mo- 

• tutės, — žinią apie išganymą per nuo
dėmę !”

Grigorijus Rasputinas nuėjo prie Tu- 
ros kranto. Visu keliu žmonės puolė ant 
kelių ir garbino jį. Aplink Grigorijų su
sitelkė jaunų moterų ir merginų būrys, 
kuris apsupę jį. Keletą kartų sustoda
mas, jis laimino jas. Turos krante Gri
gorijus pasimeldė ir atsisveikino su jį 
Jydėjusia minia, pasilikęs tik būrį jaunų 
moterų, kurias jis pasirinko savo moki
nėm. O pasilikę žmonės ilgai dar žiūrėjo, 
kaip Grigorijus, moterų būrelio apsup
tas, perėjo lanką ir dingo miške.

CARO LAIMĖS ŠEŠĖLIAI
Dideliu džiaugsmu Nikalojui ir Alek-* 

Sandrai buvo jų vaikai. Ypač taip ilgai 
lauktasis sosto įpėdinis Aleksiejus, kurio 
gimimo dieną caras laikė laimingiausia 
savo gyvenimo diena. Aleksiejus buvo 
gražūs, dailių veido bruožų kūdikis su 
šviesiais garbanotais plaukais. Viską 
užmiršę ir susijaudinę, tėvai sekė kiek- 

•vieną jo judesį, klausėsi jo vaikiško 
šliupčiojimo. Ypatingą malonę savo mi- 
nisteriam parodyti norėdamas, Nikalo-. 
jus vesdavosi parodyti jiem savo sūnų, 
pasidžiaugdamas jo dideliu svoriu ir 
sveikata. Augo kūdikis, augo ir tęvi# 
džiaugsmas. Tuo labiau/kad Aleksiejus 
jau pasirodė mąslus vaikas, anksti pra
dėjo kalbėti ir juo toliau, juo labiau reiš
kėsi jo daug žadąs sąmojus ir būdo gyvu
mas.

Vos pusantrų metų susilaukusį sūnų 
Nikalojus jau vežioja su savim į para
dus ir džiaugiasi, kad Aleksiejus ištver
mingai išlaiko. Dvejų metų Aleksiejus, 
kaip kalnų artilerijos 4-sios batarejos 

✓šefas, priiminėja šių “savo artileristų” 
deputaciją, kuri padovanoja pagal carai- 
čio ūgį pasiūtą karišką mundurių ir kar- * 
dą, o kartu ir raportą. Mažasis šefas, 
apžiūrėjęs mundurių, pavartė raportą, 
apčiupinėjo, o paskui suglamžė ir kiša 
į burną. Nikalojui tenka raportą atimti 
ir įtikinėti, kad verčiau ant jo ką nors 
paišyti, kaip kišti į burną.

. M , Jau trijų — keturių metų sulaukęs
kokių žandaras nebuvo girdėjęs. Su jau- Aleksiejus leidžiamas prie bendrojo sta

lo saldžiojo valgio valgyti. Pasibastęs 
prie tevUj jis pribėga pas svečius ir drą
siai sU jais kalbasi,* visai nesidroveda
ntas. Kartais jis palenda po stalu ir 'grie
bia ką nors už kojos. Jam labai smagu, 
kai betikėtai paliestasis išsigąsta. Vieną 
kartą po stalu palindęs Aleksiejus nu
traukė rūmų panos batuką ir su juo at
bėgo pas tėvą. Nikalojus jį sudraudė ir 
liepą batuką atiduoti. Caraitis tai išpil
dė, bet vėl palindo po stalu batuko grą
žinti; Batuką besimaudama pana staiga 
sušuko, pajautūsi, kad batuke kažkas 
slidu ir drėgna ... Pasirodo, Aleksiejus 
įdėjęs į ^batuką braškę. Carėtitį tada *už 
bausmę pašalino iš^ valgomojo kambario 
ir jau ilgai nebelei'do prie stalo. Dėl to 
jis labui nusiminė ir paskui jau niekada 
po stalu nebelindo.

Jau paūgėjęs, Aleksiejus mėgdavo 
žaisti su rūmų tarnų ir šiaip pripuola
mais vaikais. Būdamas Krfrne Aleksie
jus žaisdavo su netoli Li vadi jos esančio 
Jaltos priemiesčio vaikais. Vieną kartą 
jų sufeirlnko gerokas būrys. Atėjus pus
ryčių laikui, caraičio “diadka” pakvietė 
caraitį valgyti. Bet Aleksiejus tylėjo ir 
nėjo. *

(Bus daugiau)

dintas, jis puolė prie Grigorijaus rankos 
ir pradėjo ją bučiuoti. “Tėve Grigori
jau, atleisk man .mano nuodėmes!” — 
kalbėjo žandarai. Grįžęs’pas komisiją, 
žandaras pareiškė, kad nieko įtartino jis 
Rasputino rūsy nepastebėjęs. Vyskupas 

. pripažino, kad prieš Grigorijų Rasputi- 
ną kokių nors griežtesnių žygių imtis nė
ra pagrindo. Jis pavedė vietos įstaigom 
jį sekti.

Žinia apie žandaro atsivertimą ir ko
misijos nepasisekimą dar labiau pakėlė 
“tėvo Grigorijaus,” kaip dabar jį pradė
jo vadinti, autoritetą. Naujo “šventojo” 
garsas plito jau toli už Pokrovsko kaimo 
ir už Tobolsko gubernijos sienų. Iš visur 
traukė žmonių būriai jo pamatyti, jo 
balso išgirsti. Gandas, kad dvasiškoji 
vyresnybė jį persekioja, dar padidino jo 
garbę, nes valdžios tarnai juk visada ne
kentė tikrųjų Dievo pasiuntinių. Visur 
kalbėjo apie Grigorijų ir jau niekas ne
abejojo, kad tai tas pats miško pranašas, 
kuris sulaikė trim mėnesiam lietų ir iš
gelbėjo šėtono apsėstąją vienuolę.

Jau baigėsi trys savaitės, kai Grigori
jus neišeidamas gyVeno rūsy. Dvidešimt 
pirmąją dieną jis vėl turėjo pasirodyti 
žmonėm. Jau anksti rytą tą dieną susi-

(Tąsa)
Feiferis < pakelta nuotai

ka. Pasakė, kiek jam teko 
darbo ir energijos pridėti 
šio festivalio surengtuvėse. 
Sakė būtinai nueit į vaiz
duojamojo meno parodą, 
“Laisvės” svetainėj. Sienos 
ant greitųjų baltu popierių 
apmuštos, kad iškabinėti 
piešiniai išnašiau atrodytų. 
Ten7 ir jo daug darbo įdėta. 
Lietuvių dainių portretai, 
atvaizdai šioj svetainėj ant 
sienų iškabinėti. Čia irgi 
daug kuo jo prisidėta. Ta 
didžiulė afiša virš estrados 
—Feifehio darbas. Progra
mos viršelio pagaminimas: 
reikėjo net ispanų spaustu
vėje atmušti jo sukurtą pie
šinį. Ir daug panašių daly
kų, kur reikėjo kruopščiai 
prisidėti. Garbė ir padėka 
už tai ir Feiferiui ir visiems 
menininkams ir meno dar
buotojams!

Feiferis čia pat tuoj su- 
pažindė su pianistu ir kom
pozitorium Pranu Balevi- 
čium (Frank Balwood). Iš 
matymo ir skambinimo ge
rai jį atsimename iš šio 
praėjusio pavasario: Demo
kratinių lietuvių suvažiavi
mo pabaigtuvėse Brukline 
jis gabiai1 skambino pianą 
Grand Paradise svetainėje. 
Jau tada norėjau jį susitik
ti ir jam asmeniškai padė
kot už menišką darbą.

