
Mykolas ir Šimutis. 
Jie Matę Nematytą. 
Kas gi Kaltas? 
Palaiminti Asilai!

Rašo A. BIMBA

Kaip ir paprastai, Chicagos 
klerikalą Draugo redaktorius 
vėl atsiskubino pavėluotai. Jo 
ašaros nebeišgelbės Rumunijos 
karaliaus Mykolo sosto.

O Mykolas buvęs geras, de
mokratiškas žmogus. Tie pra
keiktieji komunistai privertė 
jį abdikuoti ir bėgti iš Rumu
nijos. “Komunistai visur,” 
šaukia šimittis, “naudoja tas 
pačias žiaurias priemones (D., 
sausio 9 d.).

Kodėl gi jie nepasiklausė 
Draugo redaktoriaus, ką su 
Mykolu padaryti?

★ ★ ★
Vienas pabėgėlis rašo laišką 

Chicagos menševikams. Sa
kosi matęs didelį, gražų pa
veikslą iš Amerikos. Tai bu
vus fotografija “Jungtinių 
Amerikos Valstijų lietuvių ko
munistų partijos centro komi
teto su Bimba' pryšakyje.”

Tasai “mokytas” mulkis ne
žino nė tiek, kad ne tik šian
dien nėra tokio sutvėrimo, 
kaip “Jungtinių Valstijų lietu
vių komunistų partija,” bet 
niekada visoje šio krašto is
torijoje nėra buvę. Jis gi 
matė niekada nematytą, žmo
gaus protas, matyt, yra visiš
kai pašlijęs.

★ ★ *
O štai daug rimtesnis da

lykas. Reikalas eina apie du 
pąskutiniu pasauliniu karu.

Ar žinote, kas juos pagim
dė? Visi mes iki šiol manyda
vome, kad abudu karai buvo 
kapitalistinės santvarkos išda
vas. Taip iki šiol tvirtindavo 
net jau pažangesni ir buržua- j 
žiniai istorikai ir ekonomistai.

Bet jie ir visi kiti darė bai
sią klaidą! Jie apkaltino ir 
apšmeižė vargšą kapitalizmą 
be jokio pamato, be jokios, 
kad ir mažiausios priežasties!

★ ★ ★
Taip dabar mus ir visą 

svietą moko, nauja šviesa 
šviečia marksizmo mokslo 
“žinovas” Naujienų redakto
rius. Jis tiesiog sako:

“Kadangi Bimba šita klau
simą dabar pakele, tai yra vie
toje paklausti, kuo jisai remia 
savo tvirtinimą, kad du pasau
lio karu ‘pagimdė kapitaliz
mas’? Jokių įrodymų tam ji
sai neturi.” (N., sausio 9 d.)

Tai esanti “bolševikų nudė
vėta dogma.” Pirmasis karas 
gimęs tik todėl, kad “serbų 
nacionalistai nužudė Austro- 
Vengrijos sosto įpėdinį.” “Kur 
čia yra kapitalizmas?” klausia 
Grigaitis.

★ ★ ★
“Kai dėl Antrojo Pasaulio 

Karo,” jis sako, “tai visi žino, 
kad jį pradėjo Hitleris. Ar 
Hitleris ir jo rudmarškiniai 
buvo kapitalistai? Vieni juo
kai.”

★ ★ ★
Kaip su pliku negalima peš

tis, taip su tokio proto žmo
gum negalima rimtai disku- 
suoti. .

Argi, pavyzdžiui, Grigaičiui 
svarbu, kad Vokietijoje tarp
tautinis tribunalas teisia porą 
tuzinų stambiausių Vokietijos 
kapitalistų, kaipo karo krimi
nalistus, nes jie Hitlerio par
tiją finansavo ir Hitlerio armi
ją apginklavo? Jam tai ne
svarbu. Vokietijos kapitaliz
mas nekaltas.

Ne kapitalistai ir kapitaliz
mas pagimdė karą, bet buka
protis Hitleris — be pinigų, 
be armijos, be ginklų, papras
tas “paperhangeris”!

★ ★ ★
Taipgi, žinoma, nieko ben

dro neturėjo Amerikos ir An
glijos kapitalas, kuris po Pir
mojo Karo atstatė kapitalisti
nę Vokietiją, kaip “užtvarą 
prieš bolševizmą.”

Arba paimkime Mussolinį. 
Jis irgi nebuvo kapitalistas.

(Tąsa 5-me pusi.)
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RINKIMŲ ILLINOJUJ
Teisėjas Uždraudė Progresyviams Statyti Kandidatus į 
Teisėjus; Jie Kreipiasi į Aukščiausią Illinois Teismą

Chicago.— Apskrities tei
smo teisėjas Jacob Berko
witz užgynė Progresyvei 
Partijai statyti savo kandi
datus į teisėjus ateinan
čiuose rinkimuose. Ši par
tija todėl kreipiasi į aukš
čiausią Illinois valstijos tei
smą*; tikisi, jog aukštasis 
teismas nuspręs, kad Prog
resyvių Partija turi čeisę 
dalyvauti su savo kandida
tais tuose rinkimuose.

Pagal vąlstijinius Illinois 
įstatymus, jeigu partija 
rinkimuose gavo bent 5 
nuošimčius balsų, tai jinai 
laikoma reguliare pastovia 
partija. 0 praeito rudens 
rinkimuose už pirmaujan
čius progresyvių kandida

Vis Labiau Varžo Kairiąją 
{leidimą Amerikon

Lake Success, N. Y. — 
Atvyko F. Le Clerc’ienė, 
Francijos Moterų Sąjungos 
atstovė Jungt. Tautų komi
sijai moterų klausimais. Ji
nai pranešė, kaip amerikq- 
nų konsulatas Paryžiuje 
trukdė jos iškeliavimą A- 
merikon, atidėliojo vizos 
davimą ir vis klausinėjo: 
“Ar esi komunistė? Gal esi 
komunistų pritarėja?” Ta 
moteris tik tiek atsakė: 
“Aš nesu komunistų prie
šas.”

Spekuliavo ir Patarėjas 
Prieš Grūdų Spekuliaciją

Washington. — Dr. John 
Kerr Rose, profesionalis 
kongreso tarnautojas, pri
sipažino, kad jis taipgi spe
kuliavo grūdų kainomis. 
Tuo tarpu jis veikė kaip pa
tarėjas kongresui prieš spe
kuliantus ir paruošė kong
resinei Herterio komisijai 
du didelius raportus apie 
grūdų reikalus užsieniams. 
Bet Rose sakosi prakišęs 
$1,744 per savo spekuliacL 
jas. 

■■■■■......... i i ■■■■ ■
Jungt. Valstijos Atsisako 
Paliuosuot Užšaldytą .
Jugoslavijos Auksą .

Washington. — Amerikos
valstybės sekretorius Mar- 
shallas atmetė Jugoslavijos 
reikalavimą paliuosuot $56,- 
000,000 Jugoslavijos aukso 
ir $14,000,000 užsieninių pi
nigų. Tą turtą jugoslavų 
valdžia persiuntė Ameri
kon prieš pat vokiečių įsi
veržimą Jugoslavijon. Ame
rika gi užšaldė ir tebelaiko 
užšaldytus tą auksą ir pini
gus. . '

Marshallas sakė, jog dau
guma to turto laikoma atsi
teisimui už amerikonų nuo
savybes, kurias Jugoslavija 
perėmė į valstybės rankas, 
už du nušautus amerikinius 
lėktuvus, skridusius per 
Jugoslaviją, ir t.t.
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tus buvo paduota 313,000 
balsų, tai yra daugiau, ne
gu reikalaujamas nuošim
tis.

Tačiaus teisėjas Berko
witz išrado, kad Progresy- 
vė Partija turi teisę daly
vauti “tiktai” bendruose 
rinkimuose, bet ne teisėjų 
rinkimuose. Tokį sprendi
mą Berkowitz padarė po to, 
kai apskrities demokratų 
komiteto pirmininkas Jacob 
Arvey pagrūmojo neleisti 
Henriui Wallace’ui Illino- 
jaus valstijoj kandidatuot į 
Jungt. Valstijų preziden
tus.
Nominacijos čionaitiniams 

rinkimams įvyks balandžio 
13 d.

Graiku Valdovai Gaus 
Daugiau Jankių Ginklų

Athenai, Graikija.—Jung. 
Valstijos iki vasario 1 d. 
persiųs Graikijos monar- 
chistams $25,000,000 vertės 
ginklų ir kitų karinių reik
menų, kurie iki šiol buvo 
laikomi Vokietijoje. Be to, 
bus trumpu laiku atsiųsta 
monarchinei valdžiai $15,- 
000,000 karinių reikmenų 
iš Jungt. Valstijų, kaip pra
nešė Graikijos premjeras 
Sofulis.
„ Netoli Athenų į partiza
nų kovūnų eiles įstojo 2000 
savanorių.

Graikijos Partizanai 
Vykdo Rinkinius

Praga. — Demokratinės 
graikų partizanų valdžios 
radijas pranešė, kad jau 
eina rinkimai jų užimtoje 
šiaurinėje Graikijoje. De
mokratinė vyriausybė daro 
žemės nuosavybės pertvar
kymus ir pažangias pakai
tas apšvietos ir religijos 
klausimais. Įsikūrė ir vei
kia 48 naujos mokyklos; į- 
steigta kūdikiams prieglau
dos ir t.t..

MUZIKŲ UNIJOS PIRMININKAS UAIMĖJO BYLŲ
------------------ q ------------------------------- ra--------------------------------------------

Chicago. — Federalis ap
skrities teisėjas Walter J. 
LaBuy išteisino Jamesą C. 
Petrillo, pirmininką Ameri
kinės Muzik. Federacijos.- 
Valdžia skundė Petrillo už 
“kriminalinį” Lea įstatymo 
laužymą.

Tas įstatymas’ užgina u- 
nijai versti daugiau darbi
ninkų samdyti, negu sam
dytojams reikią. Muzikų 
Federacija (unija) 1946 m. 
reikalavo, kad Chicagos ra
dijo stotis WAAF samdytų 
tris muzikus daugiau. Sto
tis atsisakė. Todėl buvo pa
skelbtas streikas. Stotis 
kreipėsi į valdžią, kuri ir 
užvedė bylą prieš Petrillo,

Laisvės Šėrininkų f 
Suvažiavimas t

Laisvės bendrovės šėrininkų suvažiavimas įvyks 
sausio - Jan. 25-tą, bus Grand Paradise salėje, 318 | 
Grand St., Brooklyn, N. Y. |

Šėrininkų suvažiavimas prasidės 10-tą vai. ryto. | 
Visi iš didžiojo New Yorko apylinkės dalininkai turi I 
dalyvauti suvažiavime, nes bus svarbūs reikalai y, 
svarstomi. Laukiame svečių iš toliau. Būtų žingeidu | 

„ žinoti, kas įš kur atvažiuos. §
| Po suvažiavimo vakare bus bankietas. Būkite taip | 
| geri, iš ankšto įsigykite bankieto bilietus. Bilieto kai- $ 
| na $3.00. $
| Bus šokiai, prasidės 7-tą vai. vakaro. Pavidis or- | 

kestra gros šokiams. Vien tik šokiam įžang’a 60 c. $ 
| Taipgi svarbu nepasivėli.nti suvažiavimui pasiųsti | 
£ pasveikinimų ir dienraščiui aukų. č
| Laisves Adm-cija. |

Jau tik savaite beliko iki Lietuvių Namo Korporacijos 
suvažiavimo. Visi šėrininkai, kuriems tik galima pa
siekti Brooklyną, raginami jame dalyvauti. O tie, kurie 
negalėsite dalyvauti, prašomi atsiųsti įgaliojimus ki
tiems jūsų Šerus atstovauti. Tai yra labai svarbu ir tuo
jau tatai padarykite. i

Finansins vajus irgi eina per lėtai. Dar vis kelioli
kos tūkstančių dolerių trūksta ir dar vis visiems Kul- 
tūr. Cent, prieteliam prisieina darbuotis. Tiesa, keliolika 
šimtų gero valios žmonių jau yra pasipirkę Lietuvių Na
mo Korporacijos Šerų, bet dar yra šimtai, kurie galėtų 
pasipirkti, tačiau savo pareigos iki šiol nėra atlikę. Vi
sus širdingai prašome prisidėti, visus prašome pasidar
buoti dėl pasekmingo vajaus užbaigimo.

i

v 
£

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

REIKIA DALGIAI DARBO 
IR DAUGIAU PARAMOS

Sekami prisidėjo:
> ŠERAIS i .

Elizabeth Mulokiūtė, Phila., Pa. $100.00
Charles Degutis, Albany, N. Y. 50.00
Elsie Zalesky, Brockton, Mass. 25.00
K. Žemaitis, Bronx, N. Y. 25.00
John Diamont, Pittsburgh, Pa. 25.00
Walter Bell, Grand Rapids, Mich. 25.00
Amelia Žemaitienė, Binghamton, N. Y. 25.00
ALDLD 20 kp. Moterų Skyr., Binghamton, N. Y. 25.00 

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Lenkų Derybos dėl Prekyb. 
su Sovietais

Varšava. — Išskrido Ma
skvon Lenkijos premjeras 
Josef Cyrankiewicz ir du 
kiti ministrai. Jie ves dery
bas dėl ilgametinės preky
bos sutarties su Sovietų Są
junga.

Hartley Siūlo Baust 1
....... . Į , .......................... . .. ............ ....

kaip Lea įstatymo laužyto
ją

Kuomet pirmasis teismas 
paskelbė patį Lea įstatymą 
priešingu šalies Konstituci
jai, tai valdžia pašaukė Pe
trillo į antrą teismą. Teisė
jas LuBuy pareiškė, jog 
Petrillo stengėsi gauti “tei
singą darbą didesniam mu
zikų skaičiui.”

Teisėjas taipgi priminė, 
jog per derybas pirm strei
ko WAAF radijo stotis ne
pranešė Petrillui, kad sto
čiai nereikia daugiau muzi
kų, negu ji tada samdė.

Jeruzalės žydai Paliuosavo 
Savo Tautiečius

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad žydai kovūnai šturma
vo arabus ir paliuosavo 1,- 
500 žydų, kuriuos arabai 
buvo apgulę “švenčiausio
je” miesto dalyje.

ORAS.—Būsią šilčiau.

ijas Kaip “Irusius”
Po bylos laimėjimo, Pet

rillo pareiškė: .
“Ąš galiu teisingai reika

lauti daugiau muzikų sam
dyti tikriems patarnavi
mams atlikti. Tai reiškia 
darbą, o ne šiaip stovėji
mą.”

Kongr. Hartley ir Bendrai 
Grūmoja Unijoms Įstatais 

prieš Trustus
Washington. — Republi- 

konas Fred. A. Hartley, 
darbin. kongresmanų komi
teto pirmininkas, ir daugu
ma komiteto narių pasipik
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Prezidentas Numato Juo Didesnę Infliaciją ir Įspėja, 
Kad Nupuls Pramonė, Jeigu Jo Planai Nebus Užgirti

Washington. — Prezid. 
Trumanas saus. 14 d. prašė 
kongresą duoti jam galią 
užšaldyti algas 
“tose srityse, .kur algų kėli
mas prisidėtų prie kainų di
dinimo, — nors jis pats pri
pažino, jog kainų pakilimas' 
1947 metais’ prašoko darbi
ninkų algų priedus, išgau
tus 1946 m.

Ekonominiame savo ra
porte kongresui preziden
tas piešė, kaip galima būtų 
per 10 metų plačiau išvys
tyti pramonę, pakelti paja
mas ir suteikti darbus 64 
milionams žmonių.

Bet tuo tarpu gręsia in
fliacija (perdideliš kainų 
išpūtimas) ir, galų gale, 
laipsniškas biznio, darbų ir

Amerika Atidaro Sau 
Lėktuvų Bazę Libijoj

London. — Amerikos oro 
jėgų komanda pranešė, kad 
ji iš naujo atidaro sau di
džiulę lėktuvų stovyklą Me- 
llanoj, Libijoj, šiaurinėj Af
rikoj. Ta stovykla buvo A- 
merikos įrengta karo metu 
ir vartojama kaip karinių 
lėktuvų bazė.

