
Trečioji Partija i** Tradi-
Gims Šiemet. fcijos.
Įdomūs Klausimai.
John Steinbeck Rašo.

Rašo R. MIZARA

“Dažnai yra sakoma, jog
trečiosios partijos yra priešin
gos amerikinėms tradicijoms—
žingsnis linkui sukūrimo daug- 
partijmiy sistemų, kurios su
daro maišatę Europos valdžio
se.

“Mano nuomonė yra tokia,
kad trečiosios partijos ligi 
šiol buvo būtinai Amerikos 
gyvenimui reikalingos ir kad 
be jų Jungtinės Valstijos pa
siliktų turtingosios oligarchi
jos kontrolėje...”

Taip rašo Henry A. Wall-
ace, pabrėždamas, jog naujas 
partijas organizavo J e f Perso
nas, Jacksonas ir Lincolnas.

★ ★ ★
šiandien mes turime dvi di

džiules partijas, bet jiedvi su 
kiekviena diena esminiais 
klausimais vis panašėja.

Tiesa, atsiranda abejose 
partijose žmonių, tokių, kaip 
Wallace, ir panašių, kurie ne
sutinka su savo partijų politi
ka ir ją net kovoja, pagaliau 
partijų eiles palieka. Tačiau 
pagrindiniai tų partijų niekas 
pataisyti jau nebepajėgs.

Reikalinga trečia, liaudies 
partija, — partija, apimanti 
darbininkus, farmerius, inte
lektualus, smulkiuosius biznie
rius; partija, kuri turėtų būti 
aiškiai nusistačiusi prieš mo
nopolistinį kapitalą, smau
giantį liaudį namieje ir stu
miantį pasaulį į naujo karo 
prarają.

Tokiai partijai šiemet lem
ta gimti.

★ ★ ★
.Praėjusį sekmadienį repu- 

blikonų dienraštis New Yorko 
mieste, “Herald Tribune,” iš
spausdino įdomų raštą.

Dienraščio korespondentas 
Bert Andrews pastatė Jungt. 
Valstijų komunistų partijos 
pirmininkui Wm. Z. Tosteriui 
virš 20 įvairių klausimų apie 
partijos veiklą*, poziciją ir 
taktiką.

Koste ris pateikė smulkme
niškus atsakymus ir visi klau
simai ir atsakymai tilpo pa
minėtame laikraštyje.

Tiek klausimai, tiek jiems 
atsakymai itin įdomūs ir mes 
prie progos žadame juos pa
teikti mūsų skaitytojui, kad ir 
jis galėtų, jei norės, pasinau
doti.

Niekad mūsui krašto istori
joje .spauda nerašė tiek daug 
apie komunizmą, kaip šiuo 
metu. Jeigu tiekz daug yra 
rašoma, tai kodėl gi su juo 
nesusipažinti ?

★ ★ ★
Prieš tūlą laiką į Tarybų 

Sąjungą buvo nuvykęs žymu
sis Amerikos rašytojas John 
Steinbečk ir fotografistas — 
Robert Capa.

Jiedu vyko ten “kalbėti su 
eiliniu tarybiniu piliečiu” ir, 
grįžus, gautą medžiagą pa
teikti amerikiečiui .skaity
tojui.

Vienas rašė, kitas fotogra
favo. Capa, sakoma, parsi
vežęs apie 4,000 negatyvų!

Daug medžiagos.
Dabar abiejų ęįarbai pradė

jo rodytis niūjorkiškiame 
Herald Tribune dienraštyje.

Matysime, ką jiedu “pagie
dos.”

Sausio 24 d. Brooklyne įvyks 
Lietuvių Namo Bendrovės ak
cininkų suvažiavimas..

Kurie akcininkai (šėrinin- 
kai) patys negalės dalyvauti, 
raginami įpareigoti kitus at
stovauti juos suvažiavime. 
Tam tikslui yra išsiuntinėtos 
“proxės” (įpareigojimui blan
kai).

Eilė akcininkų įpareigojo 
mane juos atstovauti. Gerai, 
atstovausiu. Tik pabrėžiu štai 
ką: siųsdami man ar kuriam 
kitam asmeniui proxy, teisin
gai ją išpildykite.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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REPUBLIKONU BILIUS REIKALAUJA 
UŽDRAUSTI TREČIOSIOS PARTIJOS
KANDIDATUS RINKIMAMS
Siūloma Užgini Dalyvauti Rinkimuose Partijoms, Kurias 
Rems Komunistų Partija ar Kiti Kairieji

Washington. — Adminis
tracinis komitetas svarsto 
sumanymą uždraust trečiai 
arbai kairiųjų partijai sta
tyti kandidatus rinkimuose.

Tas republikono kdngres- 
mano Williamo Cole’s bilius 
sako:

Turi būti užginta statyti 
kandidatus rinkimam kiek
vienai tokiai partijai, “ku
ri turi bet kokių tiesioginių 
ar netiesioginių ryšių su 
Komunistų Partija arba 
Komunistų Internacionalu 
ar su bet kokia kita svetim- 
šališka agentūra, politine 
partija, organizacija ar val
džia.”

Šis bilius pirmoje vietoje

atrkeiptas prieš Komunistų 
Partijos kandidatus. Ta- 
čiaus jo žodžiai apie “bet 
kokius ryšius su Komunis
tų Partija” taip pat grasina 
visoms mažumų partijoms, 
kurių kandidatus komunis
tai remtų.

Atvyko prieš tą sumany
mą liudyti Henry Winston’- 
as, Komunistų Partijos or
ganizacinis sekretorius. To
kį įstatymą prieš kairiuo
sius reikalauja išleisti liu
dytojai, kuriuos atsiuntė 
New Yorko valstijos Ame
rikonų Legionas, Regulia
rių Veteranų Sąjunga ir 
Amerikonų Veteranų orga
nizacija.
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Ragina Paliuosuot Politinius 
Kalinius Korėjoj

Lake Success, N. Y.—A- 
merikiečių Komitetas dėl 
Demokratinės Politikos To
limuose Rytuose parėmė 
Syrijos delegato dr. Djahlo 
siūlymą paliuosuoti visus 
politinius kalinius Korėjo
je. Teigiama, kad. ameriko
nų užimtoje pietinėje Korė
joje yra 10,000 politin. ka
liniu. c ,

Romos Policija Žalojo 
Sužeistus Veteranus

Roma. — 50 sužeistų ka
ro veteranų demonstravo, 
reikalaudami padidinti jiem 
pensijas,,kad atitiktų gyve
nimo pabrangimą. Policija 
žiauriai užpuolė Veteranus, 
daužė juos buožėmis ir sta
čiai į minią važiavo kari
niais automobiliais “džyp- 
sais”.

Policininkai sužeidė 60 
veteranų, sužalotų karinė
mis žaizdomis. Kai kurie jų 
pasiųsti ligoninėn gydyti. 
20 demonstrantų areštuota.

Maskva. — Atvyko ame
rikonas rašytojas John 
Steinbeck. Lėktuvo aikštėje 
jį pasveikino surikiuotas 
kareivių būrys.

KONGRESO NARIU 
GIMINES SPEKU
LIAVO BOVELNA

Washington. — Jų sese
rys, pačios, tetos ir pus
broliai spekuliavo Ijovelna 
(medvilne), kaip pripažino 
trys demokratai senatoriai 
ir vienas kongresmanas — 
užpirkinėjo bovelną ir laikė 
ją didesniam kainų 'pakili
mui.

Seantorius Eimer Tho
mas patvirtino, kad jo pati 
užsiėmė tokia spekuliacija. 
Sen. J. C. Stennis sakė, kad 
jo pusbrolis gembleriavo 
velnos kainomis. Sen. B. R. 
Maybank liudijo, kad spe
kuliavo viena artima jo gi
minė. Kongresmanas Al
bert Thomas sakė, kad jo 
teta buvo spekuliantė.

ANGLIJA PADARE KARINĘ 
SĄJUNGĄ SU IRAKU

London. — Anglija ir 
Irakas pasirašė karinę san
tarvę dvidešimčiai metų. Ši 
sutartis leidžia Anglijai 
tuoj steigti karines bazes 
Irake ir siųsti ten anglų 
armiją, jeigu “viena ar an
tra šalis įsiveltų į karą ar
ba jeigu vienai ar antrai 
gręstų karo pavojus.”—Ira
kas talkauja Palestinos a- 
rabams ir veda neoficialį 
karą prieš žydus.

Holandai Kuria Savo Pastum
dėlių Valdžią Indonezijoj

Lake Success, N. Y.—Ro
landai bando apeiti Indone
zijos Respubliką ir steigia 
laikinąją neva valdžią Indo
nezijai, sudarytą iš buvu
siųjų Holandijos valdinių 
tarnų, sakė indonezų atsto
vas dr. L. N. Palar. Jisai 
davė skundą Jungtinių

Turi būti jūsų pačių para
šas, turi būti jose ir liudinin
ko parašas. Be to “proxy” ne
bus suvažiavime priimta.

Deja, tūli > įpareiguotojai 
pamiršta visa tai smulkiai at
likti, tur būt mano, jog tai 
mažmožis.

Tautų Saugumo Tarybai 
prieš holandų imperialis
tus.

Rolandai nesiskaito su 
Jungt. Tautų paskirtos tar
pininkų komisijos patari
mais dėl teisių indonezams. 
Jie neleidžia Indonezijos 
žmonėms išsirinkti valdžią 
per visuotinus 'balsavimus, 
kuriuos prižiūrėtų ta komi
sija. Rolandai nepaiso 
Jungt. Tautų įsakymų su
stabdyti karo veiksmus iš 
abiejų pusių, bet vis puola 
indonezus (daugiausia a- 
merikiniais ginklais). '

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Prašome Visus Rimtai Pagalvot 
Apie Finansinį Vajų

Sausio 24 ir 25 dienomis Brooklyne bus didelės su
eigos Amerikos susipratusių lietuvių. Sausio 24 dieną 
įvyks Lietuvių Namo Korporacijos šėrininkų suvažiavi
mas. Tikimės turėti skaitlingą ir konstruktyvų suva
žiavimą. Kadangi ši korporacija yra nupirkus Kultūri
niam Centrui patalpas, tai’šuvažiavime apie naująjį na

mą bus daugiausiai ir kalbama. Suvažiavimui bus duo
tas pranešimas, kaip dabar visi namo reikalai stovi.

O ant rytojaus, tai yra, sausio 25 d. įvyks Lietuvių 
Spaudos Bendrovės ir Laisvės Bendrovės suvažiavimai. 
O paskui įvyks metinis Laisvės bankietas. Ten irgi tiki
masi skaitlingos publikos.

Labai svarbu važiuojant į šiuos suvažiavimus vi
siems prisiminti api^ mūsų finansinio vajaus reikalus. 
Dar vis mums reikalinga didelė suma vajaus užbaigi
mui. Iki šiol esame sukėlę $125,025, bet iki pasibrėžtojo 
tikslo dar vis trūksta mažiausia $14,975. Ta /suma turi 
būti sukelta — sukelta Šerais bei paskolomis. Džiugu 
būtų, jeigu Korporacijos suvažiavime būtų galima ra

portuoti, kad pagaliau vajų pasekmingai užbaigėme. 
Bet kai dar tiek trūksta, vargiai tas bus galima padary
ti. O gal visi per šią paskutinę savaitę suremsime pe
čiais ir tikslą pasieksime? Ką sakote?

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS

John ir Millie Barnett, Hartford, Conn. $100.00
ALDLD 2-ra Apskritis 50.00
John S. ir Mary M. Totels, Ossining, N. Y. 50.00 

Albert J. Barnett, Hartford, Conn. 25.00
PASKOLOMIS

Juozapas Pocius, Chicago, Ill. , $1,000.00
Visais reikalais rašykite:

LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

CIO Profesionalu Unija Užgiria Wallace’o 
Kandidatūrą i Prezidentus

Newark, N. J. — Virši
ninkai CIO Raštininkų ir 
Profesionalų Unijos Septin
to lokalo vienbalsiai užgynė 
Henry Wallace, kaip pa- 
žangūnų kandidatą į Jungt. 
Valstijų prezidentus. Užgy
nimas bus pavestas tvirtin
ti pilnam narių susirinki
mui.

Šiai unijai priklauso in
žinieriai, technikai, raštinių

tarnautojai, visuomeniniai 
veikėjai ir kai kurie laikra
ščiu darbininkai.

Daugelis kitų unijų pa
reigūnų taip pat remia Wa- 
llace’ą ir trečiosios partijos 
judėjimą. Kai kurie tų pa
reigūnų yra globėjai Ne
priklausomosios P ii i e čių 
Sąjungos, kaip kad vadina
si New Jersey skyrius Pro
gresyvių Amerikos Piliečių 
organizacijos.

WASH1NGT0N0 VALDŽIA GRŪMOJA 
KARINIU DRAFTU, JEI KONGRESAS 
NEUŽG1RTĮJ MARSHALLO PLANA
Ginkluotų Jėgų Viršininkai Tvirtina, Kad Marshallo Planas 
Galįs Išganyt Pasaulį nuo Revoliucijų ir Sovietų

Washington. — Visų ka
rinių jėgų sekretorius Ja
mes Forrestal ir armijos 
galva Kenneth C. Royall 
karštai ragino užgirti visą 
Marshallo planą vakarinei 
Europai stiprinti prieš ko
munizmą.

Jei Marsallo planas būtų 
atmestas, tai revoliucijos 
galėtų nušluot “demokrati
ją” vakarinės 'Europos 
kraštuose ir ten “įsikurtų 
totalitarinių (suprask, so
vietinių) valstybių sąjun
ga”, kaip gąsdino Forres
tal. Amerika tuomet, esą, 
turėtų kas metai išleisti 
ginklavimuisi tiek, kiek

Marshallo plan, reikalauja 
4 metams ir 3 mėnesiams, 
būtent, 17 bilionų dolerių.

Kaip Forrestal, taip ir 
Royall pasakojo, kad reikė
tų iš naujo įvesti verstiną 
karinį rekrutavimą, jei tas 
planas nebūtų įkūnytas. 
Jiedu baugino, jog be Mar
shall plano, girdi, vienai A- 
merikai tektų “gintis” (nuo 
Sovietų ir jų draugų).

Pats Marshallas kartojo, 
kad jo planas turi būti iš
tisai priimtas, gal tik su 
mažais pagerinimais. Sy
kiu jis įspėjo, kad jei tas 
planas nebūtų įgyvendin
tas, tai Amerika prarastų 
daug biznio su užsieniais.

Policija Daužo Laivyno 
Departmento Užkandi
nės Streikierius

Washington. — Policija 
buožėmis puolė valdinių 
kaf eteri jų - užkandi nių 
streikierius, skynė streik
laužiams kelią darban. Po
licininkai, be kitko, daužė 
streikierius, pikietuojančius 
užkaridinę karo laivyno de
partmento rūmuose. Areš
tuota trys pikietininkai.

Streiką veda CIO Valdin. 
Darbininkų Unija dėl dau
giau algos.

MIRĖ JOSEPHUS 
DANIELS

Raleigh, N .C. — Mirė 
Josephus Daniels, 85 metų, 
pažangus demokratas, bu
vęs laivyno sekretorius 
Pirmajame pasauliniame 
kare*ir Amerikos ambasa
dorius Meksikai prie Nau
josios Dalybos. Pastaruoju 
laiku jis buvo Raleigh 
News and* Observer laikraš
čio redaktorius.

i Milionai Ruhr Srities 
Darbininkų Grasina 
Streiku Prieš Alkį

..............<•............ I

Duesseldorf, Vokietija.— 
Pranešama, jog sustreikavo 
100,000 darbininkų metalo 
ir chemikalų pramonėse 
Oberhausene, Duisburge ir 
keliuose kituose* Ruhr sri
ties miestuose. Streikieriai 
reikalauja padidint jiems 
maisto kiekius, nes alkani 
negali dirbti. Anglų vy
riausybe atmete reikalavi
mą.