Balevičius — jaunosios 
kartos padaras, gražiai 
prasisiekęs savo meninio 
pašaukimo srity. Sakė, Va
lukas išpildė vieną jo kom
pozicijos dainą. Jo miesto 
(Klyvlendo) d a i n i n i nkė 
Violeta Čypaitė irgi dai
nuos jo sukomponuotą dai
ną ir jis jai padės su pianu. 
Ir pats jis skambins savo 
sukurtą lietuvišką rapsodi
ją, paremtą' tūlų liaudies 
dainų melodijomis. Jis čia 
man tuojau pusbalsiu ir me
lodijas padainavo, jų' met
menis ausiai parodė. Pui
ku, gražu! Pasiklausysime 
tą dieną.

Feiferis ir Balevičius 
daug ką pasisakė apie me
no dirvonus, kaip nelengva 
darbuotis, kai nėra pačių 
elementarinių paranku- 
mų...

Mums besikalbant, praei
na Vincas Bovinas, pati ta 
festivalio ašis.

— Sveikutis, drauge, — 
privargot su tais visokiais 
prirengiamaisiais darbais...

Bovino 
šypsnys:

— Tai, 
kas dirba 
smagu ir 
reikia.

Štai ir Adomas Dagis, ir
gi komiteto narys. Susiti
kom akim, linktelėjom gal
vom ir tiek. Tiršta publi
kos.

veidą nušvietė

nieko. Kai daug 
ir padeda, tai 

dirbti. O dirbti

— Bieloručka, — tarste
lėjau, jam praeinant. Grįž
telėjęs, nusišypsojo ir suėjo 
kalbėt su kitu praeiviu.

Ties durim, apsėdę dide
lį stalą, gerkles miklina at
kaklieji “Aido” trūbadurai. 
Ir gerklingi tokie, stebėtis 
reikia. Man besiklausant, 
bežiūrint, pradėjo moti į sa
ve bent kėlios rąnkos. Na, 
ką gi, reikia eit prie links
mo būrelio.

Nušvitusiais veidais, įrau
dę, riet, miela žiūrėt. Pasi- 
sveikinom. čia Stakovas, 
'Grabauskas,. Judžentas su 
savo riesta pačiuke, Velič
ka irgi, su savo riesta pa
čiuke, Lazauskas, Juknis. 
Pilstė, - gurkšteli, kramto, 
vaišinasi ir tave vaišina. O

jau kad dainuoja, 
net sienos dreba! Prieina 
Verutė Pranaitientė, dar 

- kas. O dainų posmai, vie
nas už kitą aukštesnis, taip 
ir liejasi paeiliui/ be per
stogės. Grabauskas — kan
torius: užves solo posmelį, 
o paskui Visi kartu kad pra
truks plieniniais“ balsais: 
Tumba-tumba, tumba-tum
ba!... Net aplinkui ratu 
apstoję pašaliečiai, užsikrė
tę nepažabotu entuziazmu, 
irgi prisideda prie choro: 
Tumba-tumba, tūmba-tum- 
ba...

— Susimildami,'vyručiai, 
jūs gi savo gerklės suplė
šysite, negalėsite paskui ir 
dainuoti, užkimkite.

Kur tau! Nesulaikysi, kai 
per viršų liejasi..

Iš aplinkui ratu apstoju
sių, kiti jau ir apsivilkę, 
matyt, važįuot namo gata
vi, bet, bendrojo įkarščio' 
pagauti, vis dar stoviniuo
ja, lūkuriuoja, negalėdami 
atsigėrėt linksmąja kompa
nija. Jų būry matau Vincą 
Žilinską su savo Onute Ži
linskiene, — neseniai gyve
nę Kamės palaimintam 
miestely, tai čia pat su jais 
ir jų buvę kaimynai: Pakš
tienė’ (mano kaimynė iš 
Lietuvos, nuo Kamajų), Ki
sielienė (irgi mano lietu
viška kaimynė ,net ir para
pijietė, nuo Jūžintų). Kuš- 
lys su žmona, taipgi jūžin-1 
tiškis mano parapijietis, 
Verutė Nakrošienė, seniau 
buvusi kanadietė, iš Mont
real. Iš tirštai apstojusio 
būrio visa galva išsiduoda 
Vincas Skuodis, ir daugybė 
matytų, pažįstamų, drau
giškų veidų. Ir visi jie, jei 
ne balsu, tai visa savo pa
kilia, dalyvinga išvaizda, 
pritaria tam įsisiūbavusiam 
chorui: Tumba-tumba, tum-j 
ba-tumba... Ir spindi akys, 
ir šypsosi lūpos, ir trepsi 
kojos. Aptarnaudami už
kandžiais ir gėrimais kita
taučiai padavėjai — ir tie 
stabteri, šypteri, užkrėsti 
to bendro, svaigulingo 
ūpo... ♦ ■

Besidairinėjant, beste
bint, akys susitiko su Ignu 
Beičiukū iš Union mieste
lio. Jis pats, jo didžiakak- 
lis (suprask — greitnėkie- 
tis) brolis Povilas, jų abie
jų katukės — Ona ir Apo
lonija, Apolionijos Beičie- 
nės' seserduktė, grakšti, 
mandagi išmokslinta mergi
na, tik dar praėjusią vasa
rą atvažiavusi pas savo te
tulę; čia pat ir mūsų visų 
brangus draugas, lietuviš
kos mokyklėlės pirmūnas 
Juozas Byronas, regis, ir 
dar kas... Irgi graži kom- 
panijukė, visi krūvoj, tgnu- 

“kas ir pamojo: eik šia, gir-' 
di, pas mus. Kurz gi, žmo
gau, neisi? Draugai ir sėb-. 
rai nuo pat jaunų dienų.

Prisigretinau pHe šito 
gretimo stalo. Čia’ irgi nie
ko netrūksta. Tik nedainuo- 
jam, bet taip sau ramiai 
ū taroj am, niūkiam.

— Beičiuk, gal jau man 
metas iį’ namp. ,.
. — O kam taip skubintis? 
Rugiai negi byra. Dargi 
kiek pasižmonėsim, o pas
kui visi ir važiuojam. Mes 
jus parvešim namo.

— Na, gerai/ tegul bus 
ir taip.

Tai dar kiek lukterėję, 
sėdom ir nuvažiavom.

Ant rytojaus penkta
dienis, lapkričio 28 d* Fes
tivalis prasidės vakarė, 
kaip pusė po septynių. Tai 
nusitariau, popietį praleisti'

vaizduojamojo meno paro
doj. Labai įdomiai ir nau
dingai praleidau ten gerą 
trejetą valandų. '

Įeinu “Laisvės” svetainėn 
apie pusę po dviejų. Apme
tu akim salę. Sienos baltos, 
baltos, apmuštos baltu po- 

, j)ieriu. O ant sienų iškabi- 
• nėti piešiniai.“ Daug jų. Ir 

vis grupėmis. Nagi įsižiū
rėsiu savo jaunųjų piešėjų 
kūrinius.
- Prieina Edvardas Sku- 
čas, niūvarkietisj geras pa
žįstamas ir draugas nuo 
pat savo kūdikystės. Vi
suomet toks malonus, man
dagus vaikinas. Jis tą die
ną komiteto paskirtas būti 
parodos sargu ir vadovu. 
Užsirašiau vardą lankytojų 
knygoj, čia pat ant stale
lio prie durų. Jau ir pirma 
manęs stovi eilės parašų. 
Keletas lankytojų iš lengve- 
lio vaikštinėja, žiūrinėja‘.'viškai interpretuoja ir sa- 
piešinius.,

Skučukas maloniai apsi
ėmė mane pavedžiot ir kai 
ką paaiškint. Jis gabus me
nininkas bent kelių šakų: 
piešėjas, tapytojas, daini-

4 ninkas, ir muziką išmanąs 
ir poeziją ir teatrinį meną. 
Jis — vyresnysis muzikin- 
gas sūnus muzikingosios 
Skučų šeimynėlės. Jo brolis 
Arturas 
talentais: irgi piešėjas, ta
pytojas, 
tynietis. Net ir savo jau
nuolėlę pačiukę 
“Sietyno” chorą. Ji čia gi
musi, vokietuke iš paėjimo, 
o jau dainuoja lietuviškai. 
Skučukų mieloji sesutė, 
taipgi ir motina — visi 
“Sietyno” choristai. Visi 
žvitfučiai, dailūs, graciški: 
miela žiūrėt ir miela klau-

— Stebuklai ant svieto... 
Žiūrėkit... O aš nė žinot 
nežinojau, kad tai jųdviejų 
esama tapytojų. Sakykit, o 
kokią akademiją bei dailės 
mokyklą jie išėję? tokie 
gražūs kūriniai!