Nuo tos bazės yra 775 
mylios iki Graikijos sosti
nės Athenų, 625 mylios nuo 
Romos ir 900 mylių nuo 
Dardanellų sąsiaurio. Ame
rikonai iš jos galėsią kon- 
troliuot orą virš visos Vi
duržemio Jūros srities.

Socialistai—Amerikonų 
Atrama Europoj

Washington. — Valstyb. 
department© surinkti doku
mentai dėl Marshallo plano 
užgyrimo, be kitko, sako: 
Socialistų partijos Europoj 
yra “stipriausios tvirtovės 
prieš komunizmą/ Socialis
tai reikalauja daugiau pla
navimo, negu mes, bet jų 
siūloma kontrolė buvo rei
kalinga tiktai dėl reikmenų 
trūkumo po karo.” z 

pramonės nupuolimas, įspė
jo Trumanas, reikalauda
mas sau sekamos galios:

Įvesti kainų kontrolę an
gliai, žibalui, plienui, me
džiui, audeklams ir žemės 
ūkio mašinerijai, ir skirs
tyti tuos produktus pagal 
reikalą.

Suvaržyti spėk uliaciją 
farmų produktais, aprėžti 
pirkimus išmokesčiais ir 
pratęsti ir sustiprinti ren- 
dų kontrolę. K

Kartu prezidentas siūlė 
numušti taksus po $40 kiek
vienam asmeniui ir atitin
kamai pakelti taksus nuo 
korporacijų pelnų.
Išlaidos Labiau Padidėjo, 

Negu Pajamos
Prezidentinis raportas, 

tarp kitko, sako:
Kainų kilimas pernai nu

mušė perkamąją dolerio 
vertę beveik 8 centais.

Vartotojai 1947 m. išleido 
pirkiniams $3,500,000,000 
daugiau, negu padidėjo jų 
įplaukos, žmonės mažiau 
sutaupą dėjo į bankus ir ė- 
mė iš bankų senąsias su
taupąs reikmenims pirkti.

Fabrikantų pelnai 1947 
m. 'žymiai aukščiau pakilo, 
negu-1946 m., o gamyba tik 
truputį padidėjo.

Korporacijos 1947 m. ga
vo 17 bilionų dolerių pelno, 
likusio joms po taksų išmo
kėjimo; o 1946 m. korpora
cijų pelnas po tak^ų'^bUvo 
pustry likto biliono dolerių.

Nuo 1947 m. birželio mė
nesio iki šiol kainos sandė
liuose taip kilo, kad susi
darytų 20 nuošimčių pa
brangimo per metus. Mais
to kainos krautuvėse tiek 
pakilo, jog išeitų 15 nuo
šimčių pabrangimo per 12 
mėnesių.

Po rendų įstatymo “pa
taisymo” gyvenamųjų na
mų rendos ėjo aukštyn tiek, 
kaip 13 nuošimčių per me
tus. Kuras brango viduti
niai 3 nuošimčiais per mė
nesį.

Komunistai Francijos Seimo 
Nariai Demonstravo Prieš

tino federalio teismo spren
dimu, kuris išteisino Muzi
kų Federacijos pirmininką 
Petrillo. Hartley su savo 
bendrais apšaukė Petrilją 
ir Mainierių Unijos pirmi
ninką Johną Lewisą “uniji
niais monopolistais.” Dabar 
jįe gamina kongresui suma
nymą, reikalaudami teisti 
ir bausti tokius unijų va
dus pagal įstatymus prieš 
trustus.

Georgetown, Mass. — 88 
metų senis Fr. P. Banks 
prisipažino užmušęs savo 
pačią Blanche, 72 metų. Jis 
sako, kad pati mėginus jį 
nunuodyt.

Dešiniąją Sąmokslą
Paryžius. — Visi 174 ko

munistai Francijos seimo 
nariai saus. 14 d. išėjo iš 
seimo rūmo, demonstruoda
mi prieš dešiniųjų sąmoks
lus. Tai todėl, kad susibūrę 
dešinieji neleido vėl išrinkt 
komunistų vadą Jacques 
Duclosą pirmuoju seimo vi- 
ce-prezidentu.

Veikiantysis seimo prezi
dentas, komunistas Mar
cei Cachin pertraukė seimo 
sesiją neribotam laikui.

Komunistai nurodinėjo, 
kad jiem' kaipo skaitlin
giausiai seimo .partijai, pri
klauso bent pirmojo vice
prezidento vieta. Jie atsisa
kė imti trečiojo vice-prezi- 
dento vietą.
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Anglijos Ginklai Arabams
Visa padorioji žmonija su didžiausiu pasipiktinimu 

skaitys pranešimą iš Londono, kad iki pat šiai dienai 
Anglijos ginklai dideliais kiekiais plaukia į arabiškas 
šalis — Iraką, Egiptą ir Trans-Jordaną. O iš ten, aišku, 
tie ginklai patenka Palestinos' arabams, kuriais veda
mas žiaurus karas. Kai šitie faktai iškilo ėikštėn ir 
pasigirdo žmonių protestai, darbiečių šulai su ramia 
sąžine atsakė, kad jie tame nemato jokio prasižengimo. 
Su tais ir kitais Vidurinių Rytų kraštais Anglija tu
rinti sutartį dar nuo 1932 metų ir pagal tą sutartį ang
lai siunčia arabams ginklus.

Arabiškosios šalys, kaip žinoma, nesutinka su Pa
lestinos padalinimu ir žada kovoti prieš Jungtinių Tau
tų nutarimą. Visose jose fašistinis elementas kelia gal
vą ir organizuoja ginkluotas jėgas karui prieš žydus ir 
prieš Jungtines Tautas. Juos gi apginkluoja Anglija, 
narė Jungtinių TaiRų!
s Anglijos imperialistai buvo plėšikai ir pasilieka to
kiais. Darbiečiiy vyriausybė pildo jų norus.

Ateivių Gynimo Konferencija
Sausio 25 ir 26 dienomis Washingtone įvyks svar

bi konferencija. Ją šaukia Amerikinis Sveturgimiams 
Ginti Komitetas. Konferencijon kviečiamos visos orga
nizacijos, kurios pritaria komiteto programai ir nori 
prisidėti prie apgynimo sveturgimių žmonių.

Šaukime randame sekamą programą:
Priešintis visokiems biliams, atkreiptiems prieš sve- 

turgimius.
Laimėti pilietybes teises visiems jūrininkams, kurie 

/ra svetur gimę, bet tarnavę Amerikos laivyne.
Laimėti pilietybę visiems sveturgimiams vetera

nams, kurie garbingai paleisti iš armijos.
Įvesti įstatymą, kuris uždraustų deportuoti svetur- 

gimius, išgyvenusius Amerikoje penkis metus ar dau
giau. . . i * < *

Palengvinti tapti piliečiais trims milijonams Ame
rikos sveturgimių gyventojų.

Iš visų imigracijos ir natūralizacijos įstatymų turi 
būti pašalinta visokia rasinė diskriminacija.

Be to,_konferencijoje bus svarstoma paaštrėjus dis
kriminacija prieš sveturgimius darbuose ir įstaigose. 
Dabartinė politinė isterija padidino terorą prieš atei
vius. Kongrese^ vėl kalbama apie ypatingus bilius prieš 
ateivius. Prieš tai reikia kovoti. Ir šioji konferencija 
nustatys tai kovai gaires. t •

Būtų gerai, kad ir lietuvių organizacijos 'šioje kon
ferencijoje dalyvautų. Bent jau didžiosios organizacijos 
turėtų pasiųsti delegatus. z . *

\ . — IIII   ,    I, , ,, ,

Prezidento Trumuno Susirūpinimas
Henry Wallace kandidatūra į prezidentus ir tre

čiosios partijos sąjūdis pradeda nervuoti demokratų 
partijos šulus. Jau neberimauja ir prezidentas Truma- 
nas. Ypatingai demokratai nepatenkinti padėtimi New 
Yorko valstijoje. Čia, mat, masinė Darbo Paryja užgy- 
rė Wallace kandidatūrą. O ši partija rinkimuose surink
davo apie pusę milijono balsų.

„ Pereitą antradienį prezidentas Trumanas pasikvie
tė Washingtonan Liberalų Partijos pirmininką Berle ir 
New Yorko valstijos demokratų pirmininką Fitzpat- 
ricką. Po to tuojau įsakė New Yorko demokratams tar
tis su liberalais ir laimėti juos jo kandidatūrai į pre
zidentus.

New Yorko Liberalų Partija susiorganizavo, kai 
anais metais socialdemokratai ir Dubinskio vadovauja
ma Ladies’ Garment Workers Unija pasitraukė iš Dar
bo Partijos. Ji daug mažesnė už Darbo Partiją, bet rin
kimuose šimtą kitą tūkstančių balsų surenka. Prezi
dentas Trumanas tikisi šituos liberalus produktingai iš
naudoti rinkimuose. Kurie nenorės už jį balsuoti ant 
demokratų partijos tikieto, galės balsuoti ant libera
lų tikieto.’ Ypatingai, sako, jis daug deda vilties ant li
beralų dėl atitraukimo darbininkų balsų nuo Wallace 
kandidatūros. Kiek tai jam pasiseks, tik rinkimai pa
rodys. x '

Britanijos Žmonės ir Marshall Planas
Chicagoš Vilnis rašo:
“Iš Londono praneša, jog Ėrnest Bevin Britanijos 

užsienio ministras’nustato taip tos šalies užsienio poli
tiką, kad ji viskame seka Washingtoną.

“Tame, berods, nėra nieko naujo. B'evinas ir pir
miau vergiškai sekė J. V. užsienio politiką.

“Bevinas tačiau nėra Britanija. Net ir konserva
tyvus ‘Daily Express,’ lordo Beaverbrook laikraštis, 
priešingas Marshallo planui. Tas laikraštis sako:

“ ‘Britanija gali pati atsisteigti ir privalo a'tsisteigti.’
“Laikraštis pasmerkia tuos, kurie pasiryžę sekti 

Washingtonq politiką ‘parūkymą ir džiovintus kiauši
nius,’ sakydamas, kad jie tik pilvą prikimšti nori.

“Prof. Harold Laski, buvusis Darbo Partijos pirmi
ninkas, išleido brošiūrą, kurioje jis nurodinėja, kad Bri
tanija neturi sekti J. V. politikos, kad ji turi geriau su-

Lietuvoje Vietinių Tarybų 
Rinkiniai

Tarybų Lietuvoje prasi
dėjo kandidatų į vietines 
Tarybas statymas. Darbo 
žmonės stato kandidatais j 
deputatus geriausius savo 
žmones.

VILNIAUS miesto dar

virto- pačiais gerbiamais 
šalies žmonėmis. Mes bal
suokime už mūsų geriau
sius žmones, kurie atiduos 
visas savo jėgas mūsų my
limai Tėvynei.

Garvežininkai pasiūlė
kandidatais į miesto Tary
bos deputatus mašinistą 
Sakalauską, depo viršinin
ką Palemoną ir kitus.

Kauno įmonių ir įstaigų 
darbo žmonės pasiūlo kan
didatais savo geriausius ir 
ištikimiausius žmones.

PANEVĖŽYS. Čia įvy
ko bendras miesto mokyto
jų mitingas, kuriame ge
riausieji Panevėžio miesto 
mokytojai buvo pasiūlyti 
kandidatais į miesto Tary
bos deputatus.

Mitingą atidarius, žodį 
gavo mergaičių antrosios 
gimnazijos direktorė Kvil- 
kaitė.

— Aš siūlau, — pasakė 
ji, —kandidatu į Panevė
žio miesto Tarybos deputa
tus seniausiąją mūsų gim
nazijos dėstytoją, Lietuvos 
TSR nusipelniusį mokyto
ją, Lukinį. Šiuo metu jam 
60 metų, 40 savo gyvenimo 
metų jis pašventė pedago
giniam darbui/ Dalyvau
jančiųjų susirinkime mo
kytojų tarpe daugiau kaip 
200 žmonių mokėsi ^pas La

ikinį. Jis yra patriotinio 
tarnavimo savo liaudžiai 
pavyzdys.

Visų rankos pakilo už 
nusipelniusio mokytojo 
kandidatūrą.

Panevėžio mokytojai re
komendavo kandidatais į 
miesto Tarybos deputatus 
17 švietimo darbuotojų.

PANEVĖŽIO apskrities 
apylinkėse vyksta gausūs 
susirinkimai kandidatams 
pasiūlyti į Panevėžio aps
krities Tarybos deputatus.

Panevėžio valsčiaus Kor- 
sakiškių apylinkėje per su
sirinkimą valstietė nauja
kurė Tauliūnienė pasakė:

—Tarybin. valdžia atvėrė 
darbo moteriai kelią į vals
tybės valdymą. Per praėju
sius rinkimus lietuvių liau
dis pasiuntė į respublikos 
Aukščiausiąją Tarybą de
šimtis moterų. Moterys — 
tarybinės aktyvistės turi 
suvaidinti nemažesnį vaid
menį ir vietinių Tarybų 
darbe. Viena tokių moterų, 
išaugusi tarybinės .valdžios 
metais—yra Leonora Tan- 
kevičienė. Ji kilusi iš ne
turtingos šeimos, buvusi 
valstietė, dabar dirba apy
linkės vykdomojo komiteto 
sekretorium. Aš siūlau 
Tankevičienę kandidatu į 
apskrities Tarybos deputa
tus.

Susirinkimas vieningai 
parėmė Tan'kevičienės kan
didatūrą.

Panevėžio valsčiaus, Po- 
monrškių. apylinkės valstie
čiai susirinko į klubą — 
skaityklą. Atvyko čia 160 
žmonių. Pirmasis žodį gavo 
valstietis Novošinskas.

— Seniausiųjų apylinkės 
valstiečių vardu, — pareiš-

bo -žmonės gausiuose susi
rinkimuose pasiūlė kandi
datais į miesto Tarybą ge
riausius Lietuvos TSR sos
tinės žmones: Lietuvos 
TSR Mokslų Akademijos 
prezidentą prof. J. Matulį, 
profesorius Balčikonį, Bu
čą, Vabalą-Gudaitį ir kt., 
darbininkus: garsųjį viso
je Lietuvoje “Raudonosios 
žvaigždės” stachanovinin- 
ką Praną Žalalį, geriausią 
mieste “Žalgirio” gamyklos 
liejiką Adolfą Kondratavi
čių, “Elektrito” gamyklos 
šaltkalvį — stachanovinin- 
ką Vincą Stagniūną.

“Elektrito” gamykloje 
įvyko gausus darbuotojų 
susirinkimas.

— Siūlau kandidatu į 
Vilniaus uniesto Tarybą 
šaltkalvį — stachanovinin- 
ką Vincą Stagniūną, — pa
sakė cecho viršininkas. — 
Vincas Stagniūnas baigia 
vykdyti trečiųjų penkme
čio metų planą, už gamybi
nius pasisekimus jis apdo
vanotas* ordinu. Jis vertas 
mūsų pasitikėjimo, jis — 
tinkamas kandidatas į de-j 
putatus.

Susirinkimas vienbalsiai 
pasiūlė Stagniūną kandida
tu į Vilniaus miesto Tary
bos deputatus.

Taip pat buvo pasiūlyti 
į kandidatus: geriausias 
“Vilniaus” baldų fabriko 
darbininkas .Juozas Pilec
kis, kuris baigia jau trečią
ją metinę išdirbio normą, 
“Spartos” trikotažo fabri
ko stachanovininkė Elena 
Akromienė, vagonų remon
to gamyklos šaltkalvis sta- 
chanovininkas Antanas Če
ponis, senas. revoliucinis 
kovotojas “Valstiečio Laik
raščio” redaktorius Jonas 
Zinkus, Vilniaus miesto 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas Petras Kareckas, 
buvusis batsiuvis, Didžiojo 
Tėvynės karo dalyvis, ir 
daug kitų.

KAUNE “Kauno Audi
nių” tekstilės fabriko kolek
tyvas vieningai pasiūlė 
kandidatais į miesto Tary
bos deputatus fabriko di
rektorių, buvusį to fabriko 
darbininką Žilinską ir au
dėją brigadininkę Rickevi- 
čienę, fabriko šefuojamos 
V gimnazijos dėstytojus 
Miškinienę, Metvinaitę ir 
kitus.

“Metalo” fabriko kolek
tyvas pasiūlė — inž. Rekle- 
vičių, stachanovininką Ba- 
ziliauską.