Del to gręsia streikuoti 
4,000,000 darbininkų.

Haifa, Palestina. — Susi
kirtimuose tarp žydų ir a- 
rabų per dieną čia užmuštai 
ir 7 vaikai.

Daniels buvo asmeninis 
prez. Roosevelto draugas ir 
Henrio Wallace’o gerbėjas. 
Kuomet Wallace praeitą 
vasarą kalbėjo politiniame 
susirinkime, Daniels sėdėjo 
ant tos pačios platformos.

PARTIZANAI BUVO 
UŽĖMĘ MIESTĄ 
NETOLI ATHENŲ

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai užėmė Ara- 
chova miestą už keleto de- 
sėtkų mylių nuo Athenų, 
Graikijos sostinės. Monar- 
chistų kariuomenė ir-žan
darai, gavę pastiprinimų, 
atakavo partizanus. Tuo
met partizanai pasiėmė ga
na daug karinių reikmenų 
ir pasitraukė iš miesto. Mo- 
narchistai garsinasi, kad 
per 5 valandų kautynes jie 
užmušę apie 250 partizanų, 
o monarchistai nukentėję 
tik tokių nuostolių: 101 ka
reivis, oficierius ir žanda
ras užmušta bei sužeista; 
45 kariai ir žandarai “be 
žinios dingę.”

AMERIKA SIUNČIA TNT 
SPROGINIUS ARGENTINAI

Washington. — Valsty
bės departmentas užgyrė 
12,125,000 svarų TNT siun
timą Argentinai. TNT yra 
smarkūs kariniai sprogi
mai. Juos perka diktatoriš
ka Argentinos valdžia savo 
ginkluotoms jėgoms. (Tuo 
tarpu Washingtono val
džios agentai New Yorke 
suėmė 6 žydus, kurie mėgi
no pasiūt TNT sprogimų 
savo tautiečiams Palestinoj 
gintis nuo arabų.)

Areštuotas Deportavimui 
Alex Bittieman

Washington, saus. 16. — 
Valdžįos agentai areštavo 
Floridoj žymų amerikinį 
komunistą Alex Bittlema- 
ną. Planuojama deportuoti 
jį iš Amerikos, kaip nepi- 
lietį komunistą. Valdinin
kai pasakoja, kad komunis
tai, girdi, “kurstą nuvers
ti” Jungt. Valstijų valdžią.

Trukšmas Franc. Seime 
Dėl Marshallo Plano

Paryžius. — Komunistai 
Francijos seimo nariai, 
neigdami Marshallo planą, 
pašiepė jį, dainuod a m i : 
“Marshallai, mes čia! Mar- 
shallai, mes čia!” (daryk su 
mumis, ką nori).

Dešiniųjų atstovai sukėlė 
muštynes seime dėl tos dai- ' 
nos.

Andai fašistinės Vichy 
valdžios milicija tokiu šū
kiu sveikindavo savo valdo
vą, maršalą Petainą, nacių 
b e n dradarbį: “Maršalai, 
mes čia, mes čia!”

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, kad Holandija 
ir Indonezijos Respublika 
susitarė sustabdyti mūšius 
iš abiejų pusių.

ORAS.—Būsią šalta.

Policiją
l

rais reikalavimais, kaip sa
kė policijos inspektorius 
Lloyd E. Kelly. Jis prisimi
nė, jog panašus policininkų 
būrys buvo išmuštruotas 
1932 m., laike hooverinio 
krizio, ir puolė atmaršavu- 
sius alkanuosius bedarbius 
ir Pirmojo pasaulinio karo 
veteranus. Hooverio pa
šaukta kariuomenė, koman
duojama generolo MacAr- 
thuro, tada šaudė bonų rei
kalavusius veteranus.

Muštruoja Washingtono
Susirinkimams Ardyt

Washington. — Policijos 
departmentas čia. įsteigė 
naują policįninkų kuopą, e- 
są, “riaušėms slopinti.” Po
licijos vadas R. J. Barrett 
pašaukė 450 policininkų, 
buvusių kareivių, specialiai 
lavintis su buožėmis, šautu
vais, lengvaisiais kulko
svaidžiais, dujiniais šautu
vais įr ašarinėmis bombo
mis.

To muštro tikslas yra 
malšinti “riaušes”, ardyti 
demonstracijas ir daugme- 
niškus žmonių maršavimus 
į Washingtoną su tam tik-

Florida. — Net šią vals
tiją paliete šalčiai.



LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisvė, Inc. 
Every day except Sundays and Holidays 

\ Established April 5, 1911
M7 LORIMER STREET, BROOKLYN 6, N. Y. —Tel. STagg 2-3878

President, GEORGE KURAITIS; Secr.-Treasurer, NICK PAKALNIŠKIS 
Editor, ROY MIZARĄ 

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year $7.00 Canada and Brazil, per year $8.00 
United States, per 6 months $3.75 Carfeda and Brazil, 6 months $4.00 
Brooklyn, N. Y., per year $8.00 Foreign countries, per year $9.00- 
Brooklyn, N. Y., per 6 months $4.00 Foreign countries, 6 months $4.50

Kultūros Gelbėtojai UJA ERENBURG

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, £1. Y., under the Act of March 3, 1879.

Militarizmas ir Socialinė Gerovė
Savo pranešime Kongresui prezidentas Trumanas- 

plačiai kalbėjo apie Amerikos socialinius reikalus — 
apie apšvietą, apie apdraudą nelaimėje ir senatvėje.

Bet kai atėjo -budžeto klausimas, išgirdome visiš
kai skirtingą giesmę. Tie visi prakilnūs reikalai tapo 
beveik visiškai pamiršti. Trumano žodžiai pasidarė vi
siškai nebesuderinami su Trumano darbais. Savo pa
tiektame milžiniškame budžete visiems tiems spcialiams 
reikalams jis skiria viso labo tiktai $452/500,000, arba 
tik apie vieną nuošimtį visų išlaidų! Tip tarpu milita- 
riniams reikalams prezidentas skiria 75 Nuošimčius!

Ar republikonai geresni už Trumaną ir demokra
tus? Nė kiek ne geresni. Taft, Vandenberg ir Martin 
sako, kad šiame budžete Trumanas dar per daug “mėto” 
pinigų tiems socialiniams reikalams! z

Jeigu\dar kam reikėjo įrodymo, kaip laiku pasirodo 
trečioji partija, tai šis Trumano budžetas puikiausiai 
įrodo.

. Imperialistinė Liga
Imperializmas yra žiauri, pavojinga liga. Tai išda

vas ekonominio plėšikiškumo. Kai ja suserga tauta ar
ba šalis, ji pasidaro pavojinga ne tik pasaulio taikai, ne 
tik kitų kraštų žmonėms, bet ir savo žmonėms. Tai gra
žiai paliudija visa tautų istorija. Pradedant Roma ir 
baigiant hitlerine Vokietija, civilizacija buvo liudytoja 
tos ligos pavojingumo.

Ką gi kalbėjo Hitleris ir užkrėtė’ daugybę vokiečių? 
Jis sakė: Mes, vokiečiai, turime būti pasaulyje stipriau
si žmonės: Mes turime visiems diktuoti, visi turi mūsų 
klausyti. O kurie mūsų neklausys, tie turės pražūti.

Panašiai šiandien ne tik galvoja, bet ir garsiai kal
ba tūli amerikiečiai. Karo laimėjimas ir Amerikos išli
kimas karo metu nesugriautos, daugybei žmonių visiš
kai susuko galvas. Jie mano, kad dabar mes esame pa
šaukti ir išrinkti pasaulį valdyti. Visi dabar amerikiečių 
turi klausyti, visi turi šokti pagal amerikiečių muziką. 
Mūsų ginklai, mūsų ekonominė galybė, mūsų politinė 
įtaka turi viešpatauti!

Tuo imperialistiniu supratimu remiama visa šių 
dienų politika. O kas pavojingiausia, tai tas, kad, kaip 
anais laikais Vokietijoje, daugybė žmonių čia jau serga 
tąja pavojinga liga. Ir serga, reikia pripažinti, daūg net 
tokių žmonių, kurie prieš keletą metų, kai prezidentu 
buvo Rooseveltas, būtų su pasipiktinimu pasmerkę kiek
vieną, kuris tuomet būtų išdrįsęs Hitlerį imituoti-pa- 
mėgdžioti ir piršti Amerikos žmonėms tai, ką Hitleris 
buvo įpiršęs vokiečiams.

Paimkime kad ir ponią Rooseveltienę. Ji irgi, pasi
rodo, yra patekus laikų įtakon ir pradeda sirgti impe-

* rialistine liga. “The New York Times” praneša, ^ad ji
nai kalbėjo Women’s National Press Club susirinkime 
sausio 14 d. Korespondentas sako, kad ponia Roosevel- 
tienė griežtai pasmerkė tuos, kurie sako, kad visa Tary
bų Sąjunga turi būt tuojau nušluota nuo žemės pavir
šiaus. “Pusėtinai sunku du šimtu milionų žmonių nušluo
ti nuo žemės paviršiaus,” pasakė Rooseveltienė. “Tokios 
pąlaidos kalbos yra labai pavojingos.”

Gerai, kad ponia Rooseveltienė tokius imperialisti
nius bepročius pasmerkė. Bet ką ji pati pasakė? Ji pati 

' faktinai pasakė tą patį.»Ji pasakius, kad mes galime 
tam pačiam pasaulyje sugyventi su rusais, “bet tas su
gyvenimas turi pareiti iš to pripažinimo, kad mes esa- 
itfe už juos visaip kaip stipresnį — stipresni medžiagi
niai, fiziniai ir militariniai.” Nes jie, girdi, “gerbia tik
tai spėką ir galybę.”

Tai šnekta imperialistine liga apsirgusio žmogaus. 
“Mes turime būti už' visus visaip kaip stipresni!” O tai 
reiškia, kad visi turi mūsų bijoti ir klausyti!

Nieko nesakoma apie tautų meilę, lygybę ir broly
bę. Nieko nesakoma apie Jungtines Tautas, kaipo taikos 
išlaikymo organizaciją. Kalbama apie brutališką vienos 
Amerikos jėgą.

Jeigu šitaip kalbės ir elgsis rusai ir kitų tautų žmo
nės, jeigu visi užtrauks hitlerinę giesmę, kad mes ir tik 
mes, esame pašaukti ir išrinkti, kad mes ir tiktai mes 
turime būti už visus stipresni, tai kur pasaulio taika 
atsidurs? Argi šitokios kalbos iš amerikiėčių pusės ne
gąsdina rusų ir kitų žmonių, ir neverčia juos ginkluotis 
ir stiprinti savo spėkas apsigynimui?

Visos tokios imperialistinės kalbos, žinoma, parem
tos savo žmonių gąsdinimo pavojumi. Iš pradžios Hitle
ris vokiečius gąsdino tiktai žydais, rusais ir bolševiz
mu. Bet paskui pradėjo rėkti, kad su bolševikais susi
dėjo “barbariškieji” amerikiečiai su Rooseveltu prieša
kyje ir ateina vokiečius nušluoti nuo žemės paviršiaus. 
Reikia ginkluotis,-reikia “gintis,” nes bolševikai ir* ame
rikiečiai gerbia tiktai spėką!

Ir mlijonai vokiečių tam patikėjo ir išsigando. Jie 
sutiko su Hitleriu, kad pirma, negu vokiečius bolševikai

• ir amerikiečiai nušluos, vokiečiai turi juos nušluoti.
Toji plėšikiška Hitlerio propaganda buvo amerikie

čių atmesta su didžiausiu pasipiktinimu. Bet šiandien

Prieš trisdešimts metų 
Vakarų Europos ir Ameri
kos laikraščiai buvo užpil
dyti sensacingomis žinio
mis apie įvykius Rusijoje. 
“Matin”, “Morning Post”, | 
“Daily Mail” aiškino savo 
skaitytojams, jog Petrogra
de valdžią užėmė juodnuga
riai, kad bolševikai nutarė 
pirmiausia nacionalizuoti 
moteris ir panaikinti mate
matiką, o paskui užkariauti 
visą pasaulį ir įsteigti Če-' 
kos skyrių net Australijoje. 
Ant visų tvorų atsirado 
plakatai: bolševikas su pei
liu dantyse. Stambesnieji 
politiniai veikėjai, oratoriai 
ir religiniai pamokslininkai 
kalbėjo apie vieną: reikia 
gelbėti kultūrą nuo komu
nizmo.

Šiuo tarpu neaiškinsiu a- 
pie tai, kaip jie bandė gel
bėti kultūrą nuo bolševiz
mo, tieji plačiaburniai po
nai. Juk jie "ne tik kalbėjo, 
— jie siuntinėjo prieš so
vietų respubliką patyrusius 
„diversantus ir geriausius 
suokalbininkus, dyieles ar
mijas ir smulkius nepagau
namus būrius, jie bandė už
imti nepaklusnią šalį bado 
pagalba, jie vedė painias 
diplomatines intrigas, jie 
neapsistojo prieš nieką.

Daugelis jų spėjo numir
ti, kiti dagyveno iki šiai 
dienai ir vis dar- tebetęsia 
savo negarbingą ir nepa- 
sekmingą darbą; kai kurie, 
lankstesni, taikstydavosi 
prie sąlygų.

Pavyzdžiui, W i n s t on 
Churchill pašventė daug 
metų savojo itin šturmingo 
gyvenimo dėlei sunaikinimo 
Sovietų Sąjungos ugnim ir 
kardu, kas neprieštaravo 
jam paskui išgarbinti so
vietinius žmones, kurių jis 
nepajėgė sunaikinti, — ly
giai taip, kaip džiugesiai 
nesenų laikų neprieštarauja 
jam dabar iš naujo agituoti 
už sutriuškinimą Sovietų 
Sąjungos.

Herbert Hoover’is prisi
laikė to paties, pąsilikda- 
mas ištikimu tai formulai, 
kurią jis paskelbė pasauliui 
1931 metais;

• “Atvirai kalbant, tikslas 
mano gyvenimo — sunaiki
nimas Sovietinės Rusijos.”

Vargšui Hoovėrini sun
ku: gyventi jam beliko ne 
taip jau daug, o Sovietų 
Rusijos gyvenimo pabaigos 
nesimato... Tačiaus jis ne
paliauja tvirtinęs apie rei
kalingumą sunaikinti So
vietų Sąjungą, “išgelbėjimui 
vakarų kultūros.”

Tai begalinė jų pasakaitė 
apie baltąjį veršiuką— “ap
gynimą vakarų kultūros.” 
Aišku, nestokuoja įvairumų. 
Pavyzdžiui, Rosenbergas 
mėgo kitokį epitetą—“šiau
rės kultūra”. Pastaruoju 
laiku mes dažnai girdime 
apie “Atlanto kultūrą.” Jei 
ponas Harrimanas savo pa
skutinėje kalboje liko išti
kimas klasikiniams pavyz
džiams ir stojo apgynimui 
“vakarų kultūros”, tai po
nas Bidatflt pasivėlino sau 
į pakalnę ir — pusantro 
šimto metų po francūzų re
voliucijos — pasiūlė savo 
pakankamai bedieviškiems 
tautiečiams saugoti “krikš
čioniškąją vakarų kultūrą.”

Galima, be abejo, pasi
juokti iš prekybos ministro 
Harrimano, kuris palygina
mai daugiau supranta “biz
nyje”, negu kultūros prob
lemose, ir kuris ragina vi
jurkiškus amerikiečių re
porterius^ gelbėti ' “vakarų

kultrą” nuo tautos Tolsto-' 
jaus, Mussorgskio ir Men
delejevo. Nieko nuosta
baus: štai jau trisdešimt 
metų, kaip visi ministrai, 
generolai, bankieriai, pra
monininkai ir kiti kultūrne- 
šiai, šaukdami prie sunaiki
nimo sovietinės valstybės, 
be paliovos barška apie pa
vojų kultūrai.