— Jokios meno mokyklos 
nematę. Patys iš savęs, iš 
pašaukimo, iš įgimto gabu
mo...

— Broliuk tu mano... 
Taigi čia kas tokio nepa
prasto.

Linguoju galvą ir stebiu 
kruopščiai, smulkmeningai 
nutapytus spalvuotus pa
veikslus. Du labai panašūs 
gėlių “portretai.”

— Žiūrėkite, — aiškina 
Skučas,—tos pačios gėlės, o 
truputį skirtingai abiejų 
tapytos. Matote? Trupučiu
kas skirtumo spalvų suderi
nime, lapelių išvaizdoj. 
Mat, kiekvienas artistas sa-

Edvardukas man ir rodo 
iš eilės, po .kairėj nuo du; 
rų.

— Štai šitie visi Tamso
nų kūriniai — vyro ir mo
ters.

Žiūriu, žiūriu, gerokai 
sumizgęs ir negalėdamas 
susivokti:

— Kokių Tamsonų? Nie
kad negirdėjau. Ar lietu
viai ?

— Dar ir kokie lietuviai! 
Nagi tai Jonas Tamsonas 
(John W. Thomson), natu- 
ropatas, ir jo draugė Zofi
ja.

viškai atvaizduoja. Bend
rai, tai labai pritiklus, 
kruopštus darbas. Trys gė
lės, trys šunų galvos: kaip 
gyvi atrodo, nors tu juos 
imk ir paglostyk! Irgi abie
jų Tamsonų sukurti. Štai 
pora miniatiūrų portretų 
— Levo Tolstojaus ir dar 
kieno. Štai pilis. Visa aka
demiškai išpildyta, ramaus 
gyvenimo pavaizdavimai: 
Academic, still life — taip 
techniškai vadinasi tos rū
šies tapyba.

Pasigėrėjęs, pasistebėjęs, 
einu su Edvarduku prie ki
tos sienos. Keturi tapybos 
kūriniai. Kaip tai ypatin
gai savęspi akį traukia. 
Gyvi tokie, įspūdingi. Spal
vų tų ryškumas! Žiūriu ta
pytojo pavardės: Rudolfas 
Baranikas... A! Taigi čia 
kaip tik to žmogaus, kurį 
taip noriu susitikti ir susi
pažinti.

‘— Taip, — su prielankiu 
•šypsuliu aiškina Skučukas.

Matėt, čia jau kitokias 
priėjimas. Daugiau čia drą
sių bruožų, įspūdžiui pa
brėžti. Daugiau individua
lumo. Tai jau naujovinės 
mokyklos būriniai, lengvai 
modernistiškos krypties. 
Čia jau nėra to fotografiš- 
ko pritiklumo, bet yra kas 
tokio ryškaus, tūlas vietas 
pabrėžiančio, kas labiau tau 
įsmenga akin.

(Daugiau bus)

MŪSŲ MEDUS
* v

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

CHARLES J. ROMAN
‘ (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

z Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
nakt|, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder- 

-niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

<*►
1113-Mt. Vernon St •

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

A

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)-* Ketv., Sausio 15,



Harrison - Kearny, N. J. LOS ANGELES, GAL.
LLD ir LDS kuopų vakarė

lis, kuris atsibuvo gruodžio 6 
dieną, pavyko vidutiniškai. Ta- 
čiaus, kaipo abiejų kuopų pa- 
rengimėlis, 'galėjo būti daug 
geresnis. Bet, deja, pas mus 
jau seniai to nėra, nes šių or
ganizacijų narių didžiuma pa
sidarė dideliais apsileidėliais, 
ar šiaip jau nieko nepaisan
čiais, nes į susirinkimus ir pa
rengimus susirenka vis tik tie 
patys draugai. Tai peiktinas 
pasielgimas. 1

Viršminėto vakarėlio jkomisi- 
ja, draugės Shimkienė ir Kush- 
lienė puikiai pasidarbavo, nes 
gardžių užkandžių ir gėrimų 
netrūko, — dar ir pelno kiek 
liko. I

Mirė Juozas Miliauskas, 56 
metų amžiaus, senas Kearny’es 
gyventojas. Mirė gruodžio 20 
d., o palaidotas 23 d. Mirties 
priežastis — vėžio liga. Juozas 
paėjo iš Punsko apylinkės, Su
valkų rėdybos, gimęs Kraivėnų 
kaime, o vėliau gyvenęs Gi
lu išių kaime ir iš ten į Ameri
ką atvyko dar jaunas būdamas. 
Juozas Miliauskas, paliko nu
liūdime moterį Francę ir du 
Sūnus — Juozą ir Vincą, taip- 
pat brolį Petrą, ‘ gyvenantį 
Gingstone, Pa., Amerikoj, taip- 
pat brolį ir seserį Lietuvoj. 
Juozas neprigulėjo bažnyčiai, 
neigi kokiam kitam judėjimui, 
bet tapo palaidotas su bažnyti
nėm ceremonijom. V. W. Zelin.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE l
Valgykite Pietus pas |

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų
VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 

8-ių Patrovų Gerai Sūderinto Valgio $1.60

į Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
E lonu. Mandagus patąmąvimas. ~ i
į Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- g

U Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. S
w Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. * 

! Žemos kainos už viską. £
» Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. ' #

Living Room Cushions | 
| Refilled With New Springs • |
I $3.75 |

I Sofa Apačios Perbūdavojimas I 
| . Už $12.00 1
; šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. 4

I

s LITUANICA SQUARE | 

restaurantI
/ A *
J Stėven Augustine & Frank Sanko J
} SAVININKAI . . y g
į PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE Jį 
| PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS |

} Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių | 

i ATDARA DIENA IR NAKT{ 7 DIENAS SAVAITĖJE | 

| 282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. i
Š Tol. EVergreen 4-0612

r 8

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

' Laisniuoias Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus , 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos / 

• Mylimiems Pašarvoti Dovanai »

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

RONKONKOMA
8634

Nauji Gyventojai
Kada mūsų draugai įsigyja 

kokią savastį, tai skaitosi dau
giau pastovūs gyventojai ir at
sistoja ant tvirtesnio pagrindo, 
o pas mus Los Angeles tokių 
naujų gyventojų vis auga.

Tik laike trijų mėnesių ne
mažai mūsų artimų draugų įsi
gijo savastis ir daug iš jų ap
sigyveno puikiuose namuose ir 
rinktinėse vietose.

Stanley ir Angela Adams pir
ko savastį vienos šeimynos 
2437 Arthur St. Bostoniečiai 
Jono švedo šeima pirko apart- 
mentą ant 4501 W. 45 St. Wa- 
terbur ietis Walter Marinas ne
seniai vedė su detroitiete Alma 
Brent, bendrai su detroitiečiais 
šilingais dabar įsigijo puikų 
keturių šeimų apartmentą ir 
gražioje gyvenimo kaimynystė
je 1247 4 Avenue. Chicagiečiai 
Sakalai pirko puikų namą 1147 
West 37 St. Glevelandiečiai B. 
P. Mateliai pirko dviejų šeimy
nų namą 2909 West«15 St. ir 
eilė kitų.