Gausus susirinkimas įvy
ko garvežių depo. Instru- 
mentalinio cecho brigadi
ninkas Korsakas pareiškė:

— 25 metus aš dirbu ga
myboje, bet tik dabar tary
binėj santvarkoj pamačiau 
tikrąjį gyvenimą. Darbi
ninkai iš engiamų vergų 

sidraugauti su Tarybų Sąjunga. Kelias link socializmo 
ten guli. Palaikymas Washingtono užsienio politikos ve
da atgal nuo Socializmo, o ne prie socializmo.

“Bevino padidėjus meilė Wall Strytui, tad nepakeis 
britų atsinešimo link Marshallo plano ir? abelnai tarp
tautinės situacijos.”

Mokyklos ir Militarinė Tarnyba
Clevelande įvyko Amerikos Kolegijų Susivienijimo 

konferencija. Joje dalyvavo beveik visų kolegijų prezi
dentai' Konferencijoje labai smarkiai iškilo prezidento 
Trumano reikalavin^as, kad būtų Kongreso priimtas 
verstino militarinio tarnavimo įstatymas. Buvo reika
lauta, kad tos aukštųjų mokyklų galvos pasisakytų, kur 
jos tuo klausimu stovi. Pasekmės tokios’: už militarinės 
tarnybos įvedimą balsavo 69, o prieš 219!

kė jis, — aš siūlau į aps
krities Tarybą pradžios mo
kyklos mokytoją Julių Lau
rinaitį. Jis skiria visas sa
vo jėgas Lietuvos jaunimo 
auklėjimui tarybinio pa
triotizmo dvasia. Didelį 
darbą nuveikė jis ir kaip 
agitatorius. Jo pasikalbėji
mai' padeda valstiečiams 
geriau susipažinti su tarpJ 
tautine padėtimi, su broliš
kų tarybinių' respublikų 
gyvenimu. Apskrities Tary
bos deputato poste mokyto
jas Laurinaitis galės.daug 
padaryti tolimesniam Lie
tuvos kaimo kultūros su
klestėjimui.

Mokytojas Laurinaitis 
buvo vieningai pasiūlytas 
kandidatu į apskrities Ta
rybos deputatus.

Lietuvos kaimo pirmau
jančius valstiečius kandida
tus į apskrities Tarybos de
putatus pasiūlė Ramygalos, 
Naujamiesčio, Smilgių ir 
kitų valsčių valstiečiai.

ROKIŠKIO švietimo ir 
meno profsąjungos darbuo
tojų nariai pasiūlė kandi
datu į deputatus pradžios 
mokyklos mokytoją Šlapely- 
tę. Tai viena seniausiųjų 
apskrities mokytojų. Dau
giau, kaip 25 metus ji dir
ba auklėjant jaunąją kar
tą. Šlapelytė užsitarnavo 
pelnytą garbę ne vien tik 
savo pedagogine veikla. Ji 
pasireiškė ir visuomeninia
me darbe, kaip tarybinė pa
triotė, atsidavusi Tėvynei.

UTENOS valsčiaus Siru- 
tėnų apylinkės darbo vals
tiečiai susirinko kandida
tams pasiūlyti į apskrities 
Tarybos deputatus.

Pirmuoju žodį’ gavo'nau- 
jakuryš Adamavičius.

— Didžiulę pagalbą tei
kia mums, Lietuvos valstie
čiams, tarybinė valdžia, — 
pasakė jis. — Nekalbėsiu 
apie kitus, papasakosiu 
apie save. Pavasarį pas ma
ne susirgo arklys. Ką aš 
turėjau daryti? Smetonos 
laikais turėjau eiti atsi
klaupti prieš buožę. Tada 
taip būdavo: susirgo arklys 
— dingo derlius. Dabar 
įvyko kitaip. Pas mane at
važiavo Utenos MTS vyr. 
mechanikas, mūsų kaimo 
gyventojas, Antanas Alau- 
nis. Sužinojęs apie mano 
vargą, jis padėjo man pa
daryti su MTS sutartį, įr 
rudenį aš gavau puikų der
lių — daugiau kaip 90 pū
dų grūdų iš kiekvieno Hek
taro.

Bet ne tik aš vienas, o 
mes visi esame dėkingi Ute
nos MT,S už jos darbą vals
tiečių laukuose. Vienas pir
maujančiųjų MTS žmonių 
ir yra d. Alaunis. Šį pava
sarį tarybinė valdžia įver
tino jo darbą, apdovanojusi 
jį “Garbės Ženklo” ordinu. 
Aš siūlau Alaunį mūsų 
kandidatu į apskrities Ta
rybos deputatus.

L. Skleryte. 
Vilnius,
1947 m. gruodžio mėn.

----------------------------------♦

PASIMOJIMAI PRIEŠ 
LAIKRAŠČIU DARBI

NINKUS
Washington. — Dvi dide

lės laikraščių leidėjų są
jungos reikalauja, kad val
džia panaikintų 40 valandų 
darbo savaitę reporteriams 
ir kai kuriems kitiems laik
raščių darbininkams.

Valdinė' Darbo Santykių 
Komisija traukia teisman 
D. Federacijos Spautuvių 
Darbininkų Unija Chicagoj 
už tai, kad laikraščių rai
džių rinkėjai, ten streikuo
ja, reikalaudami pilno uni
jos pripažinimo.

—U—---------------------------

Los Angeles. —■ čia buvo 
85 laipsniai karščio.

LAISVES VAJUS
PRAILGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS

Dirbkime su pasirįžimu, kad gauti Laisvei kuo dau
giausia naujų skaitytojų. Visų kolonijų veikėjų ir orga
nizacijų prašome suruošti savo kolonijose kokią nors 
pramogą sukėlimui dienraščiui Laisvei biudžeto 1948 me- 

; tams.

Šiandien Kontestas stovi šiaip:
Punktai

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J.............................6516
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J............••.... 5982
Brooklyn# v ajininkai • •.........   5420
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.............................. • .. 5236
J. Bakšys, Worcester, Mass............ • • .................. 5224
Hartfordo Vajininkai ............  ••.... 4367
M. Svinkūniene, Waterbury, Conn........................ • • 4330
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass.............................. • 2952
Geo. Shiniaitis, Brockton, Mass.  ..............••.... 2420
Lawrence Vajininkai .......... • • ........................... 1704
S, Kuzmickas, Shenandoah .... 1648 
P. Anderson, Rochester ........ 1455
LLD 2 kp. Moterų Skyr,

Binghamton ...................... 1278
P. Bečis-F. Klaston, Gm Neck 1191 
D. P. Lekavičius, Pittsburgh .. 1098 
P. J. Martin, Pittsburgh ....... 1092
J. Grybas-J. Casper, Norwood 1004
L. Bekešienč, Rochester ......... 986
V. J. Stankus, Easton ............. 944
J. Bimba, Paterson .................... 913
P. Šlajus, Chester, Pa................ 840
J. Balsys, Baltimore ................ 820
M. Janulis, Detroit ................... 704'
V. Ramanauskas, Minersville .... 689 j 
S.v Puidokas, Rumford, Me........ 682'
Pa Šlekaitis, Scranton ...............  655
V. Padgalskas, Mexico .............. 600
C. K. Urban, Hudson ................ 642
J. Mockaitis-P.Baranauskas

Bridgeport ............................. 508
J. Šimutis, Nashua ......  x 491
A. Bakūnienė, Cliffside, N. J. 480
K. Valaika, Cleveland, Ohio .... 459
A. Bemat, Los Angeles ............ 448

J. Blazonis, Lowell, Mass.......... 384
V. Smalstiene, Detroit ........... 382
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 372
J. Rudman, New Haven ........... 514
S. Tvarijonas, Detroit ............  328
V. J. Valley, New Britain, Conn. 308
M. SlekienS, Gardner ............. 308
A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 300
J. Urban, Pittsburgh, Pa.......... 286
A. Valinčius, Pittston ............. 280
J. Matachun, Paterson ............. 280
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y. 252
V. Valukas, Wilkes-Barre ......... 176
F. J. Madison, Youngstown, O. 168
A. Navickas, Haverhill ............. 168
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 168
H. Žukienė, Binghamton ........... 144
V. Vilkauskas, Nashua ............. 140
M. Paulauskas, Pittsburgh ....... 106
J. Adams, Grand Rapids ........... 104
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .. 103
S. K. Mazan, Cleveland ............... 84
L. Prūseika, Chicago .............. 84
H. Bernatas, Tampa, Fla............ 52
P. Baltutis. Chicago ..................  28

Parengimais, aukomis ir serais iiiudžeto užtikrinimui ga 
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. $302.00 
Hartford, Conn. 270.00
Brooklynas, 269.00
Binghamton, N. Y. 193.00
Rochester, N. Y. 151.00
Detroit, Mich. 118.05
Los Angeles, Gal. 10*6.00

1 Chicago, Ill. 82.50
Worcester, Mass. 74.00
Waterbury, Conn. 71.50
Easton, Pa. 58.00
New Britain, Conn. 53.00 
San Francisco, CaL 42.00
Pittsburgh, Pa. ' 39.00 
Great Neck, N. Y. 36.00
Newark, N. J. „ 34.49 
Lowell, Mass. 33.50
Elizabeth, N. J. 29.00
Bridgeport, Conn. 28.00
Brockton, Mass. 28.00
St. Petersburg, Fla. 25.00
Cleveland, Ohio 24.85
Washington, Pa. 23.50
So. Boston, Mass. 23.00

Jurgis Kuraitis pridavė 
naują prenumeratą ir at
naujinimų. Tuomi ir pagel
bėjo Brooklynui paaugti 
punktais.

P. Pilėnas, Phila., Pa.,v 
lankėsi Laisvės raštinėje,

Nors atsisakė prisilaikyti Taft- 
Hartley Įstatymo, tačiau CIO 
United Electrical, Radio & 
Machine Workers bėgiu pa
starąjį! trijų mėnesių gavo dar 
20 tūkstančių narių. Gal būt 
šis yra vienu iš geriausiųjų 
Įrodymų, kaip darbininkai at
sineša Į to Įstatymo taikytus 
darbininkams pančius. Čia 
matome policistus suimant pi- 
kietuotoją prie Cory Coffee 
Brewer Corp. Unijistai pikie- 

tuoja nežiūrint drausmės.-

Youngstown, Ohio 20.00 
Stamford, Conn. 18.00 
New Kensington, Pa. 16.00 
Nashua, N. H. 15.00 
Seattle, Wash. 11.00 
Girardville, Pa. 11.00 
Hudson, Mass. 10.00 
Gardner, Mass. 10.00 
Bayonne, N. J. 9.50 
Paterson, N. J. 8.86 
Wilkes-Barre, Pa. 8.00 
Scotia, N. Y. 6.00
Chester, Pa. 5.00
Lawrence, Mass. 5.00 
Norwood, Mass. 5.00 
Shenandoah, Pa. 5.00 
Minersville, Pa. 4.00 
Bridgewater, Mass. 3.00 
Haverhill, Mass. 2.00 
Baltimore, Md. ^00 
Scranton, Pa. L25
Auburn, Me. 1.00
New Haven, Conn. 1.00 
Grand JRapids, 50c
pridavė atnaujinimų, ir S. 
Reikauskas prisiuntė at
naujinimų. Philadelphiečiai 
pralenkė Worcesterj.

W. Brazauskas, Hartford, 
Conn., prisiuntė atnaujini
mų. Hartfordas pralenkė 
waterburiecius.

Geo. Shimaitis, Brockton, 
Mass., prisiuntė atnaujini
mų, taipgi P. Beeis iš 
Great Neck, N. Y., ir P. • 
Šlekaitis, iš Scranton, Pa.

Aukų gavome šį sykį se
kamai:

Per P. Pilėną iš Philadel
phia, Pa.: A. K. Meškaus
kas, $3. ir K. Vikanis, $1.

J. Stulgaitis, Cicero, III., 
$5.

V. Staugaitis, Poquonock, 
Coup., $3.50.

Jonas Zulis, Hyde Park, 
Mass., $3.

J. A. Aukshunas, New 
Britain, Conn., $3.

A. Tervydas, ’ B’klyn, N. 
Y., $2.

J. Gailiūnas, B’klyn, N. 
Y, $2.

K. Valantinas, Bowdoin-\ 
ham, Me., $2.

K. Laima, Brockton, 
Mass., $1. (per G. Š.)

Širdingai dėkuojame už 
finansinę paramą ir vaji- 
ninkams už pasidarbavimą. 
Laukiame' daugiau gražių 
rezultatų.

L. Adm-ciia.

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Sausio 16, 1948



ALDLD Reikalai Lawrence, Mass.

Tuojau po susirinkimo su Western Union viršininkais, 
Philadelphijoje, AFL Commercial Telegraphers Unijos 
Western Union divizijos prezidentas Adolph Brungs 
praneša reporteriams, jog kompanija atmetė unijos 
reikalavimą pakelti algas po 15 centu valandai. Nors 
kompanija praėjusiais metais pelnė milionus dolerių, 
vienok naudojasi senovišku pasiteisinimu neturėjimo 

iš ko mokėti.

RUMFORD, ME.

b

*

Atsakymas Keleivio Šmeižtams

Keleivio No. 49 ir vėl pa
leista šmeižtai prieš mūsų ko
lonijos lietuvius, ten net ap
šaukia pažangius lietuvius 
“šalies išdavikais, teisių 
laužytojais, ir pasirašo “Kar- 
penderis.“

Taip, Vaclavas, iš Mexico 
per dienraštį Laisvę davė pa
peikimą Keleivio koresponden
tui pirmiau. Bet jis neiškėlė 
Keleivio korespondento melų 
ir šmeižtų, tai mes pasitikime, 
kad dienraštis Laisvė leis 
mums atsakyti.

(1) Jis mus apšaukia šalies 
išdavikais. Bet jis tam netu
ri jokių įrodymų.

(2) Jis sako, kad esanti 
Jungtinių Valstijų piliečiai, 
prisiekę šaliai ištikimybę, ją 
laužo. Mums atrodo, kad jis 
nieko negali prieš progresy
vius lietuvius tame klausime 
įrodyti. Mums atrodo, kad 
tie laužo šalies teises, kurie, 
būdami Amerikos piliečiais, o 
bičiuliuojasi su hitlerininkais, 
prieš kuriuos Jungtinės Vals
tijos kariavo.

(3) Mexico Vaclovas gal ne
norėjo užgauti Keleivio kores
pondentą, kad nekritikavo jį 
už vartojimą 
slapyvardės.

“Karpenderio”
Tok is vartoji

b

t mas amatininko slapyvardės 
užgauna kitą asmenį. Juk yra 
asmuo, kuris užsiima karpen- 
deryste ir teplioryste. Kam 
tas Keleivio korespondentas 
vartoja tokią slapyvardę, ku
ri meta šešėlį ant nekalto 
žmogaus ?

Radęs šuniuką ir katytį Kalė
domis, šis Philadelphijos ma
žametis, be abejo, įtikėjo į 
šventojo buvimą. Tačiau mi- 
lionai vaikučių nesulaukė 
šventojo. Pasidarbuokime šie
met, kad galop 1948 metų vi
si lauktų jo—ne įtikinimui į 
nesamą šventąjį, bet džiaugs

mui ir gerovei visų vaikų.

(4) Keleivio korespondentas 
apšaukė mus “atsilikusiais nuo 
civilizacijos.” Kur ir kada tas 
buvo ? Rumfordo lietuviai tu
ri organizacijas. Biznieriai 
turi’ naujausios rūšies šaldytu
vus, malamas mašinas, moder- 
niškiausius įrengimus. Gyvuo
ja dvi pašalpos draugijos, šv. 
Roko Draugystė yra pašai pi
ne, turi savo svetainę, su ketu
riomis randomis, kliubą, kur 
lietuviai sueina liuosą laiką 
praleisti, ir stiklą alaus išsi
gerti.

Taip pat yra visų .trijų Su
sivienijimų kuopos, yra trys 
moterų draugystės ir visos ge
rai gyvuoja. Tai kur Keleivio 
korespondentas mato mūs at
silikimą nuo civilizacijos? Dar 
pridursiu, kad trys' ketvirtada
liai lietuvių turi nuosavus na
mus, su moderniškais įrengi
mais. Daugelis yra išleidę sa
vo vaikus aukštus mokslus, 
kaip tai: Gedeminas medici
nos specialisto mokslą, Dr. 
Bijeiki, Dr. Pzaulak, vaisti
ninkas Bartaš, radijo inžinie
rius Rawlin, pašto viršininkė 
Mrs. Menson Wiškantaitė ir 
kiti. Tai atrodo, kad mūsų 
lietuviai yra daug pasiekę, gi 
Keleivio korespondentas ap
šaukė atsilikusiais huo civili
zacijos. Kur jis tą mato?