Panagrinėjus ilgą ir liūd
ną gyvenimą buvusio Jung
tinių Valstijų prezidento 
Herbert Hooverio, paaiškė
ja, jog jam rūpėjo doleriai 
ir apsauga “vakarų kultū
ros” buvo apsauga Maikop© 
žibalo įmonių nuo naciona
lizacijos. Vienok Hooveris 
niekuomet viešai nekalbėjo 
apie tokius nearomatiškūs 
dalykus, kaip žibalas, jis 
s”akė:

“Gyvavimas sovietinės 
santvarkos stato į pavojų 
visą praeitį, dabartį ir atei
tį vakarų kultūros.”

Sir Henry Deterding’as, 
menamas žibalo karalius, 
ištarus žodį “Baku”, su
drebėdavo. Jis organizavo 
anglų “bobby” puolimui so
vietinės atstovybės Londo
ne, o kuomet paaiškėjo, kad 
tas negelbsti sugriovimui 
Sovietų Sąjungos, pradėjo 
paruošimą vokiškųjų divi
zijų užėmimui Baku. Bet, 
suprantama, ir jis kalbėjo 
apie “vakarų kultūrą”: 
“Mes giname nuo komunis
tų didį dvasinį turtą:” ,

Ivar Kreuger buvo žino
mas kaip degtukų karalius. 
Degtukų karaliui nepatiko, 
kad sovietiniuose miškuose 
daug apušių, todėlei jis pa
skelbė sekantį aforizmą:

“Vakarų kultūra, prade
dant Ellados kultūr. iki mū
sų dienų, nesutaikoma su 
principais, pagrįstais sovie
tinėje santvarkoje.”

Argentinos duonos ver
teivoms nepatiko, kad so
vietinėje žemėje prinoksta 
kviečiai, ir 1932 metais Ar
gentinos atstovas Fernando 
Peres, išsireiškęs apie nu
puolimą grūdų kainų, pate
tiškai šuktelėjo:

“Dienotvarkyje pastaty
tas kultūros likimas!”

Ar bereikia aiškinti tai, 
kad vokiškieji grobikai kal
bėdavo ne tik apie “gyvy
binį reikalą erdvės”, bet ir 
apie “europįetišką kultu-' 
r'ą”? Apsaugoti “europieti
ška kultūrą” nuo bolševikų 
troško ir trusto pirminin
kas Fegleris, ir ponai iš IG, 
ir Hugenbergas, ir Rosen
bergas. Kas liečia Hitlerio, 
jis pašventė tajai *degančiai 
problemai “Mein Kampfo” 
visus puslapius. ■ >

Sovietinė respublika per- 
gyveiio ne tik žodžių puoli
mus, ' ji pergyveno du ka
rus,: vieną, Antantes šali
mis organizuotą, antrą — 
vokiškuoju nacizmu. Skai
tant, tad, Harrimano * epi- 
goniškus pareiškimus, pa-

daug amerikiečių tiki panašiai propagandai, skleidžia
mai tokia pat imperialistine liga susirgusių tūlų ameri
kiečių. > . ' .

Uja Erenburg

‘remtus dvasioje klasikinės 
provokacijos, mes nepergy
vename ypatingą susijaudi
nimą. Juk mes prie daug ko 
pripratome. Pasakyčiau, 
kad Harrimanui kur kas 
sunkiau dirbti 1947 metais, 
negu jo dvasiniams pirmta- 
kūnams 1917 metais,—žmo
nės Vakaruose taipgi prie 
daug ko priprato ir daug 
išmoko. ,

Neseniai, pavyzdžiui, 
Francūzijoje įvyko maiša- 
tienė. Ten buvo radikalų 
suvažiavimas. Jis priminė 
vulgariškąjį mitingą kur 
tai Mississippėj arba Ala- 
bamoje, jame Daladier agi
tavo už apsupimą Sovietų 
Sąjungos. Pavieniai iš tų a- 
nachronizmų, kokiais tur
tinga Francūzija, pirminin
ku tos karingos partijos e- 
sąs Eduard Herriot. Gal 
būt, jis nepastebėjo, kaip 
per paskutinius dešimt me
tų pakitėjo partija, gal būt, 
nauji radikalai nepastebėjo, 
jog Eduard Herriot netinka 
rolei amerikinio maklio- 
riaus, nes didžiausiai nuo
stabai Daladier ir kitų rėk
snių, Eduard Herriot parei
škė:

“Sakau ir pakartoju, jog 
tezėje “Vakarų Europa” y-] 
ra dirbtinumo ir pavojingu
mo. Ši koncepcija Europos 
yra, tikrenybėje, hitleriška 
ir labai pavojinga.”

• Ne sunku suprasti, kaip 
tieji žodžiai supykdė tuos 
francūztis, kurie skaito bet 
kokį priminimą apie įvy
kius 1939-1945 metų kvailu 
tonu...

Aišku, Herriot’o atodūsis 
nesutrukdys nei Harrima
nui, nei vergų savininkams 
iš pietinės Carolinos tęsti 
savo agitaciją už apgynimą 
“vakarų kultūros.” Nuo a- 
merikiečių neatsilieka ir į- 
vairūs europiečiai: genero
las deGaulle; Caldaris;, 
šveicarų eksportininkai; 
Franko falangistai; klerai 
Vatikane; Spaakas; naujai 
iškepti Ruhr’o demokratai; 
italų fašistas Malaparte, 
autorius aprašymo apie 
pergalingą puolimą Ukrai
nos ir todėlei pripažintas 
garsiu rašytojum;Marseilės 
gyv. tavoro pirkliai; anglų 
kolonizatoriai, kurie pra
randa kolonijas it nosines; 
ir net frkncūzų estetai, ku
rie nuo kiek laiko išleidi- 
nėja žurnalą, gana skambiu 
pavadinimu “Trojanų žir
gas”. Pažiūrėsime, kaip iš
rodo jų žirgelis šį paniuru
sį rudenį 1947 m....

Eduard Herriot pasakė, 
jog jis nesupranta prasmės 
“Vakarų Europa”. Jei nėra 
“Vakarų Europos” kaip ko
kios ekonominės ir politinės 
vienetos, kurią būtų gali
ma priešpastatyti “Rytų 
Europai”, tai iš kur Harri
manas, generolas de Gaulle 
ir kiti įvairūs trojaniniai 
arkliukai ištraukė “vakarų 
kultūrą”?

Žymesnėse gimnazijose, 
universitetuose mokiniams 
pasakojama, jog Europos 
kultūros lopšiu buvo seno
vės Graikija. Bet argi ru
sų kultūra nepriėmė Ella
dos didžios praeities? Kiek 
man žinoma, Partenonas ly
giai darė įtakos taip į Va
karų, kaip ir Rytų Europ'ą. 
Nekalbu apie Ameriką, 
kiek ten buvo gerų kūrėjų, 
tačiaus ten nesirado archi
tektų.

(Bus daugiau)

Rotterdam. — Buvęs Bel
gijos karalius Leopoldas 
(nacių b e n d r a d a r bis) 
plauks Holandijos laivu į 
Jungtines Valstijai

Stasio Jasilionio
Eilėraščių Knyga

Užsisakymai eina gražiai, 
visuomenė gerbia savo poe
tą, užsisako jo vėliausios 
poezijos knygą. Tas yra 
gražus dalykas. Prašome 
nesivėlinti su užsisakymais, 
nes kurie iš anksto užsisa
kys ir prjsiųs vieną dolerį 
tų' vardai bus išspausdinti 
toje knygoje.

Knyga jau spausdinama, 
greit bus prieita prie pa
baigos, todėl prašome pa
siskubinti su užsakymais, 
kad galėtume pabaigoje 
knygos išspausdinti jūsų 
vardą.

Šiomis dienomis užsisa
kymų gavome v sekamai:

Per J. Jušką, Brooklyn, 
N. Y.: Jonas Juška, Juozas 
Bertašius, Juozas Stančius, 
Juozas Žemaitis.

Per P. Buknį, Brooklyn, 
N. Y..- Valys Bunkus, AJek- 
sandras Skairius ' (Eliza
beth, N. J.).

Pavieniai: Wm. Skodis, 
B’klyn, N. Y., A. Žvingilas, 
Jewett City, Conn.; E. Ju-

SKAITYTOJU BALSAI
Gerb. Laisvės Redakcija:

Aš esu sena dienraščio 
skaitytoja. Bet taipgi gau
nu progą paskaityti ir kitus 
laikraščius. Štai, prieš šven
tas Kalėdas ateina mūms 
“Dirva” net devynių pusla
pių su įvairiais sveikini
mais, ypač apie Betlėjų, su 
aprašymu apie mažojo Jė
zaus užgimimą. 'Bet ten 
netyčia užkliuvęs pasveiki
nimas ir mūsų draugui A. 
Bimbai. Nei mūsų visa šei
ma, nei draugai, kuriuos 
per šventes buvome pasi
kvietę, negalėjo suprasti ši
to “sveikinimo.” Nė vienas 
iš mūsų neatsirado toks 
gudrus, kad išspręsti šitą 
pono P. P. Jaro pasveikini
mą, kuris prasideda su 
“Raudonasis Bimba.” Po
nas Jarai, dėvėk akinius, 
nes tamstai raudonos spal
vos rodosi akyse ir tas reiš
kia, kad turite silpnas akis. 
Mes, montrealiečiai, nese
niai matėme Bimbą ir mes

Žinios iš Lietuvos
Alytaus apskrityje šiais 

metais buvo atkovota iš 
vandens 800 ha žemės, ku
rie pavirto derlingomis pie
vomis ir laukais.

Alovė. Žemės ūkio koo
peracijos draugija pastatė 
miestelyje didelį malūną.

Daugiu apylinkėj per pa
skutinius mėnesius sutaisy
ta ir pastatyta apie 30 til
tų.

Miroslavo miestelio gy
ventojai dabar gali žiūrėti 
geriausius filmus. Neseniai 
miestelyje pradėjo veikti 
stacionarinis kinas. Vals
čius bei kaimus aplanko 
dažnai kilnojamasis kinas.

Krokialaukyje 'ir Piva
šiūnuose pradėjo veikti dvi 
naujos progimnazijos, o 
Seirijų progimnazija išsi
plėtė į gimnaziją.

Alytaus žemės ūkio mo
kykla šiomis dienomis išlei
do pirmąją speciaŲstų (ai
dą. Baigusieji mokiniai ga
vo agrotechnikų. vardą. 
Naujieji agrotechnikai ati
duos savo įgytas žinias ta
rybinio kaimo suklestėji
mui. ,
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raitienė, Montreal, Canada,
J. M. Mažukna, Pittsburgh, 
Pa.; M. Zdankienė, Pitts
burgh, Pa.; Joe Gillis, West 
Peru, Me.; A. Čekanauskas, 
Springfield, Ill.; E. Zalsky, 
Brockton, Mass.; A. Balčiū
nas, Montreal, Canada; S.
M. Ylonis, Minersville, Pa.; 
Adam Chepulis, Maspeth,
N. Y.; M. Ivanauškienė, 
Hamilton, Canada, A. Kup- 
rionis, Philadelphia, Pa.; 
Rojus Mizara ir Eva Miza- 
rienė, Jackson Heights, N.

Per V. Stankevičių, Bal
timore, Md.: J. Kasparas,
K. Lopatta, P. Paserskis, J. 
Deltuva, V. Stankevičius.

Širdingai dėkojame vi
siems užsisakiusiems kny
gą ir laukiame daugiau už
sisakymų.

Užsakymus ir pinigus 
prašome siųsti šiuo antra
šu:

LAISVĖ,
427 Lorimer St., 
Brooklyn 6, N. Y.

matėme apibalusį ir apyži
lį 7žmogų.

Ponas Jaras, sakote, kad 
Bimba yra tik “žmogaus 
kailyje įlindęs bestija.” Na, 
ir buvo daug spėliojimų 
apie šitą žodį. Vieni sako, 
kad reiškia gyvulį, kiti žvė
rį, ir t.t. Taip ir liko šis žo
dis nesuprastas.

Jūs sakote, kad “tokie 
bestijos, kaip Bimba trokš
ta žmogaus kraujo.” Kas iš 
Amerikos lietuvių galėtų 
įpriparodyti, kad matė d. 
Bimbą ką nors užmušant ir 
praliejau t kraują? Niekas. 
Drg. Bimba per visą karą 
rašė laikraštyje, raginda
mas duoti kraujo dėl Rau
donojo Kryžiaus. Tai ir aš 
ėjau duoti kraujo. O drg. 
Bimba gal nė gurkšnelio to 
kraujo nepatraukė!

Tai nepadoru, ponas Ja
rai, taip koliotis ir meluoti, 
ypač ant šventų Kalėdų.

Petrė
Ville LaSalle, 
Montreal, Canada.

mėnesio 1 d. mokykla pra
dėjo sričiai ruošti gyvuli
ninkystės specialistus — 
zootechnikus-.-^

Prie Alytaus kultūros 
namų neseniai pradėjo vei
kti Dranios mėgėjų būrelis, 
kuris jau aplankė Simnos, 
Butrimonio ir kt. mieste
lius. Dramos būrelis, vado
vaujant kultūros namų 
direktoriui ‘ Linkevičienei 
pastatė Korneičuko pjesę 
“Platonas Krečetas,” Dau
guviečio, B. 3 vaiksmų ko
mediją “Zaldoko Dvaras.”

Alytaus vykdomasis ko
mitetas paskyrė 40 sklypų 
miesto įmonių bei įstaigų 
darbininkams bei tarnauto
jams statytis gyvenamuo
sius namus.

Sklypų didumas, geros 
statybai vykdyti sąlygos 
(ilgalaikės paskolos bei su
darymas lengvatų statybi
nių medžiagų gavimui) 
įgalina darbo žmones pasi
statyti nuosavus gyvena
muosius butus.

L. Sklerytė. 
Vilnius, 1947 m. 
gruodžio mėn. t
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LMS III APSKRITIES VEIKLA
Festivalio reikalai jau k^ip ir baigti. 

Bendras ir finansinis raportas greitoje 
ateityje bus paskelbta spaudoje.

Taip pat šioje vietoje norime žymėti, 
jog mūs jaunos jėgos vėl sustiprėjo. Sa
vo gabiu ir gražiu darbu prie LMS Ap
skrities darbų prisidėjo Alice Bakūnai- 
tė. Jinai gražiai padėjo Festivalio Komi
tetui, parašydama taip daug laiškų fes
tivalio programos dalyviams. Lanko Ap- 
skrities Komiteto posėdžius ir žada veik
liai dalyvauti visuose meno darbuose.

Iš APSKRITIES KOMITETO 
TARIMŲ.

Sausio 9-tos LMS III Apskrities Ko
miteto posėdis buvo gana, gausus gerais 
tarimais, liečiančiais mūsų meno veiklą. 
Apskrities konferencija, kuri buvo skel
bta beįvykstanti vasario 8-tą, nukelta 
iki paskutinio sekmadienio kovo arba 
pirmo sekmadienio balandžio mėn. Kon
ferenciją seks gražus, įvairus koncer
tas.

Vienas iš svarbiausių tarimų, tai pra
plėtimas LMS III apskrities ribų. Pa
vyzdžiui, Pennsylvanijos valstijoje vei
kia tik vienas Lyros Choras (Philadel- 
phijoj), apskrities ten šiuo tarpu nėra 
ir negali būt. Gi Philadelphia nėra toli 
nuo New Yorko, susisiekimas nėra toli
mas ir palankus su New Yorku. O Con
necticut valstijoj veikia du chorai — 
Laisvės Choras Hartforde ir Vilijos 
Choras Waterburyje. Šie chorai nepri
klauso jokioj apskrityje.