Visiems naujiems gyvento
jams linkiu linksmai gyventi 
savo stubose ir bendrai darbuo
tis mūsų organizacijose, sulyg 
išgalės.

Girdėjau, kad draugai ‘Rai
lai stato naują stubą ir rengia
si pastoviai gyventi Los Ange
les pašonėj; geros kloties, drau
gai.

Pas Lietuvius
Prisiėjus kokiam reikalui ko

mercijoj ar kitokiam patarna

VAKARIENĖ 85c 
' Iš 7-ių patrovų §

vime, paprastai mes einam, kur 
yra arčiau susisiekti. Bet, ma
no manymu, jeigu aš žinau kur 
lietuviška įstaiga ir atlieka ge
rai darbą, aš visados linkęs tu
rėti reikalą su lietuviu, nes lie
tuvis visados stengiasi pasitar
nauti geriau ir prieinamesne 
kaina.

Nelabai seniai pirko automo
bilių taisymo įstaigą mūsų ge
ri draugai Kazys Beržinis su 
savo sūnum Edwardu, 7124 S. 
Figueroa Ave., kampas Flo
rence. Edis yra pilnas automo
bilių ir trokų mechanikas ir la
bai prielankiai patarnauja lie
tuviams. Kelios dienos atgal 
kalbėjau su savo geru draugu 
ir jis neseniai turėjo reikalą su 
mūsų draugais Beržiniais, jam 
taisė automobilių. ‘Draugas la
bai dėkingas, kad jis turėjo 
reikalą su Beržiniu, jam patai
sė labai gerai automobilių ir 
sutaupino apie $20.

Taipgi, mes Los Angeles lie
tuviai, turime jau nemažai 
įstaigų, kur atlieka įvairius 
darbus ir pasitarnavimus. Ka
da mums prisieina reikalas dėl 
aukų, programų ir kitokių rei
kalų, mes pirmiausia einam pas 
lietuvius, tai kodėl, esant reika
lui, nesikreipti pas lietuvius, 
kad mums jie patarnautų?

Lietuviai turi'reikalą su stu- 
bų vertelga J. Bakšiū* 4728 S. 
Normandie Ave. Jis visados 
teisingai patarnauja ir parduo
da namus gerom sąlygom.

Juozas Babičiuš užlaiko di
delio pasirinkimo gėrimų san
krovą, 3917 Sunset Blvd. Jis 
mums visados draugiškai pasi
tarnauja reikale. Mes ne vienas 
nepraleidžiam pramogėlės, ku
ris nevartotum kokių gėrimų. 
Tai pasipirkime pas savo drau
gą-

Aš čion suminėjau kelis, o 
jeigu pasidairytum po platų 
Los Angeles miestą, tai rastu
me visokių pramonininkų ir pa
tarnautojų lietuvių.

Man visados prisimena mūsų 
senas, bet labai draugiškas 
spaustuvininkas G. J. Leveckis, 
566*3 Hub St; Jis dahg mėtų 
turi patyrimo spausdinti viso
kius spaudos darbus. Darbą at
lieka žema kaina ib puikiai. Ge
rai vartoja lietuvių gramatiką 
ir anglų kalbą. Todėl, esant rei
kalui patartina kreiptis pas jį.•

Menininkai ir Dainininkai
Los Angeles menininkai pa

sižadėjo nuvažiuoti į San Fran
cisco ir ten sulošti trijų veiks
mų komediją “Moterims Neišsi- 
meluosi,” kovo 27 d. Meninin
kai turėjo savo susirinkimą ir 
pasirodė, kad viskas tvarkoj su 
lošėjais. Nuo 2 d. vasario pra
dės veikalo pamokas sykį į sa
vaitę iki bus veikalas pilnai 
prirengtas.

Kovo 27 d. manom; kad vyks 
ne tik lošėjai į San Francisco, 
bet taipgi ir daug eilinių sve
čių pasimatyti su draugais. Tad 
kovo 28 d. galėsime Velykas 
švęsti San Franci see.

Į Koncertą!
Lietuvių Choras sparčiai ren

giasi prie savo koncerto, 1 d. 
vasario, o laiko veik tik dvi sa
vaitės beliko. Laike koncerto 
bus sulošta vieno veiksmo juo
kinga komedija “Teodolinda.” 
Veikalo lošėjai visi geri meni
ninkai ir dainininkai.

Koncerte, apart viso choro, 
bus keletas solo dainų. Girdė
jau, kad viena dainininkė at
vyks iš Detroito dainuoti solo.

Todėl, koncertas bus nepa
prastas ir'visi Los Angeles liė- 
tuviai ir priemiesčių, niekur'ne
darykite stubinių balių, o visi 
dalyvaukite North Star audito- 
rijoj, 1631 West Adams Blvd., 
3 vai. po pietų. Įžanga tik vie
nas doleris.

, Ar žinote, kad koncertas bus 
progai paminėti choro 25 me
tų gyvavimo? Po koncerto bus 
didelis balius prie, geros muzi
kos. Choristai turi gerai lavin
tų gaspadinių, tai jums valgy
ti nereikės namie tą dieną. 
Taipgi, balius, negali būti be 
gėrimų, tai ir jų nebus trūku
mo. Todėl, visi jauni ir Sfeni 
galėsim linksmai praleisti chė- 
ro jubiliejų.

Žaislų' Putota
' LLD energinga komisija 

rėhgia žaislų puotą sausio 25 
d., sekmadienį po pietų nuo 3 
vai., International Institute, 
435 S. Boyle Ave. Komisija 
sakė,* kad puota bus labai įvai
ri ne tik žaislais ir valgiais, 
bet taipgi bus ir muzika dėl šo
kių.

LLD 145 kuopos komisija 
kviečia dalyvauti visus lietu
vius ir linksmai laiką praleis
ti.

Metinio Veikimo Peržvalga 
LtD 145 Kp.

I

Kadangi apie pusė LLD 145 
kuopos narių nedalyvavo susi
rinkime, todėl matau reikalo 
pažymėti į laikraštį, kašJbuvo 
raportuota iš rhetinio veikimo. 
Nariai turėtų atydžiai įsitėmy- 
ti, kas buvo nuveikta per 1947 
metus LLD kuopoj.

Abelnų kuopos įeigų buvo su 
aukomis $689.65. Išeigų viso 
$639.67; ižde lieka $50.98. 
LLD Centrui mokesčių $153.70; 
aukų iš kuopos iždo $176.25; 
abelnai aukų su kolektom kar
tu $293.50. Parengimų pelno 
buvo $143.63. Literatūros par
duota už $52.50.

Kuopa turėjo du parengimu 
bizniškus ir dvejas prakalbas 
draugų Mizarų ir V. Andrulio. 
Kuopa turi pirkus šėrų Vil
nies, Laisvės ir Laisvės Namo, 
viso $95.00. Naujų narių pri
buvo į kuopą 20.

- Narių išsibraukė del nemo
kėjimo mokesčių 14, persikėlė 
į kitas kuopas 5 nariai, mirė 2, 
kuopoj netekom 21 nario. Da
bar narių yra 107.

PASTABA: Kadangi vasa
rio 1 d. įvyks choro koncertas, 
todėl sekantis susirinkimas 
įvyks vasario 8 d. tuo patim 
laiku ir toj pat svetainėj.

Jau yra atėję nariams kny
gos “Viduramžių Istorija” už 
1947 metus. Kurie norite gauti 
knygą, klauskite pas sekr.

įdomi. Knyga
Kalėdų proga mano geras 

draugas' padovanojo man labai 
vertingą knygą anglų kalboj 
“The Lesson of Germany.” Tai 
puikus aprašymas vėlesnio am
žiaus Vokietijos Istorijos iki 
Hitlerio žlugimo; Parašyta nar
saus kovotojo Gerhart Eisler. 
Tai tikrai vertinga knyga. Nors 
trumpai, bet aiškiai nurodo na
cių žiaurumus'1 ir jų bjaurius 
darbus Vokietijoj ir jų okupuo
toje teritorijoje. Kaina tik 
$2.25.