Gal tame, kad mūsų apylin
kėje nesimato namų su bliz
gančiais kryželiais lietuvių pa
statytų, bet ir patsai Keleivio 
korespondentas į tokius namus 
užeina ne dėl Dievo garbini
mo, bet kad tik kunigui pa
sirodyti . ...

(5) Kas per rūpesnis Kelei
vio korespondentui apie Glau- 
denio senatvę ir turtus? Ką, 
ar manai globotoju įsipiršti? 
Bet kiek teko girdėti, tai Jur
gis Glaudenis neužsigavo, kad 
buvo “garsintas.“ Jis sako, 
kad jis norėjo, tai ir aukavo, 
jei norėsiu, tai ir vėl aukosiu, 
tai mano reikalas. žinoma, 
tai žmogaus asmeninis reika
las ir Keleivio korespondentas 
begėdiškai negražiai daro, ka
da daro ant žmogaus užsi
puolimus.

Reiškia, mūsų stambus biz
nierius ant Keleivio už “garsi
nimą“ nepyksta. Sako, kad 
tas buvo pataikinta prieš meti
nes šventes, kad dėBto net 
biznis pakilo. Reiškia, Kelei
vio korespondentas savo nepa
siekė.

Gi amatninkas-karpenderis 
sako, kad Keleivio -korespon
dentas taip pasirašydamas ga
li suklaidinti kaip^kuriuos lie
tuvius. žinom.a, tai labai ne
gražu, kad Keleivio korespon
dentas taip pasirašo, tam, kad 
nukreipti nuožiūrą į nekaltą 
žmogų, pastatyti amatninką 
nekokioje šviesoje.

Nemyjįs Šmeižtų.

Knyga Jau Išsiuntinėta

“Viduramžių Istorija,“ kny
ga už 1947 motus, jau išsiun
tinėta visoms kuopoms ir pa
vieniams mariams. Jeigu kuri 
kuopa negavo užtektinai kny
gų, tai prašome apie tai tuo
jau pranešti į centrą.

Anglų Knygos Jaunuoliams
Išsiuntinėta ir anglų knygos 

jaunuoliams už 1947 metus. 
Siuntėme tik tiek, kiek kuo
pų sekretoriai reikalavo. Jei
gu kuriai kuopai yra nepa
kankamai anglų kalboje kny
gų. tai praneškite. Centre tu
rime pakankamai knygų ii1 
pare i k alavu s šutei ksi m e.
Mūsų Vajus už Naujus Narius

Vajus už naujus narius pra
sideda su 1 d. vasario ir tęsis 
tris ‘mėnesius laiko, iki 1 d. 
gegužės. Laike vajaus nėra 
įstojimo. Narys pasimokėjęs 
$1.50 gaus per metus laiko 
žurnalą “Šviesa“ ir 1948 me
tu būsima knyga, šeimų na- 
riai moka tik po 25 centus i 
metus, bet jie negauna lite
ratūros.

Centro Komitetas paskyrė 
$100 vajininkams. Už tą su
mą bus nupirkta penkios rašo
mosios plunksnos, su ALDLD 
vardu ir suteikta penkioms 
kuopoms ,arba jų vajininkams, 
kurios daugiausiai naujų na
rių gaus laike vajaus, šešta 
ir septinta dovana bus metams 
prenumerata Laisvės ar Vil
nies. Aštunta dovana — me
tams prenumerata Liaudies 
Balso.

Dovanas gaunančiais vaji- 
ninkais bus įskaitomi tie, ku
rie įrašys nemažiau 12-kos 
naujų narių, arba kurie pa
sieks 75 punktus. Vienas 
punktas skaitomas nuo 25 cen
tų duoklių. Reiškia, į dovanas 
gaunančius vajiningus yra ne
sunku įstoti bile didesnio mies
to kuopai arba jos vajinin
kams. Visi ir Visos stokite į 
darbą. 1

Mokėkite Duokles
Kuopos, kurios pilnai Tduok- 

les pasimokęs prieš 1 d> lie
pos, tai bus skaitomos garbės 
kuopomis. Todėl, prašome 
tuojaus mokėti duokles ir bū
ti garbės kuopų surašė. Iki 
šiol į garbės kuopų surašą įei
na sekamos kuopos:

4 Portland-Oregon City
74 New Kensington 

irt Shelton
110 Rochester
198 Oakland.
Nepamirškite Knygų Fondą!
Knygos, apšvieta yra geriau

i

Stovėdami prie kelio netoli Poughkeepsie, N. Y., Elli
ott Roosevelt ir jo žmona, žinomoji aktorė Faye Emer
son, pirm Kalėdų pardavinėjo pravažiuojantiems pa
keleiviams eglaites. Viena diena jie. išpardavę 500 
eglaičių, po dolerį eglaitę. • JĮ užklupo klausinėti, dėl 
Jco taip pigiai (kiti ėmė po kelis dolerius už tokias 
eglaites). EDiott atsakė norįs ^padaryti krikščionimis 
šalies kalėdinių eglaičių pardavėjus.“ Eglaičių plotą 
buvo užvedęs jo tėvas, velionis prezidentas Roosevel- 
tas. Daleistina manyti, kad jis turėjo panašų planą.

si žmogaus draugai. Lietuvių 
Literatūros Draugija, kuri jau 
išleido 54-ris leidinius nariams 
ir apie 20 brošiūrų del masi
nio platinimo, labai daug pri
sidėjo prie Amerikos lietuvių 
kultūrinio auklėjimo. v

Prašome kuopas, apskritis, 
narius ir mūsų prietelius pa
gal išgalę paaukoti į Knygų 
Fondą . Tas pagelbės daugiau 
išleisti knygų. Mūsų Draugi
ja siunčia knygų, i Pietų Ame
riką, Lenkiją ir daugelį kitų 
šalių. Mes gelbėjame apšvie
ta, kur tik lietuvių yra ir kur 
jie to trokšta. Tas sudaro iš
laidų. Vėl ('su i u lai 1< u į Kny
gų Fondą gavome sekamai 
aukų :

ALDLD 198 Kp., Oakland, 
per K. B. Karosienę, $27.

ALDLD 153 Kp., San Fran
cisco, per B. Sutkus; $26.

ALDLD 2-ra Apskr., Brook
lyn© apylinkėj, per P. Janiū- 
hą, $10.

ALDLD 104 Kp., Chicago, 
per K. Guzevičienę, $5.

ALDLD 1 Kp., Brooklyn, 
ant blankos per E.- Vitartienę, 
$2. Aukojo po $1 K. Bal
čiūnas ir D. M. šolomskas.

P. A. Jatulis, Stoughton, 
Mass., aukojo $2.

J. Daubaras, Athol, Mass., 
aukojo $2.

W. Adomaitis, Meriden, 
Conn., pasimokėjo nario duo
klę ir aukojo $1.50.

J. Virbickienė, New Ken
sington, paaukojo 50 centų 
knygų reikalams.

Visiems aukojusiems taria
me širdingai ačiū! Prašome 
ir ateityje paremti kultūros ir 
apšvietos darba.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, 6, N. Y.

AMERIKA TRUKDO J.
TAUTŲ ARCHITEKTĄ 

KAIP KOMUNISTĄ
Washington.— 'Amerikos 

vyriausybe stato kliūtis į- 
važiavimui Oscar o Nieme- 
yerio, garsaus Brazilijos 
architekto; priešinasi jam 
kaip komunistui. Niemeyer 
yra pagaminęs pamatini 
planą‘Jungtinių Tautų cen
tro statybai New Yorke ir 
tas planas užgintas.

Yale Universitetas pa
kvietė Niemeyerį kaipo 
prelegentą apie architektū
rą. Niemeyer prisipažįsta 
veikiąs Brazilijos Komunis
tų Partijoj.

Pašauktas i senatinį komitetą pasikalbėti dėl tariamo
sios stokos kuro Naujai Anglijai, United Auto Work
ers Unijos (nepriklausomos) prezidentks John L. 
Lewis pareiškė, jog anglies netrūksta. Ir spauda pri
pažįsta, kad anglies šiemet iškasta kur dar daugiau, 
negu pernai; kad jau sukrauta pusėtinos atsargos. 
Taigi, jeigu kur sakoma, būk anglies trūksta, dairyki- 
kitės kur^ nors “pakastp šuniuko,“ gal tikslu vėl kelti) 

jau ir taip aukštas anglies kainas.

Pradedame Naujus Metus 
Gerai

Pirmutinį šiais metais susi
rinkimą turėjome sekmadienį, 
sausio II d. Tai buvo LDS 
125 kuopos susirinkimas. Pra
ėjusiais metais kuopa turėjo 
kelis parengimus bendrai su 
LLD 37 kuopa, kurie buvo pa
sekmingi. Nariais mūsų kuo
pa nepakilo, nes vajaus darbe 
nebuvo dirbama energingai. 
Dėl to šiame susirinkime tas 
klausimas buvo pakeltas; na
riai ir narės pasiragino vienas 
kitą peržvelgti savo susiedijas 
ai* nesiranda nepriklausančių.

Valdyba sekantiems metams . 
išrinkta ta pati.

Nutarta atsikreipti į LLD 
kuopą, kad bendrai surengti 
dideles prakalbas d. A. Bim
bai.

Buvo išklausytas pranešimas 
iš Progresyvių Amerikos Pi
liečių (PCA) veiklos Massa

chusetts valstijoj. Praneši- 
mas buvo priimtas ir entuzi
astiškai pritarta PC A veikimo 
planams. Ant vietos įstojo 

į 9 nariai į PCA. Kiti nariai 
I pasiėmė narystės kortelių, sa
kė pakalbins dirbtuvėse kitų 
tautų darbininkus stoti į PCA.MIAMI, FLORIDA

ŽINIOS Iš MŪSŲ MIESTO

Pirmiausiai, tai kviečiame 
vietinius lietuvius ir svečius i 
balių, < kuris atsibus antradie
nį, sausio 27 (R, Police Bene
volent Ass’n svetainėje, 2300 
N. W. 1-fth St., Miami. Pra
džia 8 vai. vakare.

Balių rengia Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 54 kuo
pa. Prašome vietos lietuvius 
atsilankyti, taipgi ir tuos, ku
rie būsite tuo laiku į Floridą 
atvažiavę iš šiaurinių valstijų. 
Laukiame svečių ir iš St. Pe
tersburg. Jau pasižadėjo iš 
,ten atvykti Dr. Simans, Po
ciene, J. Kraucevičius ir dau
giau lietuvių.

i ★ ir ★

Šiuo kartu pas mus labai 
gražus ir šiltas oras. Sausio 
3 dieną lėktuvu atskrido iš 
Brooklyn© užeigų užlaikytojai 
Petras Kapickas, Sutkus ir su 
jais Gudinas. Su t k i c n ė čia 
svečiuojasi jau antras mėnesis 
laiko i.r taiso sveikatą. Sakė, 
kad saulutė jai gerai gel
bėja. ‘ Jie apsistojo pas F. 
Cvirką ir M. Liaudanskienę. 
Jiem gerai patinka FlorTda ir 
su ukvata maudosi. Kiek ži
nia, jie yra geri dienraščio 
Laisvės patriotai ir rėmėjai.

Pas Paukštaičius yra taipgi 
gražus būrys apsistojęs lietu
vių — iš Brooklyn© ir Phila
delphijos. Taipgi, mūsų mies
te apie mėnesį laiko, kaip sve
čiavosi Butvilai iš Chicagos. 
Rodosi, jie buvo apsistoję pas 
Mockus ant ūkio. Tai drau
giški žmonės. Jie pirma iš
važiavimo iš Floridos ‘ lankėsi 
pas mus, maloniai pasikalbė
jome.

Reiškia, dabar Floridoje ge
riausias laikas. Vieni svečiai 
atvažiuoja, kiti išvažiuoja, 
taip, kad dėl laiko stokos su 
visais negalima plačiau ir pa
sikalbėti. Bet yra smagu, kad 
Miami mieste gali sutikti lie
tuvių iš visos plačios Ameri
kos.

Na, tai kurie būsite 27 dieną 
sausio, tai būtinai kviečiame į 
LDS balių, tai plačiau susipa
žinsite su vietos lietuviais, gal 
pamatysite tokių draugų ii' 
draugių, kurių ir per'30 me
tų nematėte.

★ ★ ★
Kaip matosi iš pranešimų, 

tai kainos visur ant maisto la
bai aukštos. Pieno kvorta yra 
27 centai./Sviesto svaras pasie
kė $1, kiaušinių tuzinas 95 
centų. Mėsa, daržovės, kaip 
ir kiti maisto produktai, tie
siai neprieinamų kainų pasie
kė. Toms Šeimoms, kur yra 
daug vaikų, tai tiesiai sunki 
padėtis. Na, ką padarysi, nors 
aukso šalyje gyvename, bet 
pelnągrobiai apiplėšia liaudį, 
kas stumia žmones prie ban- 
krūto.

Ir blogiausia tas, kad žmo

nės, kurie tą turėtų perma
tyti ir suprasti, tai nesistengia 
dalykite suprasti. Gi pelna- 
grobiai leidžia visokius prasi
manymus prieš sąmoninges
nius piliečius, apšaukia juos 
visokiais vardais ir kraunasi 
sau didelius pelnus.

Man rodosi, kad kiekvienas 
ir kiekviena turėtume pagal
voti, prie ko tas veda mūsų ša
lį? Reikėtų rimtai pagalvoti ir 
apie pasaulinę situaciją. Ir 
jeigu tik piliečiai susiprastų, 
pradėtų skelbti boikotą, namų, 
šeimininkės atsisakytų pirkti 
tų dalykų, be kurių gali apsi
eiti, tai vertelgos turėtų nu
mažinti kainas. Aišku, kad 
jie negalėtų tol laikyti daik
tus, kol tie sugenda ir reikia 
išmesti.

Greta to, reikia rimtai gal
voti ir apie būsimus valdinin
kų rinkimus. Demokratine 
liaudis turi pradėti rimtai Tu
pintis, kad išrinkti tokius žmo
nes, kurie nori suvaldyti pei
li agrobystę.

Tiesa, be daugelio dalykų 
negalima apseiti, bet sakysiu, 
kad galima prisilaikyti nuo 
gėrimo ir rūkymo. Rūkoriai 
labai dažnai rūko ten, kur 
yra žmonių, kuriems rūky
mas kenkia. Jau ' nors šio 
brangumo laiku jie kiek galė
tų susilaikyti, kas sutaupytų 
jiems pinigų ir nedarytų ne
smagumo kitiems. Tas pats 
ir su išsigėrimu, kuris dabar 
pasiekė aukštas kainas.

E. K. Sliekienė.

i SHENANDOAH, PA. I
I < * 1

Visos Shenandoah Apylinkės Lietuvių Prašome
J Įsitemvti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia Į

B A L I Ų
J PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

Į SAUSIO-JANUARY 31 D.
į Miners Hali
i KAMPAS MAIN IR OACK STS.
j PRADŽIA 7 V. V. n
I *
!
į Visur yra kas nors rengiama paramai dien- " 
i raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu- 
1 rime paremti savo dienraštį.

Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sėkmin
gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus,

1 kvieskime į balių ką tik sutikdami.
į ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI
y I

■■M
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Sausio 16, 1948

Sekmadienį Turėsime Kitą 
x Gerą Susirinkimą

Sausio 18d., 2 vai. po pietų, 
Piliečių Klubo kambariuose, 
41 Berkeley St., turėsime LLD 
37 kuopos metinį susirinkimą. 
Be kuopos reikalų, reikia dar 
apsvarstyti ir kiti labai svar
būs klausima/, būtent:

Surengimas d. A. Bimbai 
prakalbų su. koncertine pro
grama.

Keli mėnesiai atgal dd. Pen- 
kauskas ir Taraškienė surašė 
apie 30 asmenų, nęrinčių dai
nuoti chore, bet iki šiol nieko 
nebuvo veikta: šis klausimas 
reikia išrišti tuojau.