Todėl nutarta kviesti Lyros Chorą, 
Laisvės Chorą ir Vilijos Chorą prisidėti 
prie LMS III Apskrities. Prisidėjimas 
šių chorų prie New Yorko-New eJrsey 
valstijų apskrities; daug gali padėti vi
siem choram. Gali subendrinti jų veiklą, 
sustiprinti apskritį.

Taip pat daug reiškiantis tarimas, tai 
įsteigimas taip vadinamos Booking Ko
misijos. Šion komisijon įeina trys jauni 
žmonės: Alice Bakūnaitė, Mildred Jami- 
soniūtė ir Harry Mitkus. Ši komisija ves 
savo žinioje, kur, kada koki parengimai, 
koncertai, vaidinimai įvyksta. Ji organi
zuos šios apskrities talentus (solistus), 
grupes pildymui įvairių meno, muzikos 
programų. Ji tvarkys turus, kad tokios 
meno grupės galėtų pasirodyti įvairiose 
kolonijose. Sakysime, jei Vilijos Choras 
ruošia parengimą, koncertą, bet jam 
reikia talkos, reikia naujų talentų, ko
misija pasirūpins, kad tokia talka būtų 
suteikta Vilijos ar kitam chorui.

Bet ne tik pasikeitimu talentų ši ko
misija rūpinsis. Yra lietuvių kolonijų, 
kur nėra meno jėgų, grupių. Tokiose ko
lonijose komisija bandys suruošti meno 
parengimus, koncertus ir jiems parūpins 
talentus. Taip pat tokiose kolonijose ši 
Booking Komisija (arba Parengimų 
Komisija) bandys organizuoti meno gru
pes, kur jų nėra.

Kaip matome, šios komisijos darbas 
bus ne tik tvarkyti meno jėgas, bet ir 
jas organizuoti.

KONSTANCIJOS MENKELIŪNAI- 
TĖS KONCERTAI

Konstancija Menkeliūnaitė čia atvyko 
neilgam laikui. Ji yra solistė, dainavimo 
artistė. Be to, jinai yra viena iš mūs ve
teranų meno srityje. Konstancija daina
vo choruose, iš čia jinai žengė dainos 
mene kaipo soliste iki pasiekė aukšto iš
silavinimo dainavime. Konstancija yra 
dainavusi mūsų koncertuose, parengi
muose veik kiekvienoje lietuvių kolonijo
je. Bet jau bus virš dešimts metų, kai 
Konstancija išvyko Italijon. Ten jinai 
taip pat dainavo ir lavino balsą.

Kuomet Konstancija vieši Amerikoje, 
ji nutinka padainuoti lietuvių kolonijo
se. LMS III Apskrities Komitetas pasi
sakė už ruošimą Konstancijai koncertų 
ir tam reikalui išrinko komisiją. Taip 
pat LMS Apskrities Komitetas ragina 
kitas kolonijas ir apskritis ruošti Men- 
keliūnaitei koncertus.

Ypač artimesnės lietuvių kolonijos tu
rėtų imtis šio darbo greitai, nes mes ne
žinome, kaip ilgai mūsų viešnia čia bus.

Taip pat greitai baigsis parengimų., se
zonas. Su dainininke galima susisiekti 
jai rašant Laisvės adresu arba per Ap
skrities komisiją, kurion įeina Walter 
Žukas, Adomas Dagis ir Vincas Bovinas.

Greitu laiku reikėtų Konstancijai 
koncertai suruošti Brooklyne, Newarke, 
Elizabethe, Hartforde, Waterburyje, 
New Havene ir eilėje mažesnių koloni
jų. Meno grupės turėtų būt pirmos prie 
šio darbo. Žinoma, vėliaus mūsų solistę 
norės išgirsti ir pamatyti. Mass, valsti
jos kolonijos, taip pat Detroito, Cleve- 
lando, Chicagos ir kitų kolonijų lietu
viai.

POSĖDIS MENO MOKYKLOS 
REIKALU

Su pereitu festivaliu pradėta kelti 
fondas meno mokyklai. Tad šis darbas 
turės įvykti ateinančią vasarą. Lai bus 
|i vasara mūšų meno mokykla, kad se
kančiam meno veiklos sezonui būtume 
geriau pasiruošę.

Iki sekančios LMS Apskrities konfe
rencijos jau reikia būt pasiruošus kon
krečiau. Paruošimui planų kalbamai 
mokyklai, įvyks praplėstas* posėdis va
sario (Feb.) 15 d., Laisvės svetainėje, 
Brooklyne. Posėdin kviečiama atstovai iš 
chorų, vaidintojų ir vaizduojamojo me
no. Tai liečia visus chorus, kurie daly
vavo festivalyje. Tuo reikalu bus išsiųsta 
pakvietimai laiškais.

Šiame planumo posėdyje iš atstovų 
prašome sekamų informacijų ir nuomo
nių: (1) Vieta, patalpa meno mokyklai. 
Kurioje valstijoje, apylinkėje ji galima 
gauti? (2) Ar yra jūsų chore, vaidinto- 

- jų tarpe numatomų studentų meno mo
kyklai? (3) Ar yra jūsų kolonijoje. as
menų, chorvedžių, muzikų, režisierių, 
dailininkų, kurie gali mokytojauti, duo
ti pamokas, prelekcijas savo srityje? 
(4) Bendra nuomonė jūsų'meno ir kitų 
organizacijų veikėjų apie kalbamą meno 
mokyklą? (5) Kuris vasaros laikas, mė- 
nesis geriausia tiktų meno mokyklai?. 
Kuriuo laiku daugiausia mokinių būtų 
galima gauti?

Meno mokyklos klausimais ir spaudo
je reikėtų turėti diskusijų. Ypač mūsij 
angliški skyriai čia galėtų daug patar
nauti, rašydami apie šį menininkų pasi- 
mojimą. V. Bovinas,

Apskrit. Sek re t. I '

Vilnies Kalendorius 
1948 Metams

c
Gavome 1948 metams Vilnies Kalen

dorių. Tai stambi, virš 200 puslapių, 
knyga, pilna kalendoriškų žinių, visuo
meniniais klausimais straipsnių, eilėraš
čių, vaizdelių.

Gražus, patrauklus viršelis, pieštas 
dailininko Charles Zikso (Zix) traukia 
kiekvieno dėmesį.

Kalendorių paruošė / Leonas Jonikas, 
Chicagoje. Vieno egz,/ kaina 50c.

Iš straipsnių pažymėtini sekami: “Po 
100 metų” (Mąstytojas), “Vilnius kei
čia savo veidą” (be autoriaus vardo), 
“Naujoviškos demokratijos” (Vilniškis), 
“Nemaloni sukaktis” (Dr. A. Petriką), 
“Po 80 metų” (Rojus Mizara), “Ameri
kos Lietuvių Centras” (J. Gasiūnas^), 
“Kas tie Lietuvos ‘partizanai’ ” (L. Ru- 
tėnas). [ . •

Sekamų poetį kūrinių telpa: T. Tilvy
čio, K. Kubaičio, A. Churgino, St. Jasi- 

•lionio, VI. Mozūriūno, A. N. Nekrasovo, 
J. Palemono, Seno Vinco, A. Skinkio ir 
Jono Kaškaičio.

Telpa trys neilgi vaizdeliai: J. Raga- 
žiaus, J. Petrausko ir Seno Vinco.

Įdėta nemažai nuotraukų.
Kiekvienas, įsigyjęs šį metraštį, turės, 

gražaus pasiskaitymo, ir būtinai reika
lingų kalendoriškų žinių.

Gaila,, kad Kalendorius nebuvo išėjęs 
anksčiau.

Beje, jį galima gauti ir Laisvėje.
R. M.

1 I
Lyg putotas
Krioklys kalnų, 
Tartum, varis, 
Dūžio užgautas, 
Kėlės gausme 
Didžiųjų dienų 
Okeanas—
Plačiausios tautos,

Kilo miestai 
Labai dideli, 
Peterburgas,
Maskva,
Odesa,
Virė liaudies
Krūtinėj gili 
Neapykanta priespaudai, 
Meilė—tiesai.

O viršum 
Citadelės carų, 
Viršum tiltų, 
Kolonų, arkadų, 
Viršum gatvių, 
Sodžių, tvorų, 
Viršum šūvių 
Ant barikadų i

Lenino ištiestą 
Ranką matei— 
Ir pro naktį 
Speiguotą, šaltą, 
Lyg iš žalsvo 
Ledo iškaltą,— 
Jautei dieną, 
Kur turi ateit.

Į tą dieną 
Veržėsi jis, 
Milijonų 
Didysis vadas, 
žengė žingsnį— 
Traukės mirtis 
Apkasuos 
Ir rate blokados,

Ir kovotojų 
Kėlėsi daug, 
Šliaužė,

Antanas Venclova

Krito ant sniego, 
Vėl kėlės,.
Kad iš naujo 
Laisvės pasmaugt 
Negalėtų
Priešas įšėlęs. f

Vardas Lenino 
Nenumirs, 
Kaip aukščiausia 
Viršūnė pasauly,— 
Ir laikai,
K|iip kalnai, prasiskirs, 
Kad į ateitį 
Šviestų saulė.

II
Mauzoliejuj 
Granito jis 
Rausvame 
Po eglėmis miega. 
Ir mato, 
Jaučia širdis 
Pro aikštės 
šerkšną ir sniegą,

Pro ūžesį 
Maskvos balsų, 
Pro jūrų ugnies 
Stebuklingą 
Plakimą 
širdžių visų, 
Alsavimą 
Krašto džiaugsmingą.

Jis mato 
Fašistų pulkus, 
Į dulkes sutrintus, 
žlega 
lėktuvai 
Ir tankai mūs,— 
Jis mato
Liepsnojant Reichstagą,

Ir vėliava 
Silūrus purvuos 
Su svastika,
Tigrais, drakonais ...

Jisai
Pažįsta šiuos 
Drąsiausių žmonių 
Milijonus,

Narsios 
Erelių širdies, 
Kurie skrido 
Prieš ugnį, vėją, 
Kurie tamsią 
Galybę -mirties 
Drąsa ir jėga 
Nugalėjo.

Jis Staliną 
Mato tenai, 
Priešaky 
Pulkų didžiųjų,
O pulkuos '
Sūnai milžinai 
Mūs gausingų 
Tautų laisvųjų—

Ir jeigu 
Mirties danga 
Prasiskirtų, 
Nukristų'bent kartą, 
Staliną
Apkabintų ęanka 
Ir jam draugišką 
žodį tartų—

Ir žiūrėtų 
Abu drauge,
Kaip ten miestai 
Stepėse auga, 
Kaip siūbuoja 
Varpos lauke, 
Pasieniečiai
Kaip sienas saugo.

Kaip kyla t 
Kaminai aukštyn, 
Kap atgyja 
Išdegę sodžiai, . 
Kaip kasdien 
Atkakliai 'tolyn 
Plačią erdvę 
Lėktuvai skrodžia, 
—Kaip vėl žemės

V. i. Leninas

Tamsioj gilumoj
Ūžia šachtos 
Ir nafta šneka, 
Ir kaip Arkties 
žalsvoj tolumoj 
Laivas randa 
Pro ledą taką,—

t Ir mėlynas
Tinklas žvaigždžių
Viršum pievų
Ir girių tiestas,
Ir aidi ,
Balsas gaidžių, 
Pranašaudamas 
Dieną šviesią.
Ir didingą
Mūs darbo giesmė 
Pražystančią 
žemę apsiaučia—
Tai gyvenimo
Mūsų esmė— 
Tai giesmė
Ir skamba, ir gaudžia—
Ir pirmieji 
žodžiai dainos 
Mini didžio 
Lenino vardą, 
Ir posme
Dainos kiekvienos 
Rasi Stalino 
Vardą tartą.

1947. 1. 2.

Sumanymas
Pereitais metais mes, rytuose, ruošė

me festivalį. Ruošdami festivalį, 
jam nedavėme specialio siekio, tikslo. 
Bendras mūsų tikslas buvo organizupti 
ir parodyti savas meno jėgas, akstinti 
jaunus talentus pasireikšti scenoje, ak
stinti juos toliaus lavintis meno srityje.

BIEDNAS

Žuvusiems už Laisvę
Oi pinsiu dainelę—dainuosiu vėjeliui 

mes Trauksiu, kiek galėsiu, kiek balsas išneš
O paskiau vėjelio prašysiu po valiai,
Lai mano dainelę tėviškėn nuneš.

Šių metų Vasarai mes jau organizuo
jame meno mokyklą, kad pakėlus meno 
jėgas kiekiniai ir kokybiniai. Kuomet 
ateis kita eilė festivalių, tai jie jau, vei
kiausiai, turės kitokias spalvas, kitus 
tikslus. Dėlei pereitų festivalių mūsų 
meno judėjimas nebuvo paruoštas, kad 
iškelti specifiškas mūsų meno kryptis. 
Mes nebuvome tam pasiruošę nei kūry
biniai, nei organizaciniai.

Ateinanti festivaliai gal turės parody
ti, išstoti ir su nauja kūryba, naujais 
veikalais. Festivaliai turi visą mūsų me
no veiklą pakelti, jie bus geresni ne tik 
artistišku išpildymu, bet ir tųsriniu.

Bet meno veikla gali gerėti tik auklė- 
jantės, lavinantes savo darbe. Ne tik iš
pildomoji, bet ir teoretinė meno sritis 
reikia suprasti. Vilnies anglų kalbos 
skyriuje Brooklyno festivalio turinys 
pavadinta “menas menui.” Tik vakar 
vakare tame pat skyriuje perskaičiau 
mūsų uolios veikėjos ir rašytojos, Mil
dred Stensler, kolumną tuo klausimu — 
apie meną “menas menui.”

Gal nebūtų sveika, kad iš to prasidė
tų polemika. Apie meną teorijų yra viso
kių. Daugelyje rankvedžių meno teorija 
neteisingai aiškinama, daug tų rankve
džių jau yra nusenę, bet jie naudojama 
mokyklose. Meno teoretikų pažvalgos į 
meną taip pat labai skiriasi. Socialiai 
pažangus teoretikas meno teoriją aiški
na vienaip, nepažangus teoretikas — 
aiškina kitaip.

Mums svarbu suprasti pažangi, mok
slinė meno teorija. Anglų kalboje yra ga
na apščiai išleista brošiūrų ir knygų 
meno teoretiniais klausimais. Tad ir su
manymas. Būtų labai naudinga, kad 
mūsų angliškų skyrių redakcijos pa
rinktų tinkamos teoretinės medžiagos 
meno klausimais ir tą medžiagą, bent po 
1 skiltį kas savaitė, talpintų Vilnies ir 
Laisvės angliškuose skyriuose. Tai pa
dėtų mums pakilti moksliniai meno veik
loje. Ką sakote? V. Bovinas,

- h---------------------------------------------

Toronto, Canada

Lai girelė šlama —Ąžuolas žaliuoja, 
Lai tėvynės laukas puošiasi garbe .. . 
Didvyrių — brolių vardą, lai paminavoja 
Ir šienpjūvių dalgelė tėviškės darbe.

Lai bėga upės — Ežerai banguoja 
Sodnai sužydėję tegul džiaugsmu tvins.
Oi, džiaukis! Džiaukis, Tėviškė brangioji, 
Laisvės, ką sūnūs Tau davė, nieks jau neatims.

Lai motušių gėlą — Rožė širdy keičia 
Ašara lai aukso varpomis pavirs.
Lai dainuoja broliai, kai dalgelį šveičia, 
Lai neliūdi sesės, kai vergelį kirs.