Lankėsi Svečių
Kelios savaitės atgal Kali

fornijoj lankėsi draugai Vai
nai iš Grand-Rapids, Mich. 
čion pabuvę keletą dienų, iš
vyko toliau aplankyti s\vo pa
žįstamus ir draugus, žadėjo ir 
manau jau sugrįžo atgal po va- 
kacijų į savo buveinę. Taipgi 
jie dalyvavo LDS susirinkime.

Dabartiniu laiku lankėsi 
draugas Rasinskas su savo 
draugu iš Detroito. Vėlesniu 
laiku jis gyveno Chicagoj. 
Draugas Rasinskas atvykęs 
svečiuotis buvo' atvykęs ir į 
LLD 145 kp. susirinkimą. Jis 
gėrėjosi gamtos gražumu, ir 
kad Los Angeles lietuviai taip 
skaitlingai lanko kuopos susi
rinkimus.

Daug Serga Lietuvių
Labai daug šeimynų skun

džiasi, kad daug liėtuvių šeimy
nose serga,lengva influenza.

Tenka pastebėti, ‘kad jauna 
draugė Joan Bogdal neseniai 
susveikus, dabar vėl panašia li
ga apsirgo. .Staiga buvo susir
gę A Talandziaučius, d. M- 
Levišauskienė ir d. Petravičius. 
Tikimės, kad draugai sųsveiks.

Alvinas.

M

{GERI PIETOS!!
Kada norite gerų pietų, j 

kreipkitės į g
Lorimer Coffee Shop 1

Frank Doifiikaitis 1
Savininkas 2

417 Lorimėr Street |
Laisvės Name - J

Brooklyn,, N. Y. j
Kvepiančiai keptos in virtos) 
[mėsos valgiau. Taipgi dar-j 
Į žoyių ir pieninių valgių Į 
Į ' gražus pąsirinkimąs. 2

PRANEŠIMAI Hillside, N. J.
BALTIMORE, MD.

American Slav Kongreso Kom. 
masinis mitingas įvyks sausio 18 d. 
2 vai. dieną. Workmens Hall, 2507 
Madison St., kampas Ross St. Iš
girsite Charles Musil, iš National 
Ofiso ir Mrs. Reba Lewis, nuo 
Progr. Citizens of America, viet. sk. 
Taipgi bus įvairi meninė programa. 
Kviečiame lietuvius dalyvauti. Liet, 
organizacija oficialiai dalyvauja šia
me komitete, reikale ateinančių rin
kimų. ASC organizacija susideda iš 
įvairių organizacijtj, klubų, pašaipū
nių org., bažnyčių ir pavienių slavų 
ir ne slavų narių. Kas nori prisidėt 
prie išlaikymo mūsų J. V. konsti
tucijos ir demokratinių teisių, tai 
duoklės organizacijoms $5 į metus, 
pavieniams $1. Tad kviečiame pri
sidėti prie šios progresyviškos, be 
partinės' org., kuri yra amerikoniš
ka ir veikia tiktai Amerikiniais 
reikalais. — Kriaučius. (12-13)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio . Komiteto susirinkimas 

įvyks sausio 18 d., 3 vai. dieną. 
Liaudies Name, 735 Fairmount Ave. 
V. K. delegatai ir organizacijų na
riai nepamirškite dalyvauti, nes bus 
išduotas raportas viso mūsų stovio, 
tai yra finansinio ir kitų reik&ltl, 
tuomet žinosime ką mes turimo. — 
P. Puodis, sekr. (12-13)

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 18 d., 11 vai. ryto, Yemans 
salėje, 3044 Yemans. Visi nariai ma
lonėkite dalyvauti ir kurie užsimo
kėjo 1947 m. duokles, gaus knygą 
"Viduramžių Istorija.” Turime ir 
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)

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 maloniai priimti.

— M. Janavičienė, sekr.
(11-12)

ar
Jž 1947 m.
52 kuopos

DETROIT, MICH.
Daugelis manęs užklausdavo, 

dar nėra LLD leidinys uiį 1947 
atėjęs ? Dabar visiems ! 
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 
—Nauji Valdyba, 
sekr.

4097 Porter, 
nebusi pro šalį, atėjus, užsi- 
duokles už 1948 m. Nesivė- 
savo duokles, knygos' išlei- 
tuomi liekasi užvilkintas. 

— J. Danta, fin. 
(11-12)

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)

įvyks 
Keen

Washington. — Kai val
džia pradėjo supirkinėti 
miltus vakarinei Europai, 
kviečiai juo labiau pabran
go.

I Fotografas | 
^Traukiu paveikslus familijų, ves-M 

grupių ir pavienių.2 
Iš senų padarau* 
naujus paveiks-2 
lūs ir krajavusg 
sudarau su ame-2 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant ir* 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- A 
geidaujama. Tai-g 
pogi atmaliavojug 
įvairiom spalvom, g

5 JONAS STOKES |
g 512 Marion St., Brooklyn, į
S Kampas Broadway ir Stone Avė., prie* 
jt Chauncey St., Broadway Line. *
K Tel. GLenmore 5-6191 3

rtuvių, kitokių

f J. J. Kaškiaučius, M. D.s 
s 580 Summer Ąvenue, g 
g Newark 4, N. J. |
g .HUmboldt 2-7964 $

I Matthew | 
i BIJYAUSKAS
S Laidotuvių Direktorius §

į.Liūdnoje valandoje simpatiškai 
> Ir asmeniškai patarnauja už 
! prieinamą atlyginimą.

& Moderniškai {rengtos Koplyčios * 
Į 426 LAFAYETTE ST., | 
If - Newark 5, N. J. | 
>j Tel. MArket 2-5172 5

susirinki-

ir LDS 
sekretorių

Keli metai tam atgal, Hill
sides judėjimas man buvo ži
nomas, kaipo aukštai pakilęs 
lietuvių tarpe, nes pats esu jų 
parengimuose buvęs ir atsime
nu, kad tie parengimai būda
vo gražūs ir skaitlingi. Bet da
bar, man gyvenant Hillsidėj, 
tenka būti liudininku, kad iš 
Hillsides, buvusios veiklios lie
tuvių kolonijos, likosi tik negy
voji raidė. Tiesa, organizacijos 
tebėra tos pačios, kaip antai: 
LLD, LDS, LDPD, žuvininkų 
klubas ir moterų klubas. Tai 
yra penkios organizacijos. Bet 
gal paklausite, tai ką gi jos čia 
veikia? Atsakymas trumpas ir 
aiškus: — nieko; nes netik jos 
nedaro jokių parengimų, bet 
neturi nei tinkamų 
mų.

Pavyzdžiui, x LLD 
kuopos turi vieną 
drg. J. Gasparaitį, kuris atlie
ka darbą abiejom kuopom, — 
finansų ir protokolų sekreto
riaus. Susirinkimai' neva įvyks
ta kas mėnuo M. Gasparaitie- 
nės stuboj, bet susirenka tik po 
tris ar keturis narius, kurie tik 
užsimoka duokles ir eina namo, 
o kiti neateina nei užsimokėti, 
tai sekretorius turi nueiti į 
stubas ir išrinkti duokles. Tai
gi čia padėtis yra tokia, kad 
jeigu čia nebūtų J. Gasparai- 
čio, tai ir viršminėtos organi
zacijos išnyktų.