Progresyvių Amerikos Pilie
čių skyrius.-steigiasi Lawrence; 
šiuojdausimu turėsime padis- 
kusuoti. Ateikite pasiruošę 
įstoti į PCA. Tik vienas do
leris metams.

LLD 37 kuopos nariai ir ne 
nariai gali ateiti į šį susirin
kimą.

šiame susirinkime LLD 37 
kuopos nariai gaus naują kny
gą.

* # «

Jau netekome ir dviejų lie
tuvių šiais metais; mirė Umpa 
ir Meilutienė. Meilutienė bu
vo veikli neprigulmingoj pa
rapijoj. Dar galėjo pagyven
ti—turėjo tik 50 metų am
žiaus. Umpa jau buvo da
gyvenos iki 74 metų amžiaus.

A. T.

Jeruzale. — Anglai sako
si “gynę žydus” nuo arabui 
užpuolimų.
------------ ---------------- |------



Jonas Kaškaitis.

PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)
iiii Parašė Justas Paleckis

—82—

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

Livadi- 
ir carb* 
genero-

(Tąsa)
Kai “diadka” antrą kartą pakvie

tė, Aleksiejus taip pat nieko neatsakė, o 
po trečio karto griežtai tarė: “Koks tų 
kvailas! Ar galima kviesti penkiolika 
žmonių, jei valgyti paruošta tik vie
nam?” Tada pasirūpinta pavaišinti vi
sus Aleksiejaus draugus.

Mažajam caraičiui buvo įsakyta, kad 
oficialių asmenų akivaizdoj, per priėmi
mus, jis turi vadinti tėvą ne “papa,” bet 
“jūsų didenybe.” Vieną kartą, Aleksie
jus įbėgo pas tėvą ir, pamatęs ten sveti
mus žmones, garsiai verkdamas sušuko: 
“Jūsų imperatoriškoji didenybe! Jų 
aukštybės didžiosios kunigaikštytės ma
ne muša.” Kitą kartą seserų nuskriaus
tas jis nubėgo į sodo gilumą, kur buvo 
suolas. Pamatęs ant suolo sėdinčią mo
kytoją, Aleksiejus, jau verkšlendamas, 
tarė jai: “Prašom iš čia pasišalinti! Aš 
tuoj verksiu!”

Dar kiek paūgėjęs, Aleksiejus pradė
jo jaustis esąs ne bet kas, o Rusijos caro 
sosto įpėdinis ir .apie tai primindavo ki
tiem, bet tiktai suaugusiem. Žaisdamas 
sode smėliu Aleksiejus pamatė pro šalį 
einantį generolą Janovą, Livadijos val
dytoją. Aleksiejus jį pasišaukė ir pasiū
lė pažaisti su juo. Norėdamas nuo ber
niuko pasiliudsuoti, generolas pasakė ei
nąs į bažnyčią pasimelsti už jį. — “E, 
nereikalinga, — už mane visa Rusija 
meldžiasi,” — atsakė Aleksiejus, — 
“verčiau su manim pažaiskit!”

Vieną kartą Aleksiejus įėjo į 
jos rūmų vestibiulį. Ten buvęs 
priėmimo laukęs karo ministeris
las Suchomlinovas, jo nepastebėjęs, ra
miai sau sėdėjo. Tada Aleksiejus — tuo 
metu turėjęs šešerius metus — akivaiz
doj eilės kitų asmenų, kurie atsistojo, jį 
pamatę, prięjo prie Suchomlinovo ir pa
reiškė: “Kai sosto įpėdinis įeina, karo 
ministeris turi atsistoti! Prašom praneš
ti jo didenybei, kacį jo Aukštybe padarė 
tamstai pastabą!” Suchonilinovas išsi
tempė prieš berniuką. Kai ministeris pa
pasakojo carui šiuos žodžius, Nikalojus 
kieksumišo ir atsakė: “Ką su juo pada
lysi ! Tai bus jums ne aš!”

Kitą kartą Aleksiejus sutinka seną 
51-jo Lietuvių pulko viršila.

— Sveikas, vyre! — pasveikino jį ber
niukas.

— Zdravija želaju, jūsų imperatoriš- 
w koji aukštybe! — storu bosu atsakė vir

šila.
— Šaunus vyras, gerai atsakai. Ski

riu tau šimtą rublių! — pagyrė senį ca-' 
raitis.

Nikalojus už tai kiek apibarė sūnų: 
“Kaip tu drįsti taip sauvališkai elgtis?” 
— pasakė jam caras. Aleksiejui už baus
mę tą dieną nedavė saldaus, bet jo paža
dėtuosius 100\ rublių viršilai teko ati
duoti. \

Tie anekdotliški pasakojimai rodo, 
kaip vaiko, paprasto ir jaukaus vaiko, 
gyvenimo bruožai susiraizgę su karika
tūriškais, dažnai supuvusiais ir žalin
gais caro rūmų buities reiškiniais ir pa
pročiais.

Caraičiui augant pasireiškė ir gana 
keistų jo būdo bruožų. Pavyzdžiui, kai 
jis turėjo jau 10 metų’ir caro šeima grį
žo iš Rumunijos, vienoj stoty Aleksiejus 
pamatė švirkšlį, kuriuo švirkštė vanduo. 
Pribėgęs, jis tuo pagriebė švirkšlį ir at
suko jį į carienės rūmų ponią baronesę 
Buksgevden. Nuo galvos ligi kojų peršla
pusioji senyva baronienė vis tik stengėsi 
šypsotis dėl \tokios caraičio išdaigos. O* 
karo metu, bųdąmas su tėvų vyriausiojo 
vado būstinėj, Aleksiejus ant caro kabi
neto durų iškabino užrašą: “Piniginė ar
ba gyvybė!” kuris labai išgąsdino štabo 
generolus ir užsienio karo atstovus.

Bet kartu su Aleksiejų gimė ir viena 
didžiausių cąro šeimyninių nelaimių. 
Aleksiejui šiek tiek paaugus, su didžiau
siu skausmu ir širdgėla carienė Aleksan
dra pamatė, kad jos mažasis laimužis, 
džiugiai besišypsąs berniukas turi apsi
gimęs baisią ir nepagydomą ligą. Nuo 
pat kūdikystės Ąleksaųdra buvo girdė
jusi apie, tą ligą, kaip apie kažką baisaus 

•ir paslaptingo, apie jų giminę persekio
jantį slibiną. Jos dėdė ir du sūnėnai mi
rę nuo tos ligos. Toji liga buvo paplitusi

u Heseno hercogų šeimoj ir jos ypatybė ta, 
‘ kad ji visgi nelietė moterų, o tik vyrus.

Tikrai, lyg už kokias tai tėvų ir senelių 
nuodėmes teko kentėti mažajam Aleksie
jui, kurio gyslose tekėjo jau gana sun-' 
kios tėvonystės Holšteino - Gotorpo - Ro
manovų kraujas, o dar čia prisidėjo bai
sus iš Vokietijos atvežtasis sužalotasis 
Hesenų ir Hohencolernų kraujas.

Mažasis sosto įpėdinis Aleksiejus bu
vo gimęs su paveldėta kraujalige arba 
gemofilija, kuri pasireikšdavo labai daž
nu kraujavimu ir lengvu kaulų lūžimu. 
Mažiausias vaiko staigesnis judesys, ma
žiausias sutrenkimas ar sumušimas be
žaidžiant sukeldavo nesulaikomą kraujo 
plūdimą, dėl menkos priežasties perlūž- (šytojas 
davo kaulas. Vos tik vaikas pagydavo 
nuo vieno ligos priepuolio, tuoj prasidė
davo kitas.

Galima suprasti, koks tai sunkus smū
gis buvo Nikalojui ir Aleksandrai, taip 
laukusiems sūnaus ir taip labai jį mylė- 
jusiem. Galingiausias pasauly valdovas, 
turtingiausias pasauly žmogus, caras 
Nikalojus buvo bejėgis prieš tą savo sū
naus nelaimę. Buvo kviečiami geriausi 
gydytojai ir medicinos garsenybės, bet 
niekas nepajėgė nieko pagelbėti. Nelai
mingojo vaiko tėvai nesigailėjo nei var
go, nei lėšų, kad tik mažasis Aleksiejus 
jaustųsi laimingas ir užmirktų neturįs 
tų visų džiaugsmų, kurie tenka* kitiem 
jo metų vaikam. Sosto įpėdinio kamba
riai buvo pilni įvairių brangiausių žais
lų. Čia buvo įvairūs mechanizmai, kurie 
judėjo tik mygtuką paspaudu£ Vienas 
gražiausių žaislų buvo mažojo Kinijos 
imperatoriaus dovanotasis traukinys. 
Tačiau visa tai negalėjo patenkinti gu
vaus ir smarkaus vaiko., Jis norėjo bė
gioti, šokinėti, kūlvartauti, ką taip mėgs
ta jo amžiaus vaikai. Bet visa tai jam 
buvo uždrausta. Kiekvieną jo žingsnį 
lydėjo susirūpinęs matroso Derevenko 
balsas: “Aleksiejau, jūsų didenybe, sau
gokitės,” “Aleksiejau, to negalima, tai 
tau žalinga!”

Vis dažniau mažasis Aleksiejus’kreip
davosi į motiną įvairiais prašymais, ku
riuos ji su skaudančia širdim klausė, bet 
negalėjo išpildyti.

— Mamyt, padovanok man dviratį! — 
sakydavo jis.

— Tu juk žinai, Aleksiejau, kad tai. 
tau pavojinga, — turėdavo atsakyti ca- 
riene.

— Kodėl,aš ne toks pat, kaip kiti vai
kai? — verkdamas skųsdavosi Aleksie
jus.

Kaip dažnai būdavo mato Aleksiejus 
savo seseris linksmai "bėginėjant ir žai
džiant sode, ar caro jachtoj “Štandart,” 
ir norėdavo prisidėti. Bet seserys tuoj 
liaujasi žaidusios, ir sako nenorinčios 
su juo žaisti. Nori jis žaisti tenisą, kaip 
seserys,-bet ir* tai jam neleidžiama.

Ir vistiek, nežiūrint opaus saugojimo, 
dažnai pasitaikydavo, kad Aleksiejus 
šokteri ar nukrinta, — ir nelaimė jau 
įvykusi. Kraujas plūsta nesulaikomai, ir 
niekas nežino būdo pagelbėti. Gydytojai 
deda visas pastangas, bet nieko nepada
ro. Skausmo apimtas ir vaitodamas guli 
Aleksiejus savo Ibvoj, o sumišę, susijau
dinę tėvai nežino kuo pagelbėti, turi žiū
rėti į vaiko kančias ir laukti baisaus ga
lo. Nieko kito nepajėgdami, jie meldžiasi, 
liepia laikyti pamaldas. Ir kai ligos prie
puolis praeina, tiki, kad niekas kitas, 
kaip tik Dievas, vaiką išgelbėjo. Jie vis 
labiau ima nebe pasitikėti gydytojų jėga 
ir laukia stebuklo, laukia Dieyo pasiun
tinio, kuris jiems pagelbėtų.

Auga vaikas, bet jau auįa ne tėvų 
džiaugsmas, o baimė dėl jo likimo, baimė 
dėl kiekvienos dienos, dėl kiekvieno 
žingsnio.

Ypatingai susijaudinusi dėl Aleksie
jaus baisios ligos pati Aleksandra, nes ji 
supranta, kąd ligą vaikas iš ios paveldė
jęs. Aleksiejaus akyse jaučiamas kažko
kio liūdesio šešėlis, kurio priežasties ne
gali suprasti jo paslapties, jo ligos neži
nantieji, o dar skaudžiau toji nelaimė 
atsiliepia Aleksandrai. Paaiškėjus vaiko 
ligai, Aleksandrą ir Nikalojus išsižada 
rūmų linksmybių, dar labiau užsidąro 
savo siaurame šeimos rately ir tik bųti- 

' nąis reikalais pasirodo viešumoj.'
(Ęųs daugiau)

modelis, 
tik kiek

(Tąsa)
Ką gi ir sakyt! Įdomūs, 

(ikrai įspūdingi kūriniai. 
Žiemos vaizdas (Winter 
scene) — skardus toks 
gamtovaizdis, valdingai ar
tisto pagautas. Kitas ypa
tingas gamtovaizdis, afri- 
kiško bei arabiško kolorito: 
Afro-arabesque. O čia gi: 
moteris, artisto 
nusivelka rūbus
apsisiautusi kuo, — Model 
undressing. Moderniškai, 
gal kiek imprest j ouistiškai 
nutapytas. Patrauklus, 
įspūdingas dalykas. Petro 
Cvirkos portretas, kaip ra- 

atrodė, maždaug 
paskutiniais metais. Ryš
kūs, drąsūs bruožai, kiek 
pagilintos tūlos linijos.

Prisižiūrėjau. Įsibrėžė vi
si keturi kūriniai sąmonėn.

Einame tolėliau. Ogi čia 
kas ? Stebėtinas miklučių 
pirštukų darbas. Bent keli 
moteriški rankdarbiai, iš
siuvinėti spalvotais siūlais 
ant drobės. Gėlės, puokštės, 
paukštės. Taip detalingai, 
taip smulkmeningai išsiuvi
nėta. Kieno gi čia toks me
niškas darbas? Ogi Onos 
Čepulienės. Kokių gabių 
yra mūsų moteručių! Tai 
dekoratyvė, taikomoji dai
lė.

O štai ir vėl moteriškas 
darbas. Didžiulis aliejais ta
pytas gamtovaizdis. Me
džiai, krūmai išsikreivulio- 
ję, išsikėtoję! Kaip tai ne
paprastai atrodo. Regis, še
šėlių, pavėnių nesimato. Bet 
jau tokia tankynė, toks 
raizginys. R ū p e s t i n gai, 
smulkmeningai nutapytas. 
Parašas: Centrai park. E. 
Skučas aiškina, kad čia in
dividualistinis tapybos pa
vyzdys. Tapytoja kūrė, kaip 
jai asmeniškai geriausia 
patiko. Yra ko pasistebėti. 
Kitas irgi individualistinis 
tapinys Spanish shawl. 
Graži spalvinga skarelė ir 
greta, kontrastui sudaryti, 
regis, stiklinė ir pypkė ant 
padėklo. Tai kūriniai Na
talijos Jasiukynaitės.

Ant tos pačios sienos, 
kiek tolėliau kabo dekora- 
tyvės arba taikomosios dai
lės kūriniai. Ranka nupieš
tos figūros, su spalvomis. 
Sunku taip pora žodžių ir 
apibūdinti. Simetriškai su
dėstyti ratelių rateliai, 
įmantriai susipainioję, lyg 
ir kokios 'Susirangę gėlės, 
lyg žvaigždelės, snaigulė
ms... E. Skučas aiškina, 
kad tai esą dailininkes pa
gaminti modeliai (designs) 
gal sienų apmušamįems po- 
pieriartis, gal rūbų * materi
jai, kad suknelės būtų gra
žesnės. Žiūriu ir stebiuos: 
tai čia irgi reikėjo moteriš
ko kruopštumo, dailiško 
pritiklumo, kad taip vieno
dos išeitų tos gražutės fi
gūros, eilių eilės jų. Žiūriu 
parašo: Ilse Bimba.

Taigi čia Antano Bimbos 
draugė... Stebuklai! Pą- 
maigęs pečiais, pasistebė
jęs, einu toliau. '

Ant tos pačios sienos 
kampe kabo didelis spalvo
tas ^aliejinis tapinys. Di
džiulis, tamsus miškas. 
Laukymėlė, kur eina miš
kan pravėžos, kelelis. Ir čia 
Įvykusi skaudi tragedija. 
Stūkso skurdus vežimėlis, o 
arkliukas nebegyvas, bejė
giškai rėpso tarpte atpalai
duotų pakinktų. O čia ap
linkui apstoję, baimės per
imti yažiųoliąi: nuskurdęs 
kaimietis, moteris, vaikiu
kai... Visa ta sloginga at-

mosfera artistiškai pavaiz
duota. Tai kūrinas J. Lum- 
bio-Bulio, gerai visiems ži
nomo iš jo seniau “Laisvė
je’’ ėjusių karikatūrų.