Tai švilpnok, vėjeli, — nešk mano daįnelę
Ir pas brolių kapą padainuok
Ir nuskink Jiems laurų gražiausią šakelę, 
Garbę tu didvyriams atiduok! »
Spalis, 1947 m., Argentina.

Nicevo!
Parodija pagal Helen Jerome, 

Mana-Zucca muzikai.
Bus gerai, nicevo!

Rusai tėviškėj savoj
Sėja, piauna—ir namo—

Ranka rankon—nicevo!
Broliška šeima tautų,—

* Sodai, kaimai, miestai ūžia!
Vis talkoj, visi kartu

Stato, taiso, kas sudužę.
Dirbk! dirbk! dirbk! Ir
Laiko neeįkvok:

Šalį priešas nuniokojo ...
Nicevo: į darbą stok,—

Ir atgims šalis brangioji!
Broliai mes šaly savoj, 

Viens kitam paduokim ranką! 
' Mes galingi—nicevo— 
Bendro darbo vaisius renkam:

Nicevo! nicevo! nicevo!
Lai sau žvygauja fašistai—
A!.. .

Sutrupės gi jų kardai:
Jų dantis gerai pažįstam!

Cha! cha! cha! cha, cha, cha, cha!
Tai smarkiau darban, draugai,

Brangioj tėviškėj savoj,
Pergalės, taikos sargai,— 

Ir gyvuosiin—nicevo!...
Jonas Kaškaitis.

Mūsų jaunojo Jąunimo 
žvaigždės choro kalėdinis pa
rengimas sekmadienį puikiai 
nusisekė. R. Strazevičiūtės 
vadovaujamas, choras gražiai 
padainavo. Dainavo mišrus 
choras, vieni berniukai ir vie- ' 
nos mergaitės. Buvo solų, du
etų ir muzikos numerių. Gra
žiai pasirodė viešnia hamilto- 
nietė Yvanauskaitė su mando- į 
linos solo. Labai gražiai pa
skambino ant piano Irena šin-< 
kūnaitė.

Choro nariai ir narės labai 
gražiai pašoko lietuvišką šo
kį “Noriu Miego.” šokikus su- 
mokino Ida Strazevičiūtė, Re
ginos sesutė. Taipgi, buvo ir 
akrobatikos numeris. Nors 
tik tris pamokas turėjo, bet 
jau daug ko išmokę. Juos 
mokina Vainauskaitė ir Ida 
Strazevičiūtė. Beje, Vainaus
kaitė yra žvaigždės choro pi
anistė. \

Mūsų baleto žvaigždės, Mir- 
na ir Feliksas, pašoko meksi
kiečių šokį. Be muzikos bu
vo labai sunkus darbas, bet 
jie savo atliko gerai.

Po to buvo parengti stalai 
anū scenos ir susodinti visi va
karo jaunieji dalyviai, ku
riuos komitetas skaniai' pavai- - 
šino. Kalėdų Diedukas visus z 
apdovanojo puikiomis dovano
mis. Draugas J. Linarta sa
vo rolę taip gerai atliko, kad 
negalima buvo atsigėrėti. Jo %
pančiaka buvo taip prikimšta 
dovanomis, kad net ir suau
gusiems teko po vieną kitą 
saldainį. O ta pančiaka, tai 
tur būt specialiai siūta. Visą 4 
žmogų galima sukišti į tą vie
ną pančiaką.

žvaigždės choras turi 11 
mergaičių ir 9 berniukus. Jų 
kultūrinis u'žsiėmimas duoda 
džiaugsmą visiems, ne vien tė
vams.^ Reporteris.

Jeruzale. — Žydų-arabų 
susikirtimuose užmušta dar 
13 asmenų. 
------------------ --------------- —-

3 pust—Laisvė (Liberty, 
Li th. Daily)

( šešt., Sausio 17, IMS
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PASKUTINIS CARAS
-10.4.47-r- * (Istorine Apysaka) , * -83—

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po
Festivalį

Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Ypač carienei sunkūs tie pasirodymai, 
carienei sunkūs tie viešieji pasirodymai,, 
kur ji nemato sūnaus, kai nežino, ar jis 
vėl tik neguli kraujuose paplūdęs. Kiek
vienas priėmimas, kiekvienas neišven
giamas rūmų balius virsta jai kankyne, 
kur ji turi vaidinti lipšnumą, mandagu
mą. Dėl visų tų rūpesčių Aleksandra 
sunkiai suserga nervų liga, ilgai nesike
lia ir jau niekada visiškai nebeišgyja.

Carienės misticizmas dar labiau padi
dėja. Prie jos guolio nuolat stovi spinte
lė su religinio turinio knygom, su baž
nyčios tėvų raštais ir įvairių mistikos 
reiškinių aprašymais. Vienintele jos 
drauge pasidaro tokia pat nelaimės nu
skriausta, sunkios kojų kraujotakių li
gos apimtoji Anė Virubova.

Pas Virubova susirenka daugelis 
“Dievo žmonių,” įvairių liaudies iškelia
mų stebukladarių, pranašautojų, vienuo
lių, užkalbėtojų ir maldininkų. Dažnai 
atsilanko pas Virubovą carienė Aleksan
dra ir čia, toj keistojoj draugystėj ji, 
Kembridžo universiteto filosofijos dak
taras, randa dvasinį patenkinimą. Kar
tais carienei daroma priekaištų dėl tos 
draugystės, bet ji atsako:

— Tokie žmonės daug daugiau sako 
mano protui ir širdžiai, kaip atvykstą 
pas mane brangiom šilkinėm sutanom 
apsirengę bažnyčios arkivyskupai.

Carienė ieško tų žmonių tarpe paguo
dos savo nelaimėj. Ji laukia stebuklo. Ji 
laukia Dievo pasiuntinio, kui’is jai turi 
pagelbėti.

RASPUTINAS SKUBIAI KVIEČIA
MAS Į SOSTINĘ '

Jei Rasputino nebūtų buvę, jį būtų 
tekę išgalvoti... Tayancęvas.

Paleidęs I ir II Dūmą ir pakeitęs rin
kimų įstatymą tokia prasme, kad darbi
ninkai ir, bendrai, “neištikimieji gaiva*- 
lai” negautų III Dūmoj ne tik daugu
mos, bet ir bent kiek žymesnio svorio, 
Stolipinas ragino monarchistų organiza
cijas. varyti x propagandą ir agituoti už 
monarchistų atstovus. Jis pasižadėjo tas 
pastangas remti visu savo administraci
niu’aparatu. Tam visiškai pritarė caras 
Nikalojus, nes jis buvo įtikintas, kad 
pirmosios dvi Dūmos išėjo tokios val
džiai nepalankios tik todėl, kad monar- 
chistai snaudę ir valdžia jiems aktingai 
nepagelbėjusi. Tačiau ir prie monarchis
tų naudai pakeistojo rinkimų įstatymo, * 
jie negalėjo tikėti daug laimėti sostinėse 
ir didesniuose miestuose, kur daugiau, 
inteligentijos. Todėl visą energiją jie 
nukreipė į provinciją ir į kaimą. Buvo 
nusistatyta siųsti į provinciją gerus ir 
įgudusius kalbėtojus - agitatorius.

Vienas pirmųjų tolpų monarchistų 
agitatorių buvo žinomas misionierius 
protojerejus (protojerejus — pravosla
vų kunigų — popų garbės titulas, kaip 
katalikų kanauninkas) Vostorgovas. Tu
rėdamas valdžios paramą, jis keliavo iš
taigiai, visur buvo valdžios atstovų ir 
monarchistų organizacijų iškilmingai 
sutinkamas, visur soboruos ir cerkvėse 
buvo laikomos ypatingos pamaldos, o 
valdžios žmonės, dažniausiai policija, 
šaukė susirinkimus, kuriuose Vostorgo
vas darė savo pranešimus. Jo kalbų svar
biausioji tema" buvo ta, kad reikia siųs
ti į Dūmą tokius atstovus, kurie ne ko
votų su vyriausybe, o su ja bendradar
biautų. Apvažinėjęs didesniuosius cent
rus,, Vostorgovas pradėjo' lankyti toli
muosius Rusijos užkampius, kur jau ne- 
bębuvo tokių iškilmingų sutikimų ir jį 
iš tarnybinės pareigos sutikdavo tik 
isprauninkai ir stanų pristavai, o seniū
nai suvarydavo į valsčių sueigas papras
tus kaimiečius. Vostorgovas, buvęs ilgus 
metus misionierium įvairių tikybinių at
skalų apimtose srityse, suprato kaimiečio 
psichologiją irJsugebėjo ją paveikti. Tad, 
Vostorgovo paskaitų išklausę, kaimie
čiai, galvą kasydami, ausis krapštydami 
sau garsiai galvodavo:

— Tikrai, gera tiern atstovam Dūmoj, 
gauna po 10 rublių į dieną, siunčia do
vanas namon, o apie žemelę ir neužsime
na... Ech, ne tuos vyrus pasiuntėm. 
Juos ponai uz nosies vedžioja, vis kažko
kius poniškus biudžetus svarsto, o mu
mis ir nesirūpina... Kas jiems, sėdi

jiems nė galvoj.
Visur Vostorgovas turėjo didelį prita

rimą. Visur- kaimiečiai įdėmiai ir palan
kiai jo klausydavo, ryškesnėse kalbos 
vietose galvą linguodami, pritardami: 
“tikrai, visiška tiesa,” “teisybę kalbi, 
batiuška.”

Tiktai vienoj vietoj protojerejus Vos
torgovas susidūrė su tokiu netikėtu pa
sipriešinimu, kad ir jis, toks įgudęs kal
bėtojas, sumišo. Tai buvo Pokrovško 
kaime. Tobolsko gubernijoj.

Tą dieną Pokrovško kaime įvyko cerk
vės šventė ir į Vostorgovo susirinkimą 
liaudies mokykloj buvo sutelkta daug 
kairiiiečių. Kaimiečiai klausėsi kalbėto
jo ramiai, be jokių pastabų, nei pritari
mo, nei nepritarimo nereikšdami. Pa
skelbus pertrauką, kažkas iš minios dro
viai, beveik pusiaubalsiu paklausė kal
bėtojo:
• — O kada apie žemę pasakysit, ba
tiuška?

— Palaukit, . pasakysiu, viską pasa
kysiu po pertraukos.

Pertraukos metu vienam klasės kam
bary vietos valdžia vaišino svečią iš sos
tinės, o kaimiečiai pašnabždom darė sa
vo išvadas ir pastabas apie girdėtą pra
nešimą. Pertraukai pasibaigus ir Vos- 
torgovui pradėjus antrąją pranešimo da
lį apie rinkimus į Dūmą, vėl kažkas iš 
minios sušuko:

f — Gerai, batiuška, gerai! O apie že
melę kada gi kalbėsit?

Tuos žodžius parėmė pritarimo bal
sai iš minios. Kalbėtojui pirmą kartą te
ko nukrypti nuo nuolatinio pranešimų 
plano ir atsakyti paklausėjui.

— -Jūs norit žemės? — pradėjo Vos
torgovas, — aš tai suprantu. Ąš ir atvy
kau iš tolimos sostinės pamokyti jus, kaip 
tą žemę gauti. Mūsų viešpats caras ir 
jo ministerial nori aprūpinti visus že
me, bet Dūma trukdo tai padaryti. Tik
riau, ne Dūma, bet jūsų atstovai. Jie 
neparodo tinkamos pagarbos carui, ko- 
lioja jo ministerius ir, savo neliečiamy
bės teise pasinaudodami, skleidžia socia
lizmą ir revoliuciją pačioj Dūmoj ir už 
jos sienų, siuntinėdami agitatorius po 
visą kraštą. Kaip jūs galit prašyti malo
nės, jei jos nesate nusipelnę? — baigė 
savo atsakymą susijaudinusiu ir pakel
tu tonu Vostorgovas ir jau norėjo tęsti 
toliau savo paprastą pranešimą.

Bet iš minioę vėl tas pats balsas tarė:
— Mes ne n\alonės prašom. Viešpats 

caras ir taip mums malonus .. . Mes apie 
žemę klausiam.

Vostorgovas turėjo vėl tą puolimą at
remti ir nusistatė atviriau kalbėti. Jis 
kreipėsi tiesiog į kalbėtoją iš minios, 
kurį pastebėjo pačiam vidury bestovintį:

— Jūs apie žemę klausiat? Žemės Ru
sijoj daug, bet reikia žinoti, kaip ją gau
ti. Pasiuskit į Dūmą tikrus rusų žmones, 
ir žemės gausit kiek norėdami...

— Nejaugi mes totorius į Dūmą siun
čiam! — nusišypsojęs atrėžė kalbėtojas 
iš minios.

Tas staigus atsakymas sužadino mi
nią. Pirma santūriai, paskui vis atviriau 
ėmė šypsotis ir juoktis kaimiečiai, tuo 
labiau, kad užpakalinėse eilėse pasigir
do juokingas moteriškas nusikvątojimas.

— Tiesa, ne totorius siunčiat, — atsi
kalbinėjo Vostorgovas, — bet dar bloges
nius atstovus: — socialistus. O vyriau
sybė socialistam žemės neduos, ir valstie- 

. čiai negaus žemės tol, kol jie neišrinks 
daugumos atstovų iš “Rusų sąjungos” 
sąrašų.

Toliau jis dar aiškino tos sąjungos už
davinius, o paskui nukrypo į gryną pa
mokslą, kurio esmė buvo ta, kad toji są
junga veikia už carą ir su caru, kurio 
asmuo šventas ir visai tautai jis tėvas 
ir globėjas.

Sunku nustatyti, x kaip suprato tą Vos
torgovo pamokslą kaimiečiai, bet tas 
pats kalbėtojas iš minios nerimo ir už
davė naują klausimą:

— Iš tamstos aiškinimų, batiuška, iš
eina, kad dangaus karalystę galima tik 
per “Rusų tautos sąjungą” gauti!.*.. O 
mes, nuodėmingi žmoneliai, kitaip evan
geliją supratom: manėm, kad tai dau
giau nuo Dievo priklauso.

Ir čia pat, atsisukęs į yiinią, jis pa
šau 'Petrapily, po teatrus vaikšto, o mes 
stebėjo:

' (Bus daugiau)

(Tąsa)
Nagi gerai, labai gražiai 

dėkui. Bus proga pamatyt, 
kaip gyvena mūsų “Lais
vės” pirmūnai. Padėkoję 
Edvardui Skučui už tokį 
svetingą dailišką priėmimą, 
nu tarškė jom laiptais že
myn. Gal kokio pusantro 
kvartalo energingai pa
žingsniavę prieš šaltoką 
vėją, šmūkštelėjom į* seno
višką apartamentą ant 
Union avenue ilgagatvės, 
gerai žinomos, iš Petro 
Cvirkos “Franko Kruko”, 
paliai visą Lietuvą ir pla
tųjį pasaulį, net ir pačią 
Kiniją...

Trepsim, kauksim vis 
aukštyn ir aukštyn, net iki 
ketvirtojo gyvenimo. Na, 
broliuk, sveikas gauni gerai 
išmiklint savo šlauneles ir 
blauzdeles, nereikia nė į 
kalnus važiuoti...

Bimba tik nuolaidžiai nu
sišypsojo. Girdi, tegu} jį ba
la, tą laipiojimą. Bet, kad 
reikia, negi kur dėsies.