Tiesa, yra tam ir priežasčių, 
nes keletas veiklesnių draugų 
apleido šį miesčiuką—kaip an
tai : P. Ramoška, Kudirkai ir 
žaliai; ypatingai Kudirka, bu
vęs viršminėtų kuopų nuolati
nis sekretorius, dabar įėjęs į 
duonkepyklos 
dabar laikas 
pareigas eiti, 
knygas Jonui

. Dabar draugai liillsidiečįai 
nusiskundžia, kad nėra veikė
jų, nėra kam darbuotis, tai 
taip ir turime merdėti. Bet,

IF. W. Shalinsį
(SHALINSKAS) *

biznį, kuriam 
neleidžia toliau 

perdavė visas 
Gasparaičiui.

V
s?
y
! Funeral Home

ž

*

g 84-02 Jamaica Avenue
g Opposite Forest ParkxVay
g WOODHAVEN, N. Y.
g Suteikiaih garbingas laidotuves

Į $150 ■
g Koplyčias suteikiam nemokamai g visose dalyse miesto.
s Tek Virginia 7-4499

_ ________________ ________
WCe^WSt^aMMWWciw^***^*************^***********^

M Aį August Gustas 
\ BELTAIRE FLORIST
t Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į
g 6762 FOURTH AVE', BROOKLYN 20, N. Y. į

x \ (kamp. 68th St.) fi
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų J

ir tt., telefonuokite \ . į
SHoreroad 8r9330 į

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, i 
ko jūs reikalausite. e

Specialistai Pritaikymui į
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams *

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

I Paul Gustas Funeral Home,
I INC.
| 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
K Skersai gatvės nuo Armory %
j LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS

g Telefonuokite dieną ap naktį

I
 EVergreen 7-4774

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

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

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

5 (Uberly, Ųtb»Qąily)-« Kįetv., Shu&įa 15, 194&

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
ARMATURE WINDERS 

prie vidutinių ir didelių sizų motorą- 
ELECTRO 

DYNAMIC WORKS 
Ave. A ir North Street 

BAYONNE, N. J.
(12)

tai bereikalingas dejavimas, 
nes kiek man rodosi, tai čia da 
yra pusėtinai gražus būrelis 
draugų, tik reikia turėti noro, 
ateiti visiem į susirinkimūš, 
svarstyti organizacijų įbėga
muosius reikalus, kurių yra la
bai daug.

Taip pat mes turėtume su
rengti paskaitas sveikatos klau
simais ar’prakalbas, kurios da
bar, ypatingai reikalingos, 
taip pat galima būtų ir paren- 
gimėlius vėl pradėti rengti, ir 
aš manau, kad ir vėl viskas 
pagyvėtų ir tų pačių draugų 
nusiminimas dingtų.

V. W. Zelin. •

Trumano daktaras Gra
ham prisipažino Spekulia
vęs ne tik grūdais, bet ir 
bovelna.

Houston, Tex.— Steigia 
si klubai balsuotojų už Wal- 
lace’ą.

| Egzaminuojant Akis 
f Rašome Receptas 
iDarome ir Pritaikome Akinius

i s s U
H
M

į Drs. Stenger & Stenger g
$ Optometrists *

394-398 Broadway 3
Brooklyn, N. Y. *

V Tel. ST. 2-8342 2

BAR & GRILL!
LIETUVIŠKA ALUDE |

DEGTINĖ, VYNAS ir «
ALUS i8

v
» 
g

if 
V

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

v.

?? ■ $ v f
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Sveikata—Didžiausias 
Žmogaus Turtas

Sveikatos klausimu kalbės 
daktaras J. J. Kaškiaučius iš 
Newark, N. J. Prelekcija 
įvyks sausio 18-tą, 2 vai. po 
piety, 419 Lorimer St., Brook
lyne.

Sveikata — didžiausis žmo
gaus turtas. Nė vienas 
vo gyvybę neparduotų nė už 
jokią pinigų sumą. Bet ne
mokėdamas apsisaugoti nuo 
įvairių susirgimų, tūlas ir jau
nose dienose apleidžia pasau
lį. Aš čia galėčiau suskaity
ti desėtkus savo pažįstamų 
bei draugų, kurie mirė nesu
laukę 50 metų savo amžiaus 
ar vos tik juos pergyvenę. Tie 
draugai ir šiandien būtų rei
kalingi mūsų judėjimui, padė
ti mums kovoti už geresnę at
eitį, tačiau jie jau ilsisi šal
tuose kapuose.

Todėl yra labai svarbu gir
dėti gyvu žodžiu aiškinant 
apie įvairias ligas ir kaip nuo 
tokių susirgimų apsisaugoti, ar 
tinkamai pasigydyti. Dau
giausia ligos prasideda iš 
menko susižeidimėlio ar už
sikrėtimo ir pereina į dide
lius skausmus. Tuomet prisi
eina labai daug nukentėti ir 
bereikalingai savo sutaupytus 
centus eikvoti.

Sveikatos Kultūros Kliubas 
yra pasibrėžęs sau už tikslą 
rengti prakalbas, paskaitas 
pamokymui apsaugoti sveika
tą. Mes taipgi kviečiame vi-' 
sus stoti į kliubą ir padėti 
mums vesti darbą toliau. Įsto
jimo mokestis labai maža. 
Susirinkimai įvyksta paskuti
nio ketyirtadienio vakarą kož- 
ną mėnesį, Laisvės svetainėje.

Paskaitų Rengimo 
Komisija.

Įžeidimas Aršiau Skriaudos
Vagys apkraustė Yonkers 

užraktų gamintuvės - taisy- 
tuvės savininką Edward Bur- 
stell, kuris, matomai, aprūpi
na visą susiediją su apsauga 
nuo vagių. Vienintelė jo pa
guoda beliko tame, kad vagys 
pas jį visgi įsibriovę ne pro 
užrakintas duris, bet išmdšę 
užpakaliniame įstaigos gale 
langą.

L

Kultūriniam Centrui Paruošti
Darbai Baigiami

šį šeštadienį ir sekmadienį, 
sausio 17 ir 18-tą, dar bus 
dirbami keleriopi darbai. Jei 
turėsime gausią talką, daleis- 
tina, kad masiniai dirbamieji 
darbai bus ir visai užbaigti.

Kol kas dar reikia karpen- 
terių įvairiose vietose grindų, 
kėdžių ir kitoms pataisoms. 
Akylus maliorius ras vienoje 
kitoje vietoje reikalą dar pa
sišvaistyti su šepečiu. Valy
tojai ras lempų, langų, laip-

tų, grindų, stalų, kėdžių nu
valyti dulkes, kai kur nušveis
ti varį ar seniau nušveistąjį 
biskį panaujinti.

Kadangi, atsimihtina vi
siems, už savaitės po šių tal
ku Brooklyne turėsime daug 
svečių, norėtume namą jiems 
parodyti gražiu - gražutėliu. 
Mūs pačių, Lietuvių Namo B- 
vės, šėrininkai suvyks į su
važiavimą 24-tą. O ant ry
tojaus, 25-tą, dienraštis Lais
vė šaukia savo suvažiavimą.

Simo Vadvilavičiaus 
Palaikai Palaidoti

Savaitinė
J

VEIKSNYS IR TARINYS

“Leidžias skaisti saulelė už 
aukšto kalnelio.”’ Tie šeši žo
deliai yra sakinys, nes juomi 
kas nors apie ką nors pasa
koma. Tame sakinyje yra du 
svarbiausieji žodžiai: Vienas 
tų žodžių mini kokį nors daik
tą ar asmenį, kaip, pavyz
džiui, saulelė, o kitas — ką 
nors apie tą daiktą apsako, 
kaip, pav., leidžias. Sudėjus 
tuos du svarbiausius žodžius 
jau susidaro sakinys—saulelė 
leidžias. Tie du svarbiausieji 
sakinyje žodžiai vadinasi 
veiksnys ir tarinys. Tas sa
kinio žodis, kuris nurodo, ką 
daiktas ar asmuo veikia 
(leidžiasi), vadinasi tarinys. 
Tas sakinio žodis, kuris nuro
do daiktą, apie kurį tarinys 
kalba (saulelė), vadinasi 
veiksnys.