O toliau, visa užpakalinė 
siena užimta Roberto Fei- 
ferio tapybos kūriniais. 
Pats didysis: Partizanai. 
Nutapytas šiurpus epizodas 
iš praėjusio karo. Pleška 
žemyn su visu išgriautu til
tu traukinys... sprogimai, 
raudonos pašvaistės priete<- 
moj. O čia, iš priekio iš pa
krūmių stebi savo pasise
kusį darbą du įgudę parti
zanai. Giliai įspūdingas 
vaizdas.!

Greta keletas gamtovaiz
džių, peizažų iš Argentinos, 
iš Lietuvos. Ties kiekvięnu 
tenka gerai pasižiūrėti ir 
pasigėrėt. Bent trys portre
tai: Vinco Bovino, 
Paukščio ir dar 
“Laisvės” pirmūno.

Vinco 
vieno 

Visi 
kūriniai pasižymi kuo tai 
ypatingu. Iš viso jų iška
binta net devyni.

Toliau iš eilės eina Olgos 
Matukąitės (Olga Matuck) 
aliejiniai tapiniai, trys. Rū
pestingai a t p a v idalinti 
gamtovaizdžiai, ' peizažai. 
Mano vadovas E. Skučas 
gana bešališkai taria, kad 
kūriniai vertingi, turi sa
ving© dailiško grožio. Ir 
mano nuofnonė supuola su 
jo nuomone. Kiekvienas 
dailininkas pasireiškia sa
viškai..

O čia tuoj eina kuriniai 
ir paties Edvardo Skučo. 
Jų kūrėjas mandagiai susi
laiko nuo komentarų, lei
džia tau pačiam pasižiūrėt 
ir saviškai atsiliept. Tik 
paaiškino, kad jis dažus 
aut drobės dėjo ne šepetu
ku ne teptuku, bet peiliu
ku. Kokia ypatinga techni
ka! Reikia jau ką nors gi
liau išmanyti, kad pada
rius atitinkamą “recenzi
ją”. Štai Mildos Jonušony- 
tės (Mildred Stensler) por
tretas. Ryškūs, drąsūs 
bruožai, tūlos veido linijos 
kiek pagilintos. Tai moder
nistinis priėjimas. Toliau— 
gamtovaizdis, Niu Džiorzės 
kampelis. Spalvos vis aiš
kios, šiltos, saulėtos. Kitas 
gamtovaizdis — irgi yra ko 
pasižiūrėt. Ir dar gamto
vaizdis, jau kitaip traktuo
tas, kita nuotaika, kitas ko
loritas.

Ir tuoj grečium bent 
trys jo jaunesniojo brolio 
Artūro Skučo aliejiniai ta
piniai. Čįa ryškesnė moder
nizmo įtaka. Nedidelis mo
torinis laivelis. Saule nu
pleškėjęs raųmen i n g ą s, 
kresnas vaikinas derina ką 
tai, rengiasi paleist laivelį 
po plyną vandenį. Kitas kū
rinys — paprasto kamįarib 
kampelis, rakandai, stalas, 
knygos. Dar vienas — gam
tovaizdis. Artūro Skučo 
jau kitokis priėjimas, negu 
jo vyresniojo brolio Edvar
do, kurs gražiai, bešališkai 
pastebi, kad jo jaunysis 
broliukas > turi dailįškų ga
bumų ir moka pasirodyt o- 
riginaliai. Jis savo kūrybos, 
meistras. Man asmeniškai 
Artūro Skučo kūriniai pati
ko, tik gaila, kad dabar su
sidarė daugiau lankytojų ir 
aš nebegalėjau taip gerai 
įsižiūrėt ir susikaupt, kaip 
pirma.

Jonas Griškauskas ar 
Griškevičius (John Gresh),. 
vienas pačių gabiųjų jaunų 
tapytojų turi iškabinęs ke
letą savo ąliejjnių kūrinių. 
Visi pfąsįžymį gražių už
baigimų, spalvų suderinimu

ir bendros^ nuotaikos api
pavidalinimu. Nespėjau ge
rai įsistebėti ir todėl nega
liu atitinkamai įkainuoti 
kiekvieną tapinį paskirai. 
Pats didysis tapinys, rodos, 
pavaizduoja miesto keletą 
neturtingų namų. Gražus 
meniškas darbas! Paskui 
eina paties tapytojo auto
portretas, patraukliai iš
pildytas. Jaunas, dailus, e- 
nergingas veidas. O ten dar 
pora gamtovaizdžių, tokių 
vis būdingų, patrauklių.

Kadangi buvo pranešta, 
kad šita vaizduojamojo 
meno paroda nepilna, kad 
dar daugelio dailininkų kū
riniai nespėjo pribūti, ir 
kad naujajame “Kultūros 
centre” bus gal tam tyčia 
paskirtas kambarys, tai pa
sistengsime ten kada pasi
švaistyti ir nuodugniau vi
sa ką pastudijuoti. O čia 
tuo tarpu ateina du labai 
įdomūs lankytojai, patys į-- 
žymūs vaizduojamojo me
no artistai: tai Pittstono 
fotografai — Stasys ir Lu- 
cytė Rauduvė. Na čia tuoj 
ir prasidėjo gyva vaizduo
jamojo meno peržvalga. 
Jau daug metų paviršuti
niškai pažįstu abudu Rau- 
duves, bet tik dabar gavau 
patirti, jog jų esama ne bet 
kokių taip sau, eilinių foto
grafų. Abu įgudę artistai 
tapytojai — ir gerai nusi
mano apie tapybos meną.

Kokie įdomūs žmonės! 
Tai šį popietį gavau skal
siai ir sklandžiai pasikalbė
ti tapybos temomis su Ed
vardu Skuču ir paskiau su 
Stasiu Rauduve.

Stasys Rauduvė — orto
doksas tapybos meninin
kas, griežtas realistas ir 
reikalauja taisykliškos tik
rovės vaizdavimo. Baigęs 
tautinę tapybos akademiją 
Paryžiuje. Jis autoritetin
gai nurodė, ko tam ir tam 
ir kitam paveikslui trūksta, 
kaip, sulig jo nuomone, tu
rėtu 'būti.

Štai kabo, rodos, trejetas 
aliejinių tapinių, sukurtų 
A. Gutausko. Tai mūsų ge
rai žinomas visuomeninin
kas, rašytojas ir karikatū
ristas savamokslis A. Gil- 
manas. Aš ir nežinojau, kad 
jis ir aukščiau prasisiekęs. 
Ne tik grafikas, bet ir ta
pytojas. Įsižiūrėjau į jo
r

“bakūžę samanotą”. Labai 
gerai nuo seniau pažįsta
mos išvaizdos medinis Lie
tuvos ūkininko namas, iš 
sienojų, šiaudiniu stogu, 
lietuviški langai su lanįe- 
nyčiomis. Čia kelias, gera 
standi iš eglės šakų susta
tyta pinučių tvora. Šulinys 
su aukštu rentiniu, su svir- 
sčiu, ir čia moteriškė van
denį semia. Toliau matyt 
klėtys ar gurbai.

Rūpestingai visa kas at
vaizduota, ir man tapinys 
patiko. Stasys Rauduvė 
tuoj ėmė aiškinti, kad mer
gina atrodo nenatūraliai 
didelė palyginus su tvora. 
Girdi, reikėjo tvoroj pada
ryt iškirpimas, kad geriau 
matytųsi šulinys. Tada, bū
tų aikštėj ir mergina ir ki
biras ir būtų ji išėjusi ge
resnėj proporcijoj, palygi
nus su aukšta tvora. Gal ir 
taip. Dailininkas ant to 
stovi ir jis geriau išmano 
tapybos ypatumus.

Man besiklausant Raudu- 
vės nurodymų, štai įeina 
Antanas Bimba. Linksmai 
nusiteikęs. Pradžiugo, pa
matęs dailininkus. Gyvai 
pradėjo ūtaroti su Lucy te, 
o mane vis domino Stasio 
Rauduvės energingi išva
džiojimai. Čia nuolaidžiai į- 
siterpė ir mūsų Edvardas 
Skučukas. Jis labiau tole
rantiškas, pakantus ir dau
giau duoda laisvės kiekvie
nam dailininkui pasireikšti 
saviškai, individualiai. Man, 
kaipo pašaliečiui, buvo tik
rai įdomu pasiklausyt tų 
dviejų gabių dailininkų 
nuomonės. O draugiškos 
diskusijos ėjo gyvai. Kai 
ką klusterėję, Lucytė ir 
Bimba geraširdiškai moste
li ranka: girdi, supaisysi 
tu tuos visus dailiškus po
sūkius ir asmeninius įkvė
pimo pavaizdavimus. Vely 
eime, užkąsime ko vaka
rienei:, jau metas, o paskui 
patrauksime į antrąjį kon
certą. Ir Bimba be vargo 
įtikino, kad geriausia bus 
ne į restoraną, bet pas jį, į 
jo gūžtelę užusukti.

(Daugiau bus)

Washington. — Kviečiai 
tuoj pabrango keliais cen
tais bušeliui, kai tik valdžia 
pradėjo supirkinėti miltus 
vakarinei Europai.

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

K.' S. BARANAUSKAS
15 Franklin St., Hudson, Mass, t

Tel. 1169-W

4 pųslc-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-. Penkt., Sausio 16, 1948

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



LOS ANGELES, CAL. Milwaukee, Wis.
Vieša Širdinga Padėka

Brangūs draugai ir draugės. 
Man yra brangiausias dalykas, 
kada kas nors mane atjaučia ir 
suteikia paguodą ligoje ar ne
laimėje. Ir aš kaip tik to su
silaukiau, kada sirgau namuose 
ir ligoninėje per lapkričio ir 
gruodžio mėnesius.

Nors jaučiu, kad tarti tik 
ačiū per pigu jums, draugai ir 
draugės, už tokią širdingą at
jautą ir gerus linkėjimus man 
laike ligos, bet tai viskas, kuo 

■aš galiu tuo laiku jums atsidė- 
kavoti. Tuo laiku aš aplaikiau 
virš 70 atviručių ir laiškučių j 
ligoninę ir į namus. Skaitant 
jūsų gerus ir draugiškus linkė
jimus, nejučiomis ašaros rie
dėjo, todėl, kad aš turiu taip 
daug prijautėjų, kurie atsime- 
nėte mane laike mano nelaimės, 
suteikėte man tikrai stiprią 
dvasią ir jausmus.

Gydytojas man pataria, kad 
aš, išėjus iš ligoninės, būčiau 
po gero gydytojo priežiūra. Ir 
aš tai dariau per tris savaites, 
b ‘ vėliau vėl pataria man eiti 
ant antros operacijos. Bet aš, 
tam netikėdama, lankiau mo
terų specialistus gydytojus ir 
vėliau pripažino, kad nėra sku
baus reikalo antros operacijos 
ir taip likau sveika iki dabar 
ir be antros operacijos.

Gydi'tojo padrąsinimas ir 
mano draugų ir' draugių atjau
ta mane taip sustiprino, kad da
bar tikrai jaučiuosi pilnai svei
ka.

Išreikšdama širdingą padėką 
visiems draugams ir draugėms, 
noriu tarti ačiū vietiniams už 
patarnavimą ir aplankymą ma
nęs namuose ir ligoninėje, 

i taipgi už suteiktas draugiškas 
j dovanėles. ¥

Labai esu dėkinga d. A. Ta- 
landzevičiui, kad jis mane nu
vežė į ligoninę, taipgi d. G. 
Bernotui už parvežimą į na
mus. Marytei Peters už patar
navimą. Linksma buvo matyti 
laikraštyj parašymas mano bro
lio Vinco Karmaus apie mane 
užuojautą. Ir labai dėkinga d. 
St. Jasilioniui ir Alenai Bru
žienei už jausmingas eilutes, d. 
V. Sutkienei ir Pranui Jočio- 
niui už kolektyvinę laiškus ir 
atvirutes. Gavau laiškų ir at
viručių net nuo tokių draugų ir 
draugių, kuriuos mažai pažįs
tu, iš plačios Amerikos. Todėl, 
draugai ir draugės, tariu vi
siems širdingą padėką už jūsų 
draugišką atjautimą ir visiems 
spaudžiu dešinę, nors savo žo
džiais, o pasveikus dirbsiu vėl, 
kiek galėsiu.

M. Alvinienė.

AMERIKONŲ LĖKTUVŲ
BAZĖ AFRIKOJ

London. — Anglija užgy- 
re planą dėl .Amerikos kari
nių lėktuvų stovyklos staty
mo Benghazi, Libijoj, šiau
rinėj Afrikoj.

WALLACE’O PRAKALBOS
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

A
r 
r

y 
y

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

S
R 
#5 A R K R R R R R R 
1 

A

y Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
g lonu. Mandagus patarnavimas.
g Kiekvieną šeštadieni Įvyksta pudta, pasivaišinimas bei pare. Pra- 
y šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

r

r

£ R

į Living Room Cushions |
J ’ Refilled With New Springs ’ r

! ' $3.75 I

y . Rl Sofa Apačios Perbudavojimas | 
j Už $12.00 |
y šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

| LITUANICA SQUARE

^RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

R R
R

R

y

1 

R 
R R 
R R R
R R R R

ATDARA DIEN£ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE.

R
R
1 

ABROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgreen 4-9612 R

C|

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

-MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Grabortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

r 
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dyl Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. ’

Gruodžio 30 d. Municipal 
Auditoriume kalbėjo Henry 
Wallace, tik diena prieš tai 
pareiškęs Chicago j e, jog jis 
kandid a’t uosį prezidentus. 
Nors įžanga buvo nuo 50 cen
tų iki $2, bet publikos plaukė 
tiek, jog Ugniagesių Depart- 
mentas turėjo nuimti restrik- 
cijas ir leido 500 stovėti: sė
dynių jiems nebebuvo. Ir tai 
dar šimtai grįžo namo, nes 
daugiau jau neleido,

Neseniai čia buvo repūbliko- 
nų mitingas toje pačioje sve
tainėje, kuriame kalbėjo tos 
partijos asp^antas Harold 
Stassen. Įžanga į tą mitingą 
buvo veltui, ir tai pllblikos su
sirinko mažiau kaip 4,000.

Wallace’ui mitingą rengė 
Wisconsin Citizens for Wall
ace Committee. Publika pa
sitiko Wallace’a su didžiausiu 
entuziazmu ir aplodismentais. 
Ypač jo pasisakymas, kad 
kandidatuos, iššaukė garsius 
aplodismentus.

Taip pat entuziastiškai bu
vo pasitiktas dainininkas Paul 
Robeson. Kada jis sudainavo 
Allis-Chalmers darbininkams, 
išstreikavusiems arti metus 
laiko, dainą Joe Hill, svetainė 
siūbavo nuo aplodismentų.

Vienu tarpu atsistojo ant es
trados radijo komentatorius 
William S. Gailmore ir papra
šė Wallace’o ir kitų Wiscon- 
sino pažangiųjų kandidatų 
rinkiminei kampanijai aukų. 
•Tuoj . pradėjo plaukti dides
nėmis sumomis ir užbaigus 
rinkliavą aukų buvo sumesta 
virš $4,000.

Ka Wallace Pasakė
Uždrožęs storai m i litąr i nei 

Wall gatvės" spaudai, kartu 
ir Valstybės Departmental, 
Wallace pareiškė, kad senųjų 
partijų koalicija su savo už
sienine politika jungia Ame
rikos žmones su “karaliais, 
fašistais ir reakcininkais.“ Jis 
perspėjo klausytojus, kad to
kia politika veda prie karo su 
Rusija ir pareiškė, kad jis 
kandidatuoja vien tik dėl to, 
kad davus Amerikos žmonėms 
pasirinkimą balsuoti už taiką 
ir apsaugą.

Reporteriams pastačius 
klausimą Wallace’ui, ką jis 
mano apie komunistus, Wall
ace atsakė,- jog jis žino, kad 
nekurie Komunistų Partijos 
nariai ir simpatikai balsuos 
už jį, nes jie trokšta taikos. 
Užklaustas, ar jis neatsižadės 
komunistų paramos, Wallace 
atsakė, kad jis priims balsus 
visų, kurie tik balsuos už tai
ką ir gerovę.