Na, štai ir įžengiam visi 
keturi į Bimbos buveinę. 
Pat pirma mažučiutė virtu
vėlė, kuri turi patenkint 
dviejų šeimų gastronomi- 
nius poreikius. Po dešinei— 
toks pat mažiukas kamba
riukas, kuris turi sutalpinti 
visą trejetą Bimbos šeimy
nėlės. Nedidelė žemutė lo
vutė užima -didesnę aslos 
dalį. Vos galima prasimušti 
prie poros kėdžių, komodės 
ir mažyčio staleliuko. 
Kambariukas — nykštukas, 
bet taip ekonomiškai ir 
taip skoningai sutvarkytas, 
kad visa kas, čia pat, po 
pirštais. Ant sienos didžiu
lis gražus gamtovaizdis, ge
ra dailiško paveikslo kopi
ja. Statūs kalnai, pašlaitės 
pilnos medžių, namukas ki
tas, viršum žydras dangus, 
ir visa tai atsimuša plyno 
ežero veidrody. Nuo šito 
paveikslo net ir kambariu
kas atrodo lygYlidesnis. A- 
kiai yra kur paklaidžioti. 
Beje, Bimbienės 17 m. sū
nus turi pasikloti nakčiai 
patalą ir pernakvoti virtu
vėlėj. Toks ankštumas!

Po dešinei iš virtuvėlės 
vėl kambariukas. Tai Jono 
Gasiūno gūžta. Irgi vietos 
— tik pasisuki. Paties Ga
siūno būta tuo tarpu kur 
išeita. Apžiūrėjom 
“palivarką”, susispietėm 
visi virtuvėlėj aplink sta
lelį. Šeimininkas Bimba ža
da mus visus pavalgidint. 
Matot, svečiai nebuvėliai. 
Na, vyras, kaip matai, šu
nim burum, už kelių minu
čių ir prikrovė ant stalelio, 
ką tik turėjo. Elektrinė ma
šinukė prikapojo, prisuko 
maišytų daržovių sunkos^, 
Ištraukėm visi po stiklą, ir 
tuoj akys nušvito. Tai čia, 
girdi, -vitaminai. O kad jie 
geriau pasilaikytų organiz
me, vaišingas šeimininkas 
dar ir “prancūziškų vitami
nų” gelsvos sunkelės po 
stiklelį pripila. Negi atsisa
kysi nuo gero daikto, o čia 
dar tas oras šaltas. Tai 
jau reikia paragaut. Ir fe
stivalis atrodys linksmes? 
nis...

O čia tuojau ir kumpio, ir 
veršienos šaltos, ir juodos 
duonos, ir ragaišio, ir ka
vos, arbatos ar kakao: mo
derniškai, greit ir pritik
imai ...

Besistiprindami, žiūrim, 
sugrįžo ir kitas “palivar
ko” gyventojas Jonas Ga
šlūnas. Grįžo iš restorano, 
pavakarieniavęs. Tai sau 
atsisėdo šaliniais ir žiūri, 

kaip čia mes besivaišinam, 
šypsosi geraširdiškai.

Lucytė žvitri, linksmutė, 
vis jai čerškus pčkalbėliai. 
O jos Stasiukas tai gyva 
enciklopedija. Apie meną, 
apie tapybą, o paskui apie 
chemiją, apie radiją, rada
rą... Kad ėmė jis aiškint, 
net braižiniais iliustruot, 
tai tik spėk sveikas kakton 
dėtis... Mokslaus ir gabaus 
esama vyro, ką ir sakyt!

Na, vyrai, ir po visam. 
Dabar į festivalį. Bimba vi
są penketą nutarabanys sa
vo automobiliuku. Gerai, 
labai dėkui. Juk čia dar ga
las kelio ligi tos svetainės. 
Nubarškėjom porą blokų 
pėsti iki tokio daržo. Bim
ba išbrazdino iš ten savo 
gerai ištarnavusį klebešį, 
susodino tirštai, kad šilčiau 
būtų, ir paleido važiuot. Sa
kysiu jums, prietikingas 
buvo važiavimas ir labai at
mintinas.

O vis viena šiaip netaip 
atvažiavom, visi krūvoj .ir 
puikioj nuotaikoj., Įžengėm 
sau, net pasišokėdami, į tos 
svetainės priemenę. Čia ir 
pasimetėm, tarpe žmonių, 
ir nebesusiėjom daugiau... 
O man taip norėjos dar pa
būt smagioj pittstoniečių 
Rauduvių kompanijoj, bet 
taip ir neišėjo. Ir po šiai 
dienai gaila! Taip gražiai 
susipažinom, susigretinom, 
kaip ir iš savo “ūlyčios” bū
tume.

Jau pusė po septynių. Sa
lėj pakampiais, pasieniais 
būriuojasi žmoneliai. Svei
ki, sveikučiai, sveikutėliai! 
Pasisveikinom su geru pus
kapiu viešnių ir svečių. Štai 
mūsų aktorius menininkas 
Jonas Valentis. Nuolaidus, 
tolerantiškas.

— Kaip jums patiko va
karykštis koncertas?

— Nieko sau. Visko po 
truputį. Mišraus, susidarė 
pasiklausyt svieto, tai ir 
programa mišri.

Štai rankutėm įsitvėrę ei
na pro šalį dvi puikios jau
nuolėlės dainininkės — Al
ma Kasmočiūtė ir Violeta 
Čypaitė, jau spėjusios ne 
kartą taip gražiai atsire- 
komenduoti radijo ir kon
certų programose... Kele
tas pagarbių žodelių, žibt- 
žibt-mirkt skaisčiosios ake
lės — ir dingo tirštėjančioj 
publikoj...

O va ir Stasiukas Jasi- 
lionis. — O kaip ten jūsiš
kiai, jau nutūpė? Gal ir.vėl 
man būtų vietos ten tarpe 
jūsų?

— Bus, tai eime ir atsi- 
sėsime.

Atsisėdom ir laukiam. Ir 
netrukus pasirodo ant est
rados, šiapus užuolaidos, 
prie garsiakalbio antrojo 
vakaro pirmininkė Milda 
Jonušonytė (Mildred Stens- 
ler). Pakviečia Leliją Šime- 
levičiūtę pagiedot himnus,. 
Amerikos ir Lietuvos, pia
nu akompanuojant Vladui^ 
Žukui. v

Ir tuoj paskui prasideda 
programa. Pat pirma Brok; 
toniėčių (Monteliečių) dra
mos ratelis, S. Barono va
dovybėje, vaidina man dar 
pirmą kartą girdėtą kome
diją “Teodolinda”. Komedi- 
jukės esama nieko sau. Už
uomazga vystosi nepainiai, 
susidaro intriga — ir tu 
tik seki, kas toliau bus.

Vaidina J. Stigienė, K. 
Valangevičienė, A. Skliu- 

tienė, J. Stočkus, F. Čereš- 
k.a ir pats S. Baronas.

Paskiau teko kiek pasi
kalbėt su Baronu. Turėję 

nemažai rūpesčio, besi
rengdami. Gal tik už treje
to dienų prieš išvažiavimą 
į Festivalį, vienas aktorius 
turėjo atsisakyt, gavęs kur 
ten tolokai darbą. Kasgi čia 
daryt? Baronas buvo reži- 
sorium, ir dabar buvo pri
verstas, per tas tris diene
les, išmokti tą rolę...

Komedija eina tarp švie
sesnių ir geriau prasisieku
sių žmonių grupės, gal kokį 
šimtmetį pirma mūsų, gal 
Lenkijoj, o gal Prancūzijoj.

Neseniai susituokusi gra
ži porelė. Jaunikis pastebė
jo ką tokio slaptingo ir į- 
tartino savo pačiukės apsiė
jime. Sakyt ar klausinėt 
jos jis neužsiviežė, bet jis 
ją pasaugo, ar tik ji kartais 
neturi kokių pašalinių mei
liškų ryšių.,Todėl vis jis a- 
pie namus, net ir vakarais. 
O čia ambicingai ir gabiai 
pačiukei norisi kukliai ir ne
žinomai varyt savo įkvėpi
mą, savo pašaukimą.

Štai vieną vakarą, labai 
nenorom, vyras atsisveiki
na ir išeina trejetui valan
dų su kokiuo svarbiu reika
lu. -Tuojau pačiukė pasi
naudos ta proga. Ji brūkšt- 
brūkšt parašė laišką, kvies
dama leidėją tuoj ateiti ir 
pasiimti atspausdint jos su
kurtą dramą “Teodolinda”. 
Įteikia laišką-tarnaitei, kad 
ji nuneštų, o pati — į savo 
kambarį, kiek pasidabinti 
svečiui priimti. Pirma to 

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus — tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės,
1 krautuves ir i pavienius namus; taipgi siunčiame 

ir j kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVergreen 4-8802

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

. Tel. 1169-W

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

parašo dar ir kitą pakvie- 
timą dramos kritikui ir pa
deda ant stalo.

Ir, kaip ant tų nebūčių, 
šmakšt kambarin sugrįžta 
netikėtai jaunas šeiminin
kas. Užklupo kamantinėt 
sugrįžusią tarnaitę, kas čia 
dabar tokio namuose dedas. 
Atėmė iš jos tą nuo stalo 
jos paimtą laišką, perskaitę 
ir suprato, kad čia tikrai e- 
sama ko tokio slaptingo... 
Teodolinda... Kad ponas 
tuoj ateitų, pasimatyt svar
biu reikalu...

Užsikarščiavęsnr pavydo 
perimtas vyras bruka' tar
naitę šalutinin kambarin, 
bet toji vis dėlto kaip susi
rado būdą ir tą kitą laišką 
pačiupt ir ištrūkt, pakviest 
ir dramos kritiką.

Vyras tuo tarpu užpuola 
savo jau pasipuošusią pa- 
čiukę. Prisipažink, kas čia 
do slaptybės, kas Teodolin
da, kas jis toks, meilužis? 
Pačiukė visaip išsisukinėja, 
bandydama užslėpt savo 
sukurtos dramos dalyką. 
Nori, kad ta drama išgar
sėtų pirma teatruose, o jau 
tik tada bus jos vyrui siur
prizo dasižinot, kad jis ve
dė rašytoją, dramaturgę...

(Daugiau bus)

Tanganyika, Afrika. — 
Ūmai nugriuvo daug žemių 
nuo kalno ant Kilosa vieš
kelio ir gyvus palaidojo 21 
negrą.



CfflCAGOS ŽINIOS
Žiurkė įkando Kūdikį, Namo 

Savininkai Nubausti
William D. Mendelson ir 

Mrs. Nancy R. Neal sutiko ap
mokėti jų apartmente gyve
nančiai Mrs. Vivian Gibson 
$300 ir tuomi užbaigė bylą, 
kurioje buvo reikalaujama iš 
minėtų namų savininkų $20,- 
000 atlyginimo už tai, kad 
žiurkė įkando nosį devynių 
mėnesių kūdikiui Cornelius 
Gibson. Motina dabar suti
ko bylą užbaigti gavus $300, 
kadangi kūdikis išgijo ir nepa
liko didelės žymės, kaip bu
vo manoma, kada kūdikis ta
po įkąstas.

Mrs. Vivian Gibson gyvena 
po numeriu 5628.Indiana Avė.
Pirmos'1948 Metais Perskyros

Mrs. Ruth Bennett, 22 me-

kad ji 
persky- 
gyvena

tų, atsižymėjo tuomi, 
bus pirmutinė gavusi 
ras šiais metais. Ruth 
po numeriu 7122 Rhodes Ave.
Teismas pavedė jos globon 15 
mėnesių vaikutį Philip ir pri
teisė tėvui Samuel Bennett, 
25 m., mokėti po $12 į sa
vaitę vaikučio užlaikymui. 
Teisėjas taipgi leido žmonai 
pasilaikyti rankinį laikrodėlį 
ir šaldytuvą.

Mrs. Minevra Miljak Rich
ter iš East. Chicago, Ind., pa
davė šių metų pirmutinį rei
kalavimą dėlei perskyrų. Ji 
kaltina savo vyrą Joną žiau
rumu.

bet darbais ji jau pralenkia 
kitas, ypač mažesnes'kuopas. 
Teko būti šios kuopos pasta
rajam susirinkime. Pažymė
tina, kad moterų buvo dau
giau susirinkę kaip vyrų. Fi
nansų sekretorė Burbienė da
vė gražų raportą. Kuopa jau 
sukėlus Vilnies stiprinimui 
apie $250 ir gal pasieks $300.

Aukota nemažai kitiems 
svarbiems reikalams.

Pirmininkavo kuopos orga
nizatorė Dementienė, tvarką 
ji gerai veda.

Kuopa iškinko delegatus į 
būsimą LLD apskrities konfe
renciją ir duos gerą raportą 
iš savo veiklos. Kuopiečiai 
džiaugiasi, kad jie galės kon
ferencijoj didžiuotis. V.

WATERBURY, CONN
Klaidina Amerikos Lietuvius

vie-
Jis pir-

LLD 187-ta Kuopa Ruošiasi

LLD 187 kuopa yra pati 
jauniausia Cnicagos kuopų,

Miami, Florida
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y GREEN STAR BAR & GRILL ■
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Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti,

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

a
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y 
y 
y 
y 
y 
y

459 GRAND STREET ♦
(Skersai nuo Republic Teatro)

M * M * S i 
S 

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

M 
1 
K n 
j 
K

Draugystė Susivienijimas 
Brolių ir Seserų

Draugystės veikimo centras 
yra 18-tos gatvės rajonas. Ji 
įsikūrė 1911 metais. Narių 
turi 200. Ižde turi $11,000.

Susivienijimas Brolių ir Se
serų dažnai turi savo paren
gimus ir, paprastai, jie būna 
pasekmingi. Parengimas, įvy
kęs gruodžio mėnesį, davė virš 
šimto dolerių pelno.

Susivienijimas Brolių ir Se
serų veikia pasiremiant mo
derniška konstitucija, kuri 
buvo priimta 1937 metuose. 
Konstituciją pagamino A. Za- 
lagėnas, V. Didžiulis, M. Ban- 
kevičius, G. Chernauskas, G. 
Jokūbaitis, J. Bacevičia, 
Batutis ir J. Gelgaudas.

I mitingus nariai gan 
lingai lankosi. Narių 
gražus sutikimas. >

Susivienijimo Brolių 
serų valdybą sudaro:

A. Zalagėnas, pirm.
Barščius, vice-pirm.
M. Bankevičius, ižd.
A. Grisius, fin. sekr.
W. Penkauskas, prot.
Pernai mirė penki Susivie

nijimo nariai.
Linkiu geriausio pasisekimo 

šiai draugijai. Kaimynas.

Tarybininkai rengė prakal
bas. Vietinėje anglų spaudoje 
garsino per kelias dienas, kad 
sausio 4 d., 48 Green Street 
svetainėje duos raportą apie 
pabėgėlių padėtį Vokietijoje 
ponia Devenienė ir kalbės pa
bėgėliai į Ameriką atvykę' 
Juozas Kazlauskas ir Dr. Ze
nonas Danilevičius.

Pirmininkavo Alekšis, 
tinis vargonininkas.
minusiai perstatė Juozą Kaz
lauską kalbėti. Jis pasakojo, 
kad pabėgėliams sunku, kad 
juos dabar visi Vokietijoje ne
apkenčia ir pašiepia.

Tai kyla klausimas: kodėl 
jie negrįžta į Lietuvą, į savo 
seną tėvynę? Jis tą nutylėjo. 
Mat, žino, kad vieni prasikal
tę prieš Lietuvos žmones, o 
kitus tie prasikaltėliai apgavo 
skleisdami melus prieš Lietu
vą. Jis papasakojo, kad kaip 
kurie gavę darbo anglų zono
je prie miško kirtimo, tai tie 
geriau gyvena. Bet buvo atsi
tikimų, kad medžiai krisdami 
tūlus iš jų užmušė, tai anglai

Paskutinis Užkvietimas

K.

skait- 
tarpe

ir Se-

. sekr.