■ . a
Turint omenyje veiksnį ir 

tarinį (saulelė leidžiasi), ga
lima sakinį dar prailginti, pri
dedant ir prie veiksnio, ir prie 
tarinio daugiau paaiškinimo: 
“Leidžiasi skaisti saulelė už 
aukšto kalnelio.” žodžiai 
“skaisti, už aukšto kalnelio” 
yra šalutiniai arba paaiškina
mieji sakinyje žodžiai.

Einant toliau, paimsime 
trumpą sakinį, sudarytą tik iš 
veiksnio ir tarinio: “brolis pa
pasakojo,” prie jo pridėsime 
paaiškinimo žodelį ‘.‘mano” ir 
sakinys pasiilgina: “mano bro-

k*

Dienraščio Laisvės 
Suvažiavimas

ir

BANKIETAS
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Pamoka

Sausio-Jan.
tt 25

♦

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

Ir šiemet Laisvės bankietas bus toje 
pačioje yietoje kur pernai buvo 

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

VAKARIENĖ BUS DUODAMA 
6-TĄ VAL. VAKARO.

šokiai prasidės 7-tą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams
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- f 
biau, negu jie buvo bent kada. Rūpinki
mės visi, kad šis bankietas pavyktų.

Tą pačią dieną įvyksta Laisvės bend
rovės suvažiavimas. Visi dalininkai yra 
kviečiami dalyvauti suvažiavime.
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lis papasakojo.” Bet tas dar 
nepadaro sakinio pilnu, atro
do, kad čia lyg ko trūksta. 
Gerai, prie to sakinio pridėsi
me paaiškinimo žodžius ir sa
kinį pratęsime iki: “mano bro
lis papasakojo, kaip jis pa
gavo lapę.”

Sakinys kaip kada gali tu
rėti vieną bendrą veiksnį ir 
daugiau, kaip vieną tarinį. 
Pav., “Eina, joja, važiuoja, 
stumiasi visi į turgų.” žodis 
“visi” yra bendras veiksnys, 
o žodžiai: “eina, joja, va
žiuoja, stumiasi” yra to 
veiksnio tariniai.

Sakinys taipgi gali turėti 
vieną bendrą tarinį ir daug 
veiksnių. Pav., “Pirkliai, 
amatininkai, ūkininkai, tar
nautojai ir darbininkai skun
džiasi blogais metais.” žodis 
“skundžiasi” yra bendras ta
rinys, o žodžiai: “pirkliai, 
amatininkai, ' ūkininkai, tar
nautojai ir darbininkai” — to 
tarinio veiksniai.

O štai įdomi staliaus daina, 
iš kurios sakinių išėmus bran- 
duolįus, tai yra, veiksnius ir 
tarinius, bus tik: Dirbtuvė 
pyška. Mes nusilenkę. Ritas 
rasos. Lenta girgžda. Plaktu
kas taksi. Oblius šliuožia, ir 
tt. Iš tų trumpų sakinių pa
darius ilgesnius sakinius, kaip 
autorius V. žalįonis sukūrė, 
gaunasi sekama staliaus dai
na :
Dirbtuvė pyška, it pristota 
Godaus darbštumo dvasios. 
Mes nusilenkę prie varstotų. 
Per veidus ritas rasos.
Lenta po piūklu girgžda, žaksi 
ir byra gelsvos druožlės.
Delne švelnu—plaktukas taksi. 
Liūliuodams oblius šliuožia.
Ir nejauti—trumpai ar ilgai,. 
Geri tik beržo kvapą.
Nutekintas štai medis žvilga 
Ir sąleidžiai sutapo.
Stalai, krėslai, spalvuotos lovos, 
Durėtos stypso spintos,— 
Kasdien vežimais jų prikrovus 
Išleidžiam apipintas.

Šio skyriaus rašytojas, pa
lietęs bent trumpais bruožais 
lietuvių kalbos gramatiką ir 
sintaksę, šiuomi savo rašinius 
ir baigia, užleisdamas vietą 
A. Montvidui, kuris dar 1911 
metais yra parašęs paaiškini
mus apie perskyrimo ženklus. 
Tikiu, kad mano raštai, bent 
dalinai, kai kuriems davė aiš
kesnį supratimą apie rašybą. 
O nuo dabar sekite po tuo pat 
antgalviu A. Montvido raštus 
apie, kaip jis vadina, “Atskiri- 
mo ženklus.” Veiksnys.

Bronx Komunistai Gavo 
4,500Skaitytoju

Bronx komunistai dalyvavo 
vajuje užrašinėti darbininkų 
anglišką laikraštį Daily 
Worker ir Sunday Worker. 
Jie buvo pasiskyrę gauti 4,500 
skaitytojų ir energingai, ryž
tai dirbo tai įvykdyti, kas sek
madienio rytas vykdė mpbili- 
zuotes, ėjo į namus, šiomis 
dienomis paskelbė, jog jau at
siekė savo.

Bronx, regis, bus pirmoji 
miesto apskritis užbaigusi 
kvotą.

Praėjusį antradienį (sausio 
13 d.) National Veterans ka
pinėse (Long 'Islande) buvo 
palaidoti Simo Vadvilavičiaus 
palaikai. Simas mirė sausio 
10 d. Mirė, sakoma, nuo šir
mos ligos smūgio.

Simas Vadvilavičius gimė ir 
augo Andriūnų Kaime, Dar
sūniškio parapijoje (Dzūkijo
je). Amerikon atvyko 1906 
m. Daugiausiai laiko pralei
do begyvendamas Brooklyne. 
Pastaruoju laiku jis dirbo cu
krinėje. Priklausė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui; ne 
sykį paaukodavo dolerį-kitą 
visokiems darbininkų judėjimo 
reikalams bei spaudai. Buvo 
progresyvus žmogus. Jis tu
rėjo apie 57 metus amžiaus. 
Buvo nevedęs. Dalyvavo pir
majame pasauliniame kare. 
Dėl to ir buvo palaidotas ve
teranų kapinėse.

Prieš išlydėsiant palaikus, 
R. Mizara pasakė trumpą kal
bą prie velionio karsto grabo- 
riaus koplyčioje.

Laidotuvėmis daugiausiai 
rūpinosi draugai Depsai, pas 
kuriuos velionis ilgai yra gy
venęs; taipgi graborius Ballas- 
Bieliauskas.

Oras buvo labai nepalankus 
—šlapdriba, gal todėl ir lai
dotuvėse nebuvo daug žmo
nių.

Pikietuos Ispanijos 
Konsulatą

Sausio 15-tą, tuojau po dar
bo, 5 valandą, šaukiama ma
sinė pikieto demonstracija 
prie Ispanijos konsulato, New 
Yorke, 515 Madison Ave. 
Abrahomo Lincolno Brigados 
veteranai pikietą šaukia pro
testuoti nužudymą Augustin’o 
Zoroa ir kitų keturių priešfa- 
šistinio judėjimo vadų.

Didesniam terorizavimui 
liaudies, Franco fašistai su
šaudytų didvyrių kūnus išme
tė ant šiukšlyno' prie Ocana 
kalėjimo, netoli Toledo.

Kalėjime už Nuomos 
Bony Reikalavimą

Moses Weinberg, apartmen- 
tinių namų išnuomavimo agen
tas, 1440 Broadway, New 
Yorke, nuteistas kalėt 5 die
nas už reikalavimą $150 bo
rui nuo veterano, ieškančio bu
to. Taipgi priteisė pasimokė- 
ti $250 arba atkalėti dar 30 
dienų priedams prie minėtų 
penkių.