? Toliau Wallace savo kam
panijos kalboje ragino šalies 
pareigūnus pamainyti savo 
piktą politiką link Sovietų 
Sąjungos. Dabartinė politika 
“nubankrūtuos mus moraliai 
ir finansiniai,“ sakė Wallace. 
Jis ragino teikti kare nuken
tėjusioms šalims plūgus ir 
traktorius vietoje šautuvų ir 
tankų. Jis pasisakė prieš už
sieninę politiką, kuri kišasi į 
vidujinius tų' šalių reikalus. 
Jis nurodė, kad Europos darbo 
liaudis žiūri į mūsų tokią po
litiką kaip į nuogą imperia
lizmą arba dar blogiau, ypač 
Graikijoj. a

“žmonės viso pasaulio turi 
matyti kitą Ameriką, 'ne šią 
Trumano vedamą, Wall gat
vės dominuojamą, militaristų 
grupės remiamą, kas juodina 
vardą Amerikos demokratijos 
visam pasaulyje,“ pareiškė” 
Wallace.

Wallace toliau pasakė, kad 
jam Marshall© planas atrodė 
labai geras, kol jis nebuvo su
rištas su Trumano doktrina. 
Trumano doktrina, taip va
dinama Europos atstatymo 
programa yra planas kišimo
si į socialius, ekonominius" ir 
politinius tų šalių reikalus.

Militarinė spėka ir parama 
nedemokratiškoms valdžioms 
vakarų Europoj nesustabdys 
komunizmo, sakė Wallace. Jis 
pasisakė, kad jis nusitaręs 
kandid atuoti į prezidentus 
1947 metų kovo mėnesi, ka

da prezidentas paskelbė savo 
militarinė paramą Graikijai ir 
Turkijai, ir matant kaip per 
visus 1947 metus “mūsų pa
galba kitoms šalims buvo teL 
kiama kovos prieš Rusiją dva
sioje, ne šelpimo nubadėjusios 
žmonijos dvasioje.“

Vietoj Marshallo* plano 
Wallace siūlė įsteigti Jungti
nių Tautų rekonstrukcijos 
fondą finansavimui tų šalių at- 
sibudavojimo darbe.

Toliau Wallace puikiai už
drožė Amerikos industrialis- 
tams ir didiesiems finansie- 
riams už išnaudojimą Ameri
kos darbo liaudies, už aukš
tas pragyvenimo kainas, už 
Taft-Hartley įstatymą prieš 
darbininkus ir už visus berei
kalingus persekiojimus pažan
gesnių piliečių.

Ant galo Wallace pareiškė, 
jog jis norėtų, kad sen. Tay
lor, demokratas iš Idaho, 
kandidatuotų kartu su .juo ant 
vice-prezidento. Visas šalies 
rinkimų sleitas bus sudarytas 
sausio mėnesį ir balandžio 
mėnesį Chicagoje bus sušauk
tas visos šalies susirinkimas 
galutinam užbaigimui trečio
sios partijos reikalų, sakė 
Wallace.

Wisconsin© piliečiai už 
Wallace žada dar labiau iš
plėsti savo kampaniją dėl 
trečiosios partijos ir imtis už 
intensyvio darbo, kad išjudi
nus Wallace’o prezidentinę' 
kampaniją. Girdėjęs.

Ule velando Žinios
Kunigas Sako, Tik Komunistai 

, Skelbia Brolybę
Jaunas evangelistų kunigas 

sakydamas pamokslą savo pa
vapi jonams pasakė, kad šian
dien evangelistų kunigai yra 

^apsileidę ir nustoję įtekmės 
tarp tos tikybos žmonių, šian
dien krikščionybė nevedama 
po senovei, bet yra agresyvė, 
neturi savyje gerų intencijų 
bei pozityvės programos link 
žmoniškumo ir broliškumo. 

^Tas viskas ’šiandien yrau^už- 
miršta. ■

Toliau kunigas sakė, kad 
šiandien tik pas komunistus 
matoma ta senoviška krikščio
nybė ir meilė., link ’ artimo. 
Komunistai skelbia sociales 
teises, lygias progas, ekono
minį saugumą, pilną žmonių 
laisvę, broliškumą visame pa
saulyje. Ir tai yra galingi ar
gumentai nuožmumo, biednys- 
tės ir priespaudos aukoms, sa
kė kunigas.

Mes negalime sulaikyti ko
munizmo su kongresiniais ty
rinėjimais arba metant į ka
lėjimą. Tokios metodos ne
sulaikys komunizmo, sakė ku
nigas. Kaip tik atbulai, ko
munizmas plėsis dar sparčiau.

Jeigu mes norime sulaikyti 
komunizmą, tai turime panai
kinti tas sąlygas, kurios ug'- 
do komunizmą. Vienatinis bū
das sulaikymui komunizmo 
yra ataka ant tų visų blogu
mų, kurie gimdo komunizmą.

Tūlas K. F. nuo TWUA- 
CIO išreiškė savo nuomonę 
apie to kunigo pamokslą. K. 
F. sako, kad tas kunigo pa
mokslas labai tinka ir uni
joms. Ir unijų nariams toks 
kunigo pareiškimas labai tin
ka. K. F.' sako, kad mes kai
po tauta nesistengiame panai
kinti tas priežastis, bet jas 
paliekame ir spardome ki
tiems į veidus, sakydami, kad 
mes tą darome už demokra
tiją, kad gerai skambėtų.

V. M. D.

Įgebi pietcs!| 
g Kada norite gerų pietų, R 
g kreipkitės į g
I Lorimer Coffee Shop | 
g Frank Domikaitis S 
g Savininkas jį
g 417 Lorimer Street 2 
g Laisvės Name 2
| Brooklyn, N. Y. $
^Kvepiančiai keptos ir virtos® 

mėsos valgiai. Taipgi dar- g 
žovių ir pieninių valgiu g 

gražus pasirinkimas. g

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

O kad Italijos kapitalistai jo 
kruvinąjį rėžimą finansavo, 
tai Grigaičiui nesvarbu. Ne
svarbu jam, žinoma, ir tas, 
kad tuojau Amerikos Morgano 
bankinė firma paskolino Mus- 
soliniui $100,000,000 už . “iš
gelbėjimą Italijos nuo komu
nizmo ir bolševizmo.“

šitaip “moksliškai“ ir 
“marksistiškai“ Naujienų re
daktorius supranta karų prie
žastis ir “šviečia“ savo nelai
mingus skaitytojus.

Arba, pavyzdžiui, kadaise, 
pereitame šimtmetyje, kai Ru
sijoje viešpatavo žiauri feo- 
dalistinė monarchija, baisus 
ekonominis atsilikimas, didy
sis marksistas Engelsas rašė, 
kad kapitalizmas, sulyginus su 
tąja feodalistine santvarka, 
yra žingsnis pirmyn. “Kapita
lizmas,“ jisai sakė, “atidaro 
naujų perspektyvų ir naujų 
vilčių? žiūrėkite, ką jisai pa
darė ir tebedaro Vakaruose.“

Šitą tiesą visi visų laikų 
tikrieji marksistai pripažino. 
Kapitalizmas geresnė santvar
ka, negu vergijos arba feoda
lizmo.

★ ★ ★
Bet kokia iš to išvada? Gri

gaičio išvada tokia: Engelsas, 
kuris buvo vienas iš “Komu
nistų Manifesto“ autorių,/vi
siems laikams ir amžiams ka
pitalizmą pripažino ir visi, ku
rie dabar eina prieš kapitaliz
mą, nori jį pakeisti socializmu, 
yra kvailiai ir apgavikai. Jo 
supratimu, ne tik bolševikai 
padarė Rusijoje klaidą, nu
veikdami kapitalizmą 1917 
metais, ne tik sukaneveikė 
marksizmą ir nepaklausė En
gelso, bet nusidėjo prieš visą 
žmoniją ir turėtų tuojau tą 
savo klaidą atitaisyti: atsi
sveikinti su savo socialistine 
santvarka ir sugrąžinti kapita
listinę santvarką.

• Tiktai taip, pasak Grigaičio, 
pasaulyje įvyktų ramybė ir lai
mė !

Bet, žinoma, bolševikai nie
kada nesusipras tatai padary
ti ir (Grigaičio ii* visų men
ševikų bėdos ir raudos nieką- į 
da nepasibaigs!

Paryžius. — Tiktai ko
munistų dienraštis _L‘Hu- 
manite išspausdino Mar
shallo plano sąlygas. Tos 
sąlygos taip įžeidžia ir 
kliudo Francijos garbę ir 
savarankumą, kad buržua
ziniai ir socialistų laikraš
čiai bijojo parodyti jas 
francūzams.

Fotografas |
grupių ir pavienių.® 

Iš senų padarauR 
naujus paveiks-,* 
lūs ir ' krajavusR 
sudarau -su ame-| 
rikoniškais. Rci-g 
kalui esant irR 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- r 
geidaujama. Tai-^ 
pogi '"atmaliavojuR 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES « 
512 Marion St., Brooklyn R R 

Kampas Broadway ir Stone Avė., prieR 
Chauncey . St., Broadway Line. R 

Tel. GLenin ore 5-6191

m
ywgTraukiu paveikslus familijų, ves-§
fituvių, kitokių

v.

y s?

ij. J. Kaškiaučius, M. D.i 
g 530 Summer Avenue, g 

Newark 4, N. J.
| HUmboldt 2-7964 «

E Matthew I
BUYAUSKASj

» Laidotuvių Direktorius.

I 1g Liūdnojo valandoje simpatiškai ® 
m ir asmeniškai patarnauja už g 
S prieinamą atlyginimą. R

w Moderniškai įrengtos Koplyčios R 
f 426 LAFAYETTE ST., | 
| Newark 5, N. J. | 
| Tel. MArket 2-5172 g

Newark, N. X — Civilių 
Teisių Kongresas pasmerkė 
miesto apšvietos valdybą, 
kuri uždraudė mokykloms 
liberalų Nation žurnalą ir 
Soviet Russia Today.

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

American Slav Kongreso Kom. 
masinis mitingas įvyks sausio 18 d. 
2 val.y^lieną. Workmens Hall, 2507 
Madison St„ kampas Ross St. Iš
girsite Charles Musil, iš National 
Ofiso ir Mrs. Reba Lewis, nuo 
Progr. Citizens of America, vict. 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 organizacijų, klubų, pašalpi- 
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 amerikonfš- 
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 reikalų, 
tuomet žinosime ką mes turime. — 
P. Puodis, sekr. (12-13)

PHILADELPHIA, PA
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 18 d., 2 vai. dieną, 
143 Pierc'b .St. Visi nariai dalyvau
kite, nes žinote, kad sausio 25 d. 
įvyks šėrininkų suvažiavimas, turė
sime išrinkti delegatą, taipgi turime 
ir kitų svarbių reikalų aptarimui.— 
L. T. (13-14)

3 SVARBŪS
ĮVYKIAI

šeštadienį, 24-tą dieną 
sausio - Jan. 24, š. m., įvyks 
Lietuvių Namo bendroves 
dalininkų šuva žiavimas. 
Bus Laisvės salėje, 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y. 
Prasidės 2-rą vai. po pietų.

Sekmadienį, sausio 25-tą 
dieną • įvyks Lietuvių Ko- 
operatyvės Spaudos bend
rovės dalininkų suvažiavi
mas. Bus Grand Paradise 
salėj, 318 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 vai. 
ryto. \

Sekmadienio vakarą 25-tą 
sausio, įvyks Laisvės ban- 
kietas. Bus Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., pradžia 6- 
tą vai. vakaro, šokiai nuo 
7-tos valandos vakare. Pa- 
vidis Orkestrą gros šo
kiams.
oooooooooooooooooooooooooo

KĄ DARYTI DfiL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO

ARTHRITIS
teigti jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO, RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKĮ) be jokių iėSų jums. Ne
siųskite pinigų,,o tiktai savo vardų ir adre
sų, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- Į 
lėpuof, jei nepatiks.

NORTHWAY PIIARMACAL CO.
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW* YORK 
Dept. 35.

IF. W. Shalinsl
I (SHALINSKAS) « 
» '' 5

g Funeral Home « 
y 84-02 Jamaica Avenue § 
p Opposite Forest Parkway r 
S R
g WOODHAVEN, N. Y. g 
V R

Suteikiam garbingas laidotuves g 

i $150 ' j 

y Koplyčias suteikiam nemokamai r 
visose dalyse miesto.

if R» Tel. Virginia 7-4499

Į Egzaminuoįam Akis,į 
I Rašome Receptus « 
^Darome ir Pritaikome Akinius |
8 g

<v 
g 
g
y 
y

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

if w V

i

i
I

R
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IBAR & GRILLI 
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINĖ, VYNAS 

ALUS

Kanados
Black Horse Ale

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

i

g g
if 
if 
if 
if 
if

g
I
if
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| Di uuKiyn, n. i.

ir I
Ž 
R

i August Gustas | 
š BELTAIRE FLORIST
g Lietuvis Kvietkų Pardavėjas | 
| 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. i 
J , , (kamp. 68th St.) 5
8 Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų J 
8 ir tt., telefonuokite J
w S Ho re road $-9330 2
| Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, a 

g. ko jūs reikalausite. . į
g Specialistai Pritaikymui *
g šermenims, Vestuvėms ir Bankietams * 
g Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS i 
g FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. 2

| Paul Gustas Funeral Home, |
t INC. Į
j 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 9 
g Skersai gatvės nuo Armory 2
g LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS g 
g Telefonuokite dieną ar naktį 2
g EVergreen 7-4774
| • J

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 
| giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, J 
| prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. *
w Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas * 
į! kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. *
g Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- J 
g kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. i

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Penki., Sausio 16, 1946
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Prašymas/

Drauges ir draugus prašau 
nesiųsti man igaliavimų jus 
atstovauti Lietuvių Namo' fi
ves suvažiavime. Esu dėkin
ga už patikėjimą man taip I 
svarbaus klausimo, tačiau šį 
kartą jūsų atstovauti negalė
siu.

Nepaprastai svarbu, kad 
kiekvienas šėrininkas būtų at
stovautas asmeniškai ar per 
“proxy,” tad, negalėdami patys 
atvykti, būtinai įteikite ar at
siųskite balsavimo įgaliavimą 
bile,kuriam kitam iš jums ži
nomų draugų. S. Sasna.,

Džiaugsmingai Pasitiko 
Laivo Connolly Įgulą

šeimos visuomet džiaugiasi, 
kada jų vyrai sugrįžta iš ke
lionių jūromis — jos visuomet 
grėsmingos. Tačiau vargiai 
bent kada jie susitinkami 
taip karštai, kaip buvo susi
tikti sudegusio ant jūrų laivo 
Jdseph V. Connolly įgula, par- 
skrisdinta iš Nova Scotia į TLa
Guardia stotį, New Yorke, 
praėjusį trečiadienį.

šį kartą visose tose šeimo
se buvo didelė šventė. Visi 
kiti darbai ir reikalai — į ša

Sveikata, Sveikata!

Central Brooklyn
Iš LLD ir LDS Kuopų Veikimo

Mokyklos Savininkai 
Nenori Užleisti

, Vietos Kalėjimui
Nutarta yra statyti Brookly- 

f ne' naują kalėjimą, pavaduoti 
labai netinkamąjį senybinį, 
esantį prie Raymond St. Ta
čiau naujajam numatytas plo
tas ne visas yra tuščias, tūlus 
pastatus reiks nugriauti. Tarpe 
numatytų nugriauti randasi 
kveikerių mokykla, kuri, sako 
jie, nėra privatiška ar sekta- 
rinė, bet populiariška visuome
ninė.

Kveikeriai dabar kreipėsi į 
atitinkamas įstaigas protes
tuoti prieš nusavinimą jų plo
to kalėjimui.

Bučeriam Pakėlė Algas

Suėmė Opiumo Prekėjus

Trys detektyvai susekę New 
York o West Side srityje duj 
marininkus, turėjusius $75,000 I 
vertės kokaino. Suėmė opiu
mą ir savininkus. Šniukštai 
buvę apsimetę vienas elektris- 
tu, kitas maliorium, o moteriškė 
šn i u k št ė—n au j ok e su si e d i j oje, 
klausinėjanti buto.

Coney Island teismabutin
* pašauktiems 19-kai namų sa

vininkų teisėjas Silver įsakė 
duoti namuose pakankamai 
šilumos nuo 8 ryto iki pietų ir 
nuo 4 po pietų iki-pusiaunak
čio.

Trys tūkstančiai bučerių, 
dirbančių Brooklyno ir Queens 
bučemėse, gavo algos priedo 
po $7.50, nustatyta patyru
sioms bučęriams minimum $70 
savaitei, taipgi pailgfno ato
stogų laiką.