Baltimore, Md

Ir patsai 
nesisakė, kodėl jis 
pabėgo ir ten ne-

ponia Devenienė,

< Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- 
t Jonu. Mandagus patarnavimas.
E Kiekvieną šeštadieni jvyksth puota, pasivaišinimas bei pare. Pra-
* Some užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.
* Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
K žemos kainos už viską.
* Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. £

Waukegan, Ill
Pradėkim Naujus Metus

Pakeltu Ūpu ir Tikru
su

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

» R s a a

5 g
t Sofa Apačios Perbudavojimasj 
į Už $12.00 .. j
į Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

g LITUANICA SQUARE I

V
V 
y RESTAURANT
ySt 
y

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

s
Ž

y Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
i

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

s
l

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y,
Tel. EVergreen 4-9612

RONKONKOMA
8631

660

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborjus 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainų. \ 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai 
GRAND ST. - BROOKLYN, N.

Kiekvienas žmogus turi par
eigas, kurias nori-nenori turi 
atlikti, jei nenori driskiu ir al
kanu būti. Apart šių kasdie
ninių pareigų savo 1 asmens 
reikalams, dar nereikia pa
miršti pareigas draugijiniame 
gyvenime, jei norime pagerin- 
ti-patobulinti visuotiną žmo
nių sugyvenimą savo tarpe. 
Savišvieta svarbiausias reika
las. Tam tikslui mes, lietu
viai, turim organizacijas. Vie
na iš labai svarbių organiza
cijų yra LLD. Visų savišvie
tos, kultūros ir meno organi
zacijų neišskaitliuosi—tai per 
daug laikraštyje vietos užim
tų. Dar galima priminti di
delės svarbos vaikų mokyklą, 
kuri nepakankamai išvystyta 
lietuviais apgyventose koloni
jose, čia laukas platus ir 
darbas kilnus, neribotai svar
bus. Na, priedams pridėsiu 
vieną svarbiausią reikalą mū
sų gyvenimo eigoje, kuris vie
nutėms yra aiškus, bet ma
sėms giliai negvildenamas. 
Tai motinystė. Vakar mer
gaitė — grakšti, graži; rytoj 
moteriškė-motina ir dar jau
na, o jau pražilus. Kas tąją 
motiną pražildė taip anksti? 
Ne prisirengus prie motinystės 
pirm ištekėjimo. Instinkto stu
miama tapo motina. O augin
ti, auklėti, mokslinti nemoka 
savo brangiausio, mylimiausio 
kūdikio! Kas kaltas?

A. L. Graičūnas, M.

Iš LLD 25 Kp. Susirinkimo
Susirinkimas įvyko sausio 12 

■ d. Kadangi priešmetiniame 
susirinkime renkant šiems me
tams kuopos valdybą finansų 
raštininkas nebuvo išrinktas, 
tai šiame susirinkime tas buvo 
atlikta. Raštininku išrinktas 
Antanas žemaitis, darbštus, 
gerai patyręs tame darbe 
draugas. Linkiu gero pasise
kimo, drg. žemaiti!

Iš knygų peržiūrėjimo ko
misijos raporto pasirodė, kad 
kuopa finansiškai yra gerame 
stovyje.

Sekė raportas iš atsibuvusio 
parengimo sutikimui Naujų 
Metų, parengimas pavyko vi
dutiniškai, kuopai liko pelno.

Lietuvių Kultūrinio Centro 
ir Laisvės Bendrovės šėrinin
kų suvažiavimuose kuopą at
stovauti išrinktas drg. P. Pa- 
serskis. Pasveikinimui Lais
vės Bendrovės suvažiavimo 
paaukota 10 dolerių. Nutarta 
atnaujinti Laisvės prenumera
tą į Baltimorės City Hospital. 
Paaukota $5 vietiniam apšvie- 
tos fondui. Taipgi paaukota 
$6 Amerikos Slavų Komitetui 
Baltimorėje. '

Šių meti> Vilnies Kalendo
rius jau gautas, kurio kuopa 
užsisakė 50 egzempliorių. Ka
lendorius daro gražų įspūdį, 
9x6 formato, 
technika graži, 
spauda aiški,
naudingai gerų 
gražių eilėraščių ir 
kalingos informacijos. 
50 centų,
sekančius draugus: J. 
J. Balsis, A. žemaitis 
serskis, pas abudu 
Deltuvas ir pas kitus 
narius.

Ateinanti Parengimai
LDS jaunuolių 

įvyks sausio 31, 
Lietuvių Svetainėj, 
lyvaukime.

Kitas pasilinksminimo va
karas įvyks kovo 8, taipgi 
Lietuvių Svetainėj. šį pasi
linksminimą rengia LLD 25-ta 
kuopa. Jo surengimui iš
rinkta komisija. z

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks vasario 9, papras
toj vietoj. Visi nariai malo
nėkite atsilankyti, užsimokėti 
už šiuos metus duokles, pasi
pirkti Kalendorių ir atsiimti 
praėjusių metų knygą “Vidur
amžių Istorija.” V.

208 puslapių; 
patrauklus;

Telpa daug 
straipsnių, 
visos rei- 

Kaina
Įsigyti galima pas 

Stan is, 
P. Pa- 
Juozus 
kuopos

banketas 
šeštadienį, 

Visi da-

D.

Philadelphia, Pa
Susirgo Elzbieta Fergienč

i Serga jau nuo Naujų Metų. 
Randasi namuose, 6001 Green
way Ave. Ji priklauso prie 
Moterų Kliubo ir buvo veikli 
•nare, nuolatos lankė parengi
mus.

Draugės raginamos aplanky
ti sergančią draugę. Linkiu 
jai greitai pasveikti ir vėl su 
mumis veikti.

P. Walantiene.

Tel. TRObridge 6380

DR. JOHN REPSHIS 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėliomis Ir Svęntadlenials: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St, ąrtl Cantral Skr.

CAMBRIDGE, MASS.
•W' 'R. -^riTrniį! , ...... .

besirūpino j,ų nei palaidojimu, 
turėjo patys pabėgėliai tą at
likti.

Kas dėl gaunamų dovanų iš 
Amerikos, tai sakė, kad dau- ♦ 
gelis būna jų išdraskyta, ge
resni daiktai išimti. Ir jeigu 
kas pasiskundžia dėl to, tai 
jam pasako, kad džiaukis, kad 
tiek dar gauni.

Tai žinoma, kalba, bėdayo- 
ja, kad daugiau iš Amerikos 
lietuvių pinigų iškaulinti pa
bėgėlių reikalams.
Kazlauskas 
iš Lietuvos 
grįžo.

Po to
kaip jau priprasta pas juos, 
pasigarsino, kad ją siuntė 
Amerikos Lietuvių Taryba į 
Vokietiją, kad būk ta taryba 
visų Amerikos lietuvių ' iš
rinkta, nors ji pati gerai žino, 
kad taip nebuvo ir nėra, kad 
ta taryba, yra tik reakcinių 
viršūnių sudaryta. Po to ji 
padejavo, paaimanavo ir rei
kalavo aukoti pabėgėlių rei
kalams ir kas tik gali, kad 
stengtųsi kuodaugiausiai pa
bėgėlių parsitraukti į Ameri
ką. Bet ta poniutė užtylėjo 
tą, kad jeigu kas pabėgėlį 
parsitrauks, tai ir turės jį už
laikyti iš savo lėšų, nepaisant 
ir to, kad ir patsai darbo ne
turėtų. Vyriausybė neduos nei 
cento tokių bėglių užlaikymui.

Ponia Devenienė pasakojo, 
kad atitraukti pabėgėliai nebus 
Amerikos žmonėms jokis ap
sunkinimas, būk jie susiras sau 
darbus. Ji gerai žino, kad 
jau ir patyrusių darbininkų 
nemažai nesusiranda darbų. 
Kita, jos pačios brolis sakosi 
yra daktaras, buvo gavęs dar
bą šv. Marijos ligoninėje, bet 
jau paleistas — nedirba. Da
bar jis dejuoja, kur reikes 
darbo susirasti, kaip gyventi?

Po to buvo perstatytas kal
bėti‘Dr. Zenonas Danilevičius. 
Jis plūdo Tarybų .Sąjungą, ta
rybinę tvarką Lietuvoje. . Pa
sakojo seną hitlerininkų melą, 
kad Sovietai žudo ' lietuvius, 
veža į Sibirą. Apie hitleri
ninkų žvėriškumą, kurie Lie
tuvoje išžudė apie 600,000 j į 
žmonių, tai nei žodelio nepa
sakė.

Sakė, kad kada Sovietų Ar
mija 1944 metais mušė hitle
rininkus ir varė iš Lietuvos, 
tai ir jis pabėgo su hitlerinin
kais į Vokietiją. Tas parodo, 
kas per vienas jis yra.

Bendrai, jie visi laukia ka
ro; pasakojo, kad “vakarų 
demokratija” nenusileis. Rin
ko aukas pabėgėlių reikalams*, 
surinko apie $200. Buvęs.

Lietuviai, kurie gyvenate 
Miamėje ir apylinkėje, esate 
kviečiami dalyvauti LDS 54- 
tos kuopos parengime, kuris 
įvyks sausio (Jan.) 27 d., Mi
ami Police Benevolent Ass’n 
salėje^ 2300 N. W. 14th St.

šokiai prasidės prie geros 
orkestras 8 vai. vakare ir tę
sis iki vėlumos nakties. Salė 
erdvi, naujai išdekoruota; ku
rie atvažiuosite mašinomis, 
yra vietos jas pasistatyti, o 
kurie važiuosite busu, tai pa
imkit busą No. 35, ant W. 
Flager St., priešais City Hali 
bildingą.

Svečiai, kurie pribusite žie
mą praleist Miamėje, pribūki
te parengiman, tai susitiksite 
savo draugus, kurie čia jau> 
nuolatiniai apsigyvenę, o jau 
su čia gyvenančiais per daug 
metų nesimatę, tai susitiksime 
parengime ir linksmai laiką vi
si besikalbėdami praleisime. 
Gros gera orkestrą. Bus val
gių ir užkandžių įvalias. Oras 
leis

3 SVARBŪS
ĮVYKIAI

šeštadienį, 
sausio - Jan. 21, š. m., įvytys 
Lietuvių Namo bendro 
dalininkų šuva žiavi 
Bus Laisvės salėje, 42? Lo 
rimer St., Brookl 
Prasidės 2-rą po piety

t-tą di

as

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

visiems atsilankyti.
Visus kviečiame

Rengimo Komisija.

PALESTINOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA DAR 20

Haifa, Palestina. — Vėl 
pasmarkėjo kruvinos riau
šes tarp arabų ir žydų. Per 
24 valandas Haifoje užmuš
ta apie 20 asmenų iš abiejų 
pusių.

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA

ALDLD 141 kp. susirinkimas 
jvyks sausio 18 d., 2 vai. dieną, 
143 Pierce 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)

|F. W. Shalins 
y 
y 
y
y 
y 
y 
y

y 
y

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

\ i x

Sekmadienio vakarą 25-tų 
sausio, įvyksLai 
kietas. Bus Grand Paradise 
salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., pradžia 6- 
tą vai. vakaro, šokiai nuo 
7-tos valaiųios vakare. Pa- 
vidis Orkestrą gros šo
kiams. X

f Egzaminuojam Akis,l 
| Rašome Receptus g 
gDarome ir Pritaikome Akinius?
y 
y
y s 
y

X y y *
y 
y 
y y 
y

I

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

ST. 2-8342

m

I iA 8
«

ay
y
y
y
g Koplyčias suteikiam nemokamai /?
m visose dalyse miesto. *s 2
y Tel. Virginia 7-4499 #
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IBAR &G
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir

ALUS
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Kanados | 
Black Horse Ale į 

JOSEPH ZEID AT I 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Yr jDiuunijii, n. i. x

l Fotografas | 
^Traukiu paveikslus familijų, ves-5 
$tuvių, kitokių grupių ir pavienių.^ 

Iš senų padarau* 
naujus paveiks-g 
lūs ir krajavus* 
sudarau su ame-g 
rikoniškais. Rei-g 
kalui esant ir^j 
padidinu tokio# 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama.’ Tai-fi 
jjogi atmaliavoju* 
įvairiom spalvom. 5y y 

y JONAS STOKES «
Marion St., Brooklyn «<512

f Kampas Broadway ir Stone Avė., prie#
f Chauncey St., Broadway Line. #
I Tel. GLenmore 5-6191 §

J. J. Kaškiaučius, M. D.g
530 Summer Avenue, *

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964 «

^ectctctctc««egtct<icictciatc«tce«t«icig[icictff  ̂

| Matthew | 
BUYAUSKAS I 

y Laidotuvių Direktorius g 
S I
y Liūdnojo valandoje simpatiškai g 
y ' ir asmeniškai patarnauja už g 
y prieinamą atlyginimą. $

w Moderniškai {rengtus Koplyčios w
I 426 LAFAYETTE ST.,
I Newark 5, N. J. |
I Tel. MArket 2-5172 J
s ' •■■••i/.-- '■ ' ' • ■ . • 4
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y 
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y 
y

y 
y
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August Gusta 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių'bukietą ar yainiką,
ko jūs reikalausite. ——

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, s
INC. S

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 9
Skersai gatvės nuo Armory J

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS |

Telefonuokite dieną ar naktį ■ J
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. į

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

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

5 pu$L--Laisve(Liberty,lath. Daily)—Šert. Samiu 17 1948
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NewWto^/M^ZInloi
Moterys Išrinko Būrį 
GaspadiniŲ Laisvės 
Bankieto Ruošimui

Dabar užtikrinančiai galima 
pasakyti, kad dienraščio Lais
vės metinio sąskridžio vaka
rienė bus tikrai gera, kadan
gi jau užtikrintas gabių ir ge
rų gaspadinių būrys. Jas iš
rinko Moterų Apšvietos Klu
bas savo susirinkime, Įvyku
siame 15-tą sausio, Laisvės sa
lėje.

Kvies talkon ir susirinkime 
nebuvusias. Gavusiosios iš val
dybos kvietimą, prašomos ne
atsisakyti. T.aisvės bankietų 
skaitlingų svečių pavalgydini- 
mui reikia didelio būrio gas
padinių.
Moterys Ruoš ir Savo 
Bankietą-Pietus

Klubietės nusitarė iškilmin
gai minėti Moterų Dieną. Tam 
tikslui užsiregistravo sekma
dienį, kovo 7-tą. Ruošiami' 
pietūs, lygiai 1 vai. • dieną. 
Tikietai už keleto dienų bus 
gatavi. Visos klubietės prašo
mos juos gauti savo valdybo
je ir pasidarbuoti pardavime 
iš anksto. Visi prašomi Įsi
gyti iš anksto.

Bronės Sukackienės-šaliny- 
tės prašysime sudaryti meniš
kąją programą Moterų Die
nai.

Pramoga bus Laisvės salėje.
Laiškas iš Amerikos Moterų 

Kongreso prašė atnaujinti na
rystę šiems metams? Taipgi 
prašė pasidarbuoti paskleidi
me balsavimo blankų, kuriose 
apklausinėja, kaip mes žiūri
me į daugelį svarbių politinių 
veiksmų, nuo kurių priklau
sys, kas bus—taika ar karas?

Klubietės taipgi tarė pa-, 
reikšti linkėjimus greitai pa
sveikti narei Viktorijai Balkus, 
senokai sergančiai. Tūlos na
rės raportavo jau atlankiusios 
ligonę. Draugė Balkus gyve
na 428 So. 5th St., Brooklyne.

N.

Albina Daugėlienė 
Susižeidė ant Ledo

Draugė Albina Daugėlienė 
krito ant ledo ir sunkiai su
sižeidė Naujų Metų Dieną. 
Dėl to ir dabar dar nesvei- 
kuoja. Daktaras sako, jog 
susižeidus plaučius ir gal ims 
ilgoką laiką išsitaisyti.*

Kaddngi nesveikata neleis 
būti jiems Laisvės bankiete, 
kurio sveiki būdami niekad 
neapleisdavo, d. Jurgis Dau
gėla atsiuntė Laisvei $1.00 sau 
užsidėtos “bausmės” už nega
lėjimą dalyvauti. /Taipgi pa- 

s reiškė linkėjimus, kad tie, ku
rių nesveikatos neprispaudė, 
užpildytų ir jų vietas, kad 
bankietas būtų sėkmingas.