Kelių įstaigų raštinės, esan
čios 381 Fourth Ave., New 
Yorke, tapo apvogtos, kada 
nors tarp šeštadienio ir pir
madienio. Išvogta smulkių pi
nigų apie «$170 ir štampų. 
Bet saugiosios šėpos nepajėgę 
atlupti, joje išlikę neišvogta 
apie $6,000 vertės brangumy- 
nų.

| DANTŲ GYDYTOJAS | 

|Dr. A. Petrikai 
g ' 221 South 4th Street | 
! BROOKLYN, N. Y.' J

Tel. EVergreen 7-6868 g 
Valandos: |

Penktadieniais uždaryta.

i TONY’S AJ
į UP-TO-DATE g

BARBER SHOP I
5 ANTANAS LEIMONAS g
i f Savininkas jį

• 306 UNION AVENUE | 
į GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

Susirinkimas
Su Užkandžiais

šį šeštadienį, sausio 17 die
ną, įvyks Liet. Kalbos Moky
klėlės mokinių tėvų, organiza
cijų atstovų ir komiteto su
sirinkimas. čia bus aptaria
ma tas, kas nebuvo baigta ap
tarti praeitame susirinkime, 
įvykusiame gruodžio 18 d., 
būtent:

1. Verbavimas daugiau mo
kinių į mokyklėlę.

2. Rengimas mokiniams po 
pamokų užkandžių ir žaidi
mų .

3. Vasarinės mokiniams eks
kursijos.

4. Prijungimas mokyklėlės 
prie kurios nors nacionalės or
ganizacijos, kurios čarteriu 
mokyklėlė galėtų pasinaudoti.

5. Priėmimas mokyklėlei 
tinkamesnio vardo.

6. Organizavimas tarpsavi- 
nės mokyklėlės mokinių vei
klos, kaip sportas ir kt.
. 7. Iš šiame susirinkime da
lyvių sudarymas mokyklėlei 
veikiančio komiteto arba 
branduolio, kuris rūpinsis vi
sais mokyklėlės reikalais da
bar ir ateityje, kaip: sušauki
mas mokinių j mokyklėlę 
kiekvienam sezonui; sukėli
mas mokyklėlei reikiamų fi
nansų (rengiant parengimus 
ar kitu/būdu); surandant tin
kamus mokytojus, ir pan.

šiame susirinkime yra pasi
žadėję dalyvauti atstovai iš 
LLD, LDS pirmos kuopos, Ai
do Choro ir kt. Prašomi da
lyvauti i iv kitų organizacijų 
atstovai ar pavieniai asmenys, 
kuriems tik šis darbas rūpi.

Susirinkimas bus Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., Brook
lyne, šeštadienį, sausio 17 die
ną, 7:30 vai. vakare.

Po susirinkimo mokyklėlės 
komitetas žada turėti užkan
džių, kuriuos, iš dalies, parū
pins mokyklėlės mokiniai ir jų 
tėvai. Veiksnys.

širdies ligos skaitomos New 
York o gyventojų numerio pir
mo priešu. Pradėta kampani
ja sukelti $500,000 kovai 
prieš jas. ■'

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludei ir valgykla. Biz

nis seniai išdirbtas, galima padaryt 
gerą pragyvenimą. Randasi geroj 
vietoj, daug fabrikų ir daug žmo
nių apgyventa. Savininkas parduo
da, iš priežasties kad jau per dau
gelį. metų išbuvęs tame biznyje ir 
nori pasilsėti. Parsiduoda už priei
namą kainą. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės po adresu: 48 Gold 
Street, C. Brooklyn, N. Y. (12-14)

i I
f Joseoh Garsžva ig i
I Undertaker & Embalmer I” R

* Manager
g JOHN A. PAULEY |
& Licensed Undertaker § s •

a w 1
I 231 Bedford Avenue I
® Brooklyn 11, N. V. įį

Tel. EVergreen 8-9770

| GYDYTOJAS |

I S. S. Lockett, M. D. |
I 223 South 4th Street Jį
| BROOKLYN, N. Y. §

0 U—2 dienom §Q Valandos: • nG 6—8 vakarais 3
E V M
g Ir Pagal Pasitarimais.
g * Telefonas EVergreen 4-0203 «

I Adam V. Walmus, D.D.S.l
S DAKTARAS-DENTISTAS «
W fl

G --------------
g VALANDOS:
» 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. | 
w Išskiriant trečiadienį > fl g ir sekmądien'į.
S ■ 9
9 650—5th Ave., kamp. 19 St J
w BROOKLYN, N. Y. I* fl
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Brooldyno Lietuviy 
Motery Balsas 
Rinkimuose?

Ar bus girdimas mūsų bal
sas ateinančiuose prezidento 
rinkimuose? Ar bus girdimas 
pakankamai garsiai ir plačiai ? 
Moterys mūsų šalyje esame 
didžiumoje, tad garbingai 
pravesti, liaudies gerovei lai
mėti rinkimai duos mums gar
bę ir naudą. Blogai, pravesti 
rinkimai atneš mums pasmer
kimą ir daug nelaimių, o gal 
dar ii* naują karą, su kars
tais mūsų sūnums ir anūkams.

Sueikime visos į susirinkimą 
tarti savo žodį, ko mes nori
me atsiekti ateinančiuose rin
kimuose? Kaip mes tuos sa
vo norus vykdysime? Ar mes 
norėtume karo? Karo ar tai
kos klausimu iš Amerikos Mo
terų Kongreso yra gautos bal
savimo blankos.

Mirė Chicagiškio
Jono Jokubkos Tėvas

Vilnietis Jonas Jokubka rašo 
Mizarai iš Chicagos, jog šjm. 
sausio mėnesio 9 dieną jis ga- 

; vo telegramą iš San Paulo 
! (Brazilijoje), kad ten mirė jo 
i tėvas.

Tik prieš kokią porą savai
čių Chicagon atvyko Jono Jo- 

! kubkos žmona su dukrele. Jis t
džiaugėsi susilaukęs šeimos, 
bet štai, telegrama ir liūdna 
žinia !. . .

Jono ' Jokubkos tėvas prieš 
pirmąjį pasaulinį karą gyve
no Bridgeporte, Conn. Is ten 
su šeima Išvyko Lietuvon. Po 
pirmojo pasaulinio karo visi 
nusidangino Brazilijon ir ten 
gyveno su sūnais ir dukteri
mis. Jonas prieš metus lai
ko atvyko Amerikon ; dabar 
parsitraukė ir savo žmoną su 
dukrele.

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

Valdyba.

Rockaways gyventojai su
aukojo virš 800 dovanų ligoni
nėse esantiems veteranams.

Gyvenimas margas, gyveni
mas keistas. . .

Liūdesio valandoje reiškia
me Jonui Jokubkai nuošir
džią užuojautą.

Reikalingi patarimų ir pa
galbos išpildymui taksų blan
kų, veteranai gali kreiptis į 
Veterans Service Center, 105 
Court St., Brooklyne. Prade
dant 19-tos vakaru, ten bus 
valdinio taksų skyriaus atsto
vas, kuris tame prigelbės.
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GREEN STAR BAR & GRILL
%

s?

a 
y

Sf
if
if
ya

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

PARE: KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ ’

GRAND STREET*459
(Skersai nuo Republic Teatro)
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Peter Kapiskas

A

A

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8693

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174
&w
______ /_______________________________ ____________________ _______ _______ i----------------------

£52.86i<

įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

įdirbimo,

Lady‘» BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line , . .

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

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

■ Graži
3 miškų 
į} nelėm 
į American 
T Laikrodžiai Longines,
i? Bulovą, Gruen, Hamil- 
h ton, Benrus, etc. Vė- 
į liausiu madų Moterų 

ir Vyrų Daimontlniai 
žiedai.

C Atlikite savo pasirin- 
Š kimų dabar. Rankpi- 
g nigiai jums palaikys 

by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

lll>.

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
< ' Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

*

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily )-t-Ke tv., Sausio 15, 1948