Bučeriai, nariai AFL uni
jos, būtų išėję į streiką atei
nantį pirmadienį, jeigu nebū
tų buvę susitarta. Streikas 
jau buvo vieną kartą atidėtas 
majoro O’Dwyer prašymu. 
Tuo laikotarpiu majoras pri
kalbino savininkus susitarti su 
u m j a.

Bėgiu 10 Menesių Ji 
Susilaukė 4 Vaiky

Mrs. Eileen Ball, 27 m., gy
venanti 52-07 Skillman Ave., 
Woodside, šiomis dienomis 
parsivežė iš ligoninės dvynu
kes dukrytes, gimusias vienu 
mėnesiu per anksti. Jos gi
mė gruodžio 19-tą, 1947 m. 
O savo pirmųjų kūdikių, dvy
nukų berniukų, ji susilaukė 
vasario 10, 1947.

Mrs. Ball džiaugiasi vaikais, 
bet kartu ir susirūpinusi. Sa
ko: “Nežinau, ką darysiu,‘jei
gu pas mane pribus daugintu 
dvynukų.”

Žinovai sako, kad ji dar 
gali susilaukti, kadangi jos ir 
jos vyro giminėse jau yra bu
vę keleri dvynukai.
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Dienraščio Laisvės 
Suvažiavimas 
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BANKIETAS
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Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 
bilietus ir dalyvaukite bankiete.
VAKARIENE SU ALUM $3.00

Ir šiemet Laisvės bankietas bus toje 
pačioje vietoje kur pernai buvo 

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

VAKARIENĖ BUS'DUODAMA 
6-TĄ VAL. VAKARO.

šokiai prasidės 7-tą vai. vakare

A. Pavidis Orkestrą Gros Šokiams
Dienraštis Laisvė prašo ko-operacijos 

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

Tą pačią dieną įvyksta Laisvės bend
rovės suvažiavimas. Visi dalininkai yra 
kviečiami dalyvauti suvažiavime.
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lį! Susitikti parskrendančius 
buvo mama,-buvo žmona, bu
vo broliai, seserys ir vaikai, 
kadangi jie visi įtempę klausą 
aną dieną prasėdėjo ištisas 
valandas prie radijo laukda
mi apie juos žinių. Buvo ži
nia, kad laivas dega, bet kad 
įgula išsigelbėjo, kad mari
ninkus valtyse neprarijo kal
niškes jūrų bangos, tą jie su
žinojo daug vėliau.

Nelaimės laivo laimingoje 
įguloje buvo grupė ir brookly- 
niečių-newyork iečių.

Valstijos Seimelis 
Užplukdytas Raganų 
Gaudymo Biliais 

/

Prasidėjus valstijos seimelio 
(assembly) sesijai, į Albany 
plaukia ragangaudiški biliai 
vienas po kito.

Vienas, šeri. Paul A. Fino, 
Bronx republikonas, pasiūlė 
pakeisti imamiems į valdinius 
darbus asmenims priesaiką 
taip, kad jie turėtų pareikšti, 
jog jie nėra nariais, net ne
simpatizuoja jokiai organiza
cijai, kurią generalis- prokuro
ras paskelbė “neištikima.”

Panašų bilių pasiūlė kiek 
pirmiau Lewis apskrities repu- 
blikonas Fred A. Young.

Dar kitas seimelio narys 
Thomas A. Carney, Brooklyno 
republikonas, pasiūlė naudotis 
tuo prokuroro sąrašu sprendi
mui duoti ar neduoti viešus 
pastatus organizacijų susirin
kimams.

Yra pasiūlymų įtartus tūlų 
organizacijų narius net mėty
ti iš .darbu.

Kaip toli šis ir visi kiti siek
tų, rodo tas, jog Carney, gir
damas savo4 pasiūlymą, sakė, 
kad tokį bilių įteikti jį “aks
tino įvykis su Paul Robeson, 
Albany, taipgi su Howard 
Fast ir American Youth for 
Democracy įvykiai New Yor
ke.”

Mūsų šalyje ir pasaulyje 
paskilbusiam dai n i n i n k u i 
Robesonui, kaip pamename, 
reakcininkai buvo norėję už
drausti Albanyje kalbėti, bet 
masiniai liaudies judėjimai 
privertė reakciją pasitraukti. 
Vieną kartą jam kalbėti ne
leido, kitu atveju turėjo leis
ti. Taip pat buvo su Fast ir 
su jaunimo organizacija.

Amerikietiškoji reakcija, 
jeigu būti] leista jai įsigalėti, 
kaip matome iš tų siūlomų bi
lių, nebūtų nei kiek geresnė 
už vokiškąjį fašizmą ar už 
esamuosius Graikijoje, Ispani
joje ir kitur, kur už strei
ką darbininkus šaudo, karia.

šiuo momentu darbininkams 
ir jų organizacijoms reikia di
džiausio budrumo ir veiklumo. 
Reikia matyti, kas darosi kon
grese, valstijų seimeliuose, 
miestų tarybose.
' New York o Valstijos Seime
lis yra kontroliuojamas re- 
publikonų, su pritarimu de- 
nųokratų reakcinio sparno. Jie 
gali bile dieną tuos bilius pa
daryti įstatymais. Bet jie no
ri ir vėl būti išrinktais, tad 
masių matymas jų darbo ir 
greitas veiksmas prieš visuo
menei žalingus bilius, spaudi
mas į savo apskrities atstovus 
seimelyje turės didelės reikš
mės.

Trečiadienį, sausio 7 d., LDS 
46 ii* LLD 24 kuopų įvyko 
metinis susirinkimas. Kadan-1 
gi daugelis 'narių priklauso 
prie abiejų kuopų, tai ir susi
rinkimus atlaiko vienu vaka
ru.

LDS kuopos valdyba patie
kė savo raportą iš metinio vei
kimo. Nors didelių darbų ne
nuveiktą, bet atsižvelgiant į 
sąlygas, kuriose prisieina veik
ti, tai visgi prisidėta prie mū-' 
sų organizacijų palaikymo ir 
jų veiklos plėtimo;

Gavimu naujų narių kuopon 
negalirha pasigirti, nes gauta 
tik du nauji nariai ir nuo iš
pildymo mums skirtos kvotos 
dar tolokai, bet mūsų vaji- 
ninkai raportavo, kad greitoj 
ateityj bus gauta naujų na
rių. Praeityje jie savo duo
tą žodį išpildydavo. Reikia 
tikėtis, kad išpildys ir dabar.

Iš kuopos iždo paaukota 25 
doleriai įvairiems mūsų orga
nizacijų reikalams.

Skaityta laiškai iš LDS Cen
tro reikale vajaus ir nuo Lietu
vių Namo Bendrovės, kvie
čiant dalyvauti konvencijoje, 
kuri įvyks sausio 24 d*. Į abu 
laiškus atsiliepta teigiamai.

Kuopos valdyba pasilieka ta 
pati, kuri praeitais metais bu
vo.

Paaukota 10 dolerių progre- 
syvei spaudai ir draugai su
aukojo, kas dolerį, kas penki
nę ir daugiau, viso su virš 60 
dolerių. Labai graži parama 
mūsų ateitie^ darbams. >

LLD 24 „kp. finansų raštinin
kas raportavo, kad visi nariai 
pasimokėjo duokles už 1947 
m. ir gauta du nauji nariai. 
Kuopą turi įsigijus Lietuvių 
Namo Bendrovės Šerą ir du 
Laisvės Bendrovės Šeru.

Išrinkta* delegatai į abiejų 
bendrovių suvažiavimus. Taip
gi išrinkta delegatai į LLD 
2-ros apskrities .konferenciją.

Padaryta graži pradžia 1948 
m., su virš 10 narių pasimo
kėjo duokles ant vietos. Ko
mitetas pasiryžęs darbuotis,, 
kad kuogreičiausiu laiku visi 
nariai pasimokėtų ir kad mū
sų kuopa būtų garbės kuopų 
sąraše. Visi nariai, be jokio 
vilkinimo, pasimokėkite tuo- 
jaus. Matykite raštininką C. 
Bender, 49 Hudson Ave.

Koresp.

Sveikata yra brangesnė už 
didžiąusį turtą. Taigi, kad iš
aiškinti, kaip ją išlaikytų Svei
katos Kultūros Kliubas ren
gia daktarui Kaškiaučiui svei
katos klausimu prakalbas šį 
sekmadienį, 18-tą šio mėnesio, 
2 vai. po pietų, Laisvės salėje, 
419 Lorimer St., Brooklyno.

S. K. Kliubas buvo surengęs 
daktarui Kaškiaučiui jau ko
letą sykių sveikatos klausimu 
prakalbas, kas Brooklyno lie
tuviams labai patiko. Dr. Kaš- 
kiaučius, kaip pirmesnėse, 
taip ir šiose prakalbose nuo
dugniai išaiškins, kodėl alko
holiniai gėrimai gadina žmo
gaus sveikatą.^ardo šeimyniš
ką gyvenimą, papildo žmogžu
dystes ir kitokius draugijinius 
nepadorumus. Jis išaiškins, 
kodėl tabakas yra didžiausias 
nuodas žmogaus sveikatai ir 
visam draugijiniam gyveni
mui.

Kad užlaikyti geresnę svei
katą — nesirgti, būti sveiku— 
daktaras Kaškiaučius išaiš
kins, koks maistas yra tinka
mesnis valgyti. Patars, kaip 
išvengti to nelabojo “šalčio.” 

šios prakalbos yra rengia
mos ne dėl keno kito naudos, 
bet žmonių, geresnei sveikatai. 
Taigi, nepamirškite. Perskai
tę Laisvėje prakalbų praneši
mus, pasakykite ir savo drau
gams ir pažįstamiems.

Kviečia Komisija.

Gaisras Išdavė Palšyvy 
Pinigu Skleidėją

Iškilus gaisrui dviejų kam
barių apartmente, 204 W. 
96th St., Now Yorke, policija 
netikėtai atrado tą, ko slapto- 
ji policija ieškojusi per 16 
metų, bet nerasdavo.

Gaisras^buvb iškilęs pora sa
vaičių anksčiau. Apartmon- 
to savininkas, Edward •Miul- 
ler, buvo išėjęs iš apdegusio 
apartmento. Tuo tarpu vai
kai, -kaisdami aplink, radę 
sniego išmėtytų banknotų.

Patirta, kad f ai šyvi. Tas su
domino policiją, kuri nuėjusi 
į apartmentą radusi daugiau 
tokių, taipgi aparatą jų dary
mui. Policija palaukė parei

nančio Miuller’io ir jį arešta- 
' vo.

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė 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)

| Laikas Atlikti Įeigtj | 
l Atskaitas Valdžiai j 
| Visokias jeigu atskaitas: algų, iš nuosavybės romiom h 
| įeigas, visokių biznių įeigks' suveda ir
3 atlieka valdžiai atskaitas
* ANNE M. GUSTAITIS'i Public Accountant j!
; 87-20—85th St. Woodhaven, 21, N. Y. gAl arti Forest Parkway Sta., prie JamaicA “L”I g

Nuo dabar iki March 15, 1918, penktadienių vakarais, g
1 nuo 7-tos iki 10-tos vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 11- | 

tos ryto iki ^5-tos po pietų, ji priims klientus ir atliks |
•> reikalingus raportus vadinamų Income Tax Returns.
į Tikrai atsineškite savo W-2 form, unijos mokesčių g
2 knygelę, draugijos mokesčių knygelę, insurance apmo- į 

ketas bilas, medikales bilas, už vaistus bilas. Jei namų g
f savininkai, rendų įplaukų sumos surašą ir išlaidų surašą k 
1 kiek per metus pasidarė prie namų. č

GYVATĖ PASIPRIEš/NO
Carl Kauffeld, 37 m., šliū

žių prižiūrėtojas Staten Is
land žvėrinčiuje, tapo įkąstas 
“melžiamos” gyvatės. Jis iš 
moccasin veislės gyvatės iš- 
imdinėjo jos nuodus, vartoja
mus vaistams.

Brooklyno Kolegija paskel
bė kursą norintiems išmokti 
praktiškai išpildyti taksų 
blankas.

Mirė
♦ • >-------------

Kap. Paul Šaltenis, 35 m. 
amžiaus, žuvo lėktuvo nelai
mėj sausio 13 d. Kūnas pa
šarvotas namuose, 126 Hicks 

'A '

Lane, Great Neck, N. Y.
Laidotuvės įvyks sausio 17 

d., 10 vai. ryto, Holy Rood 
kapinėse, Westbury, L. L

Velionis paliko liūdesyj 
žmoną Berthą, du vaikučius ir 
uošvius Klimus..

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi graborius F. W. Shalins- 
šalinsko laidotuvių įstaiga, 
8402 Jamaica Ave., Woodha- 
vene.

Velionio pažįstami ir drau
gai kviečiami dalyvauti šer
menyse ir laidotuvėse.

Jonas Garliauskas, 59 metų 
amžiaus, gyveno 690 Fairview 
Ave., Ridgewoode, mirė sau
sio 14 d., namuose. Kūnas 
pašarvotas grab. F. W. Sha- 
lins-šalmsko koplyčioj, 8402 
Jamaica\> Ave,, Woodhaven. 
Laidotuvės įvyks sausio 17 d., 
10 vai. ryto, šv. Jono kapinėse.

Velionis paliko liūdesyj 
žmoną Mary, sūnų, dvi dukte
ris ir daugiau giminių. Laido
tuvių pareigomis rūpinasi lai
dotuvių direktorius F. W. Sha- 
lins. 4 .

Giminės ir pažįstami kvie
čiami dalyvauti šermenyse ir 
laidotuvėse. ;
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New Yorko Botanical Gar
den pastaruoju laiku vedė 
rinkliavą savęs pagerinimui. 
Sukėlė $1,777,269. Iš to fon
do $455,000 panaudos staty
bai muziejaus.

i TONY’S JU
g OT-TO.DATE

i BARBER SHOP 1 H W
g ANTANAS LEIMONAS | 
g Savininkas «

I 306 UNION AVENUE 1 
B GERAI PATYRĖ BARBERIAI |

| DANTŲ GYDYTOJAS 1 
|Dr. A. Petrikai 
g 221 South 4th Street f S ■I BROOKLYN, N. Y. | 

g Tel. EVergreen 7-6868 «
I Valandos: H’T'z | 
g į 1— 8 vakare §S
jį? I^enktadieniais uždaryta. £

I 1
| Joseoh Garszva 1g «
| Undertaker & Embalmer * 
$ 
g Manager F5
g JOHN A. PAULEY gS A

Licensed Undertaker
I? $
? i
$ 231 Bedford Avenue Ig I
fe? Brooklyn 11, N. Y. $
W ft
g Tel. EVergreen 8-9770 |

! GYDYTOJAS £ 

i S. S. Lockett, M. D. I 
Į 223 South 4th Street | 
Į BROOKLYN, N. Y. | 
i Valandos: į F? dienom | 
i 16—8 vakarais £
' Ir Pagal- Pasitarimais. §i • rh
! Telefonas EVergreen 4-0203

| DAKTARAS-DENTISTAS S

GREEN STAR BAR & GRILL S
S?
$ LIE TU V Iš K A S KABARETAS g. 2

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

& « I ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
W Geriausias Alus Brooklyne

I PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ | 
». - §

'V'AW'

i I 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. 1 
g «
m (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 f
y- * ' 2s? «

Peter Ktipiskas
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KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Ą able.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend- 
—L- ^32.50

įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

Ladyk BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . . 
17-jeweh- $33.73

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

g VALANDOS: g
» 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. «
S? Išskiriant trečiadienį A' 

ir sekmadienį. g

*650—5th Ave., kamp. 19 St.|
» BROOKLYN, N. Y. |
S Tel. south 8-5569 |

If Graži
miškų

h nelėni
American

ft Laikrodžiai Longines,
Bulovą, Gruen, Hamil- 

h ton, Benrus, etc. Vė- 
« liausiu madų Moterų 
n ir Vyrų Daimontiniai 

žiedai.
Atlikite savo pasirin- 

kimą dabar. Rankpi- 
įi nigiai jums palaikys 
Įį by kurį daiktą, iki 
” Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
f? Laimingų Naujų Metų 

visiems mūsų Patro- 
h nams!

6 pusl.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Sausio 16, 1948

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