Brooklyn© Raudonojo Kry
žiaus teikiamos sveikatos ap
saugos 
60,000 
metų, 
karnai.

pamokos turėjusios 
lankytojų bėgiu 1947 
Pamokas teikia nemo-

Išgirskite, Kaip Saugoti 
Savo Sveikatą!

Dr. J. J. Kaškiaučius

Jisai šį sekmadienį atvyks 
iš Newark o su mumis pasima
tyti, pateikti žinių, pątarimų, 
naudingų mūsų sveikatai. Pu
tei ktif%au jausiąs medikaiiško 
mokslo surankiotas žinias. O 
tas mokslas, kaip ir visi moks-

lai, nestovi ant vietos, kas die
ną dasideda kas nors nauja 
į žinių lobyną.

Dar svarbiau už naujoves 
yra tas, kad mūsų pačių svei
kata šiandien gal reikalauja 
daug ko daugiau, negu reika
lavo-prieš keletą mėnesių. Ir 
visiškai daleistina, kad gali 
pareikalauti iš mūsų daugiau 
žinojimo pirm turėjimo pro
gos išgirsti dar vieną laitą dr. 
Kask jaučiaus prelekcijĄ. Tad-

Vely pasinaudokime proga, 
kada .ji randasi. Ateikime vi
si išgirsti daktaro Kaškiau- 
čiaus prelekciją savo sveika
tos gerovei šį sekmadienį, sau
sio 18-tą, 2 vai. po pietų, 
Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyne.

Nepaskūpėkite tos progos ir 
kitiems, kvieskite 
gus ir kaimynus.

Po prelekcijos, 
suomet, daktaras
atsakinės į klausimus.

Rengia ir kviečia visus,
Lietuvių Sveikatos 
Kultūros Kliubas.

Moteriškė Gal Buvusi 
Nužudyta, Kad 
Gauti Jos Turtą

New Yorke šiomis dienomis 
iškilo keista byla sąryšyje su 
pasitaurinčios Mathilde Mols- 
berger palikimu.

Moteriškė mirė praėjusio 
birželio menesį, bet lig šiol nei 
lapė nesulojo apie jos mirties 
priežastis. Pastaruoju laiku 
įteiktas atitinkamoms įstai
goms jos neva testamentas, 
kuriuomi apie $250,000 jos 
turto paliekama tūlam namo 
prižiūrėtojui Fred Dressel. 
Nuo to ir prasidėjo tyrinėji-

Atkastame 
nuodų

numarini-

savo dran-

kaip ir vi- 
Kašk jaučius

Bankieto Gaspadinių ir Kitų 
Darbininkų Susirinkimas

Šį pirmadienį, sausio (Jan.) 
19-tą, Laisvės " salėje, įvyks 
Laisvės bankieto gaspadinių 
ir kitų darbininkų mitingas. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame visus ir visas, ku
rie galėtumėte koki nors dar
bą atlikti prie suruošimo ban
kieto, ateiti į šį susirinkimą. 
Čia pasitarsime dėl bankieto 
ir pasidalinsime darbais.

Gražus skaičius moterų klu
bo narių apsiėmė gaspadiniau- 
ti. Tačiaus kviečiame visus, 
kurie tik galėtumėte padirbė
ti, dalyvauti šiame mitinge.

Reikia bąrtenderių, barčekių 
pardavėjų, patarnautojų prie 
stalų, virtuvėje pagelbininkų 
ir tt. Prašome iš anksto pra
nešti, kas kokį darbą galėsite 
atlikti.

/

mas ir nuožiūra, 
mirusios lavone rado 
pakankamą dozę 
mui žmogaus.

Dressel yra sulaikytas kalė
jime po $50,000 kaucijos. 
Įtaria, kad jis pats pasidary- 
dinęs testamentą vardan Mols- 
bergerytės, ir kad dėl to galė
jęs paskubinti jos mirtį. Mols- 
trimis dienomis pirm mirties 
būk buvusi susižeidusi iškrin- 
tant iš buso. Tada ir daleis- 
ta, kad jinai nuo to užsigavi
mo ir sukrėtimo mirusi. Ta
čiau dabar nustatyta, kad jos 
erger jau senoka, pavienė, 
žaizdos nebuvusios mirtinos.

Buvo areštuotas ir grabo- 
rius, kuris, sakomą, padėjęs 
Dressel ’iu i -pasidaryti testa
mentą. Tačiau jį paleido po 
$5,000 užstato. Jį kol kas 
skaito tiktai techniškai padė
jus, nebuvus suokalbininku.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

Kalifornija Patiko, 
Bet...

Gimtadienio Pokilis

Areštavo 5 Asmenis 
Sąryšyje su TNT 
Siuntimu Palestinai

Sausio 14-tą patys pasidavė 
5 asmenys, kurių slaptoji po
licija skelbė ieškanti sąryšyje 
su policijos sulaikytomis (Pa
lestinai supirktomis) sprogs- 
tan č i o mis me d ž i ago m i s.

Medžiagos buvo, netikėtai 
atrastos kraunant į laivą ir 
užaroštuotos. ,

A ts i raportą vusi u s p o 1 i c i.i a
Jais yra Philip Al- 

Yorko, Martin 
Bronxo, Moses

areštavo, 
per iš New 
Adelson iš 
Wolfson ir
Queens, Jack .Dorfman iš 
Brooklyn©. Juos kaltina, kad 
jie padavę neteisingus rapor
tus apie prekių rūšį.

Dar vis tebeieško kelių ki
tų asmenų, 
radę, kas 
ninku to 
medžiagos 
savininkas
teismo keliu 
valdžios. Savininkas tikrino, 
kad medžiagos buvo supirk
tos ir Palestinai skirtos pirm 
uždraudimo 
vežti.

Ir vis dar nesu
yra tikruoju sav,i- 
sandūlio, kuriame 

buvo sukrautos. Gi 
tų medžiagų žada 

atgauti iš

jas Palestinon

Du policistai prigelbėjo 
Rose Carbone, Bronxe, 
gauti kūdikį, jos 16-tą, 
buišiui paskubėjus 
laukimo gydytojo.

Mrs.
SUsL 
pri- 

pirm su-

PARDAVIMAI
Parsiduoda aludė in 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
geli 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)

Olga (Vaznytė) ir Anta
nas Margos parvyko iš Kali
fornijos, kur buvo nuskridę 
atostogauti savo vedybų pro
ga. Ten pabuvojo apie mė
nesi laiko.

—Kaliforniją Įdomu pama
tyti ir smagu ten pagyventi,— 
sako Olga.—Tačiau kasdieni
niame gyvenime negali pava
duoti New Yorko.

New York as, greta savųjų 
ypatybių, magnetiškesnis 01- 

ir tuomi, kad čia jos vi- 
giminė — tėvas jr 
su šeimomis.

gai 
sa 
rys

sese-

oir baltas,
ir murzinas 

s pridengęs 
kaldra, mies-

OI, TAS SNIEGAS!

Buvęs gražus 
dabar suledėjęs 
sniegas, buvę 
miestą 25.8 colių
tu i kainuojąs $6,605,000, kaip 
buvo raportuota miestavosios 
Budžeto Tarybos susirinkime 
praėjusį ketvirtadienį. . Ben
drai, colis per visą miestą 
kainavęs $255,000. Gi 1935-6 
m. žiemą colis kainavęs tik po 
$183,905.

“Idealis vyras turi žiūrėti j savo ateitį . . . Moteris turi žiūrėti į savo praeitį I”
PAULETTE GODDAP.D 

ALEXANDER KORDA’S Veikalas iš OSCAR WILDE’S
“AN IDEAL HUSBAND”

Technicolor Spalvomis I 
>:u MICHAEL WILDING — DIANA WYNYARD

* Ir Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj ’> 
IIAJNA MASSEY

P.OLLY ROLLS « VASSO ARGYRIS ' ROSARIO ir ANTONIO
7TH AVENUE ir BOTH STREET

--- *
MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I 

Šveicarija: Karalius Michael atvyksta su motina po savo atsisakymo nuo Rumunijos ? 
sosto? Graikija: J. T. komisija tiesioginiai stebi partizanų karų šiauriniame pa- Į 
sienyje! Didžios italų minios sveikina pirmųjį draugiškumo maisto siuntinį iš J. V. ? 
Japonija: Netoli Japonijos krantų išgelbėti rusų laivo “Dvina” keleiviai. Laivo į 
kelionė*, tikslas tebėra slaptybėje! Extra! Hirohito palocius pirmą kaitų atidarytas i 
publikai. Tūkstančiai atsilanko! Vokietija. Francija, Belgija ir Švedija laiko grn- į 

Žuolių kontestus . . . Laimėtojos paskelbtos gražiausiomis Euror>oj l Ir . . . i 
“BRANDING IRONS,” specialė spalvinė nuotikių filmai į

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway Ir 46 St. Į
■*

* »

Sv

Puikūs Reginiai Saunina Dramos, ugningas Pedro ir Catana romansas, įdomūs 
vaizdai, kerštas, dldvyrybė ir jautuliai. Pairai plačiausiai perkamų apyskaitų! I

DARRYL F. ZANUCK perstato

’’CAPTAIN from CASTILE”
Technicolor Spalvomis!

žvaisždžitioja TYRONE POWER su 
Jean Cesar John I-oo J.
PETERS • ROMERO • SUTTON • COBB

TTTTTAT T DURYS ATDAROS 8:30 ŠIANDIEN!' XVJL v OJL1 Broadway ir 49th St.

Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų 
STANDARTINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 

Iš /Inksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.

Brook-

Mrs. K.

šeštadienio vakare, sausio 
10 d., rūbų siuvėjų kontrakto- 
riui Steponui Karveliui buvo 
surengta “surprise party” mi
nėjimui jo 60 metų sukakties. 
Pokilis įvyko jo namuose, 188 
Highland Boulevard, 
lyne.

Svečiai dalyvavo: 
Mrs. J. Simon, Mr. &
Buivida, Mr. & Mrs. A. Matu
lis, Mr. & Mrs. Pt. Powel, Mr. 
& Mrs. A. Masinauskas, Mr. 
& Mrs. W. Bukšnaitis (Buck), 
Mr. & Mrs. G. Diržis, Mr. ■& 
Mrs. Vabraitis, Mr. & Mrs. Pu- 
shevalka, Mr. & Mrs. Ed. 
Mens, Mr. & Mrs. K. Mense- 
vich, Mr. & Mrs. K. žudžius, 
Mr. & Mrs. Al Danas, Miss 
Alma & A. Kasmočiš, Mrs. M. 
žvirblis, Mrs. M. Žostautas, 
Mrs. A. Geardona, Mrs. A. 
Girth, Mrs. A. Walsh, Mrs. N. 
Yočius, Mrs. TL Talley, 
Chernauskas.

Mr Al

pasakė
Karve- 
sveika-

Kiekvienas iš svečių 
po kalbą, palinkėdami 
liui ir jo žmonai geros 
tos ir linksmo gyvenimo. Gau
ta daug dovanų, visokių rū
šių. O nuo kriaučių kontrak- 
torių organizacijos buvo įteik
tas per draugą Matulį čekis 
$100 už jo gerą darbavimąsi 
sekretoriumi tos organizacijos.

Buvęs.

Prašymas
Drauges ir draugus prašau 

nesiųsti man igaliavimų jus 
atstovauti Lietuvių Namo fi
ves suvažiavime. Esu dėkin
ga už patikėjimą man talpi 
svarbaus klausimo, tačiau šj 
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.

E-222—SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežienės, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 . sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv. Sviesto, 1 sv. Košės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus, 1 sv. 
Džiovintu Slyvų, 2 sv. Miltų, I 

dėžė Pieno Miltelių, l 
dėžė Salrnonų.

KAINA VISO (iškaitant užtikri
nimo mokesnį) $21.50

C-56
VYRIŠKAM SICTUI PUNDELIS

•J /K jardai 100/^ Vilnono Vy
riškam Siutui ; " jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas ;< Guzikai, Siū
lai, Adatos, Padčėkai Pečiams; 1 

Sveteris-- 100// vilnų (pasirinkit

KAINA VISO (jskaitant užtikrini
mo mokesnį) $41.68

Mūsų Katalogo, ParodančioRaštu Reikalaukite Dovanai
Gatavus Pasiuntimui Pundelius ir Pilnias Žinias.

WORLD TOURISTS no’
18 WEST 23RD STREET • NEW YO^K 10, N. Y.^ 
T E H N, E.į R’;C H‘A R' '"j4''LLĖj

Buvusi New Yorke ir prie
miesčiuose šlapdriba praėjusį 
antradienį vėl pavertė gatves 
į klampynes. Nakčia pašalo. 
Ledai ant gatvių ir šaligatvių 
padarė važinėjimą i 
čiojimą pavojingu. 
15-tą užėjo stiprus šaltis. ____ X____________ _______ _ 

|Adam V. Walmus, D.D.S.1 
m DAKTARAS-DENTISTAS i

ir vaikš-
Sausio

i
ft

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.

§
1650—5th Ave., kamp. 19 St.

I
if

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-6569

ft 
ft 
ft

|GERI PIETŪS!
_ _____

§

g
M
M

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.įÎKvėpiančiai keptos ir virtos 
g mėsos valgiai. Taipgi dar- 
g žovių ir pieninių valgių 
g gražus pasirinkimas.

- -S. Sasna. |

§ DANTŲ GYDYTOJAS s* s
ft
ft
ft 
ft

|Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, *N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

$

w
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Valandos:

Josenh Garszva
Undertaker & Embalmer
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Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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TONY’S

BAR & GRILL
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Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave
Tel STagg 2-3842

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI 

if

952.50

IUI)))))|iiui.
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ft
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jvairybč kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17'jewel*. >33.73

f Graži 
j? miškų 
rf nelėm 
į American 
f Laikrodžiai Longines,
j? Bulovą, Gruen, Hamil- 
h ton, Benrus, etc. Vč- 
h liausiu madų Moterų
“ ir Vyrų Daimontiniai 

žiedai. >
? Atlikite savo pasirin
kt kimų dabar. Rankpi- 
h niglai jums palaikys 

by kurį daiktą iki
f Kalėdų.
”, Linksnių Kalėdų ir 
č Laimingų Naujų Metų 
j&‘ visiems mūsų Patro- 
{į nanis!

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

II’

BANKIETAS
Sausio - Jan

25
Tuojau įsigykite Laisvės bankieto 

bilietus ir dalyvaukite bankiete.
VAKARIENĖ SU ALUM $3.00

Tr šiemet Laisves 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 Laisve prašo ko-operacijos 

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

Tų pačią dieųą įvyksta Laisvės bend
rovės suvažiavimas. Visi dalininkai yra 
kviečiami dalyvauti suvažiavime.
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GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. D 
223 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
t?., j „ (1—2 dienomValandos: —g vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
# Telefonas EVergreen 4-0203 n
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Ž BROOKLYN <5 “
iLABOR LYCEUM |.

DARBININKŲ ĮSTAIGA ft . "
S/'Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-ft 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir lt. 
if ~ •’ ’ -
if 
if 
g 
IS 
g

ft ft ft 
ft ft ft ft fti 
ft 
A 
ft A

W 
Sf
if 
if 
if' 
s 
s 
if 
if 
if 
S? 
if 
if 
if 
V 
S’ 
if
s’ w 
if 
a 
if 
if 
if 
if

if 
if 
u 
if 
if 
if Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

Degtinės, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N.

Tel. EVęrgreen 4-8174

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

♦17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily ) —šešę, Sausio 17, 1948




