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žinia apie jo mirtį tuomet 

sukrėtė visą pasaulį: Lenino 
priešai jo mirtimi džiaugėsi, 
vildamiesi, būk po jo mirties 
Tarybų Sąjunga, kurią jis 
įkūrė, žlugs.

Lenino draugai, darbo žmo
nės — milijonai ją. — verkė 
ir darė šventus pažadus šar
vuotis genijaus mokslu ir ryž
tingai vykdyti jį gyvenimam

—Leninas mirė, bet leniniz
mas gyvuoja!—aidėjo šūkiai.

Savo gyvenime temačiau tik 
dū sykiu žmones, verkiančius 
dėl žymiąją aukštą valstybės 
pareigūną mirties. Pirmu sy
kiu 1924 metą sausio mėne
sio dienomis, antru sykiu — 
1945 m. balandžio mėnesio 
dienomis, kai mirė Roosevel- 
tas. . .

★ ★ ★
, Klydo išnaudotoją klasė ię 

jos spauda, skelbusi, būk su 
Lenino mirtimi jo įkurta vals
tybė žlugs.

Teisingi buvo darbininkai, 
kurie sakė, jog Lenino valsty
bė gyvuoja ir gyvuos, jog Le
nino mokslas gyvuos.

šiandien tai yra aiškiau, ne
gu kada nors!

★ ★ ★
Prieš, tūlą laiką Vilnis pra

dėjo vają už sukėlimą $15,000 
dienraščiui tvirtinti.

L. Prūseika dabar rašo, jog 
“Dienraščio Stiprinimo Fondan 
suplaukė virš $7,000.” Ir ra
šytojas ten pat prideda:

“Kai kam išrodo, kad tai 
daug. Man išrodo, kad ne
daug. Su parama prisidėjo 
gal koks tūkstantis draugą, o 
juk dienraštis turi nepalygi
namai daugiau draugų.” 

Tai tiesa!

Beje, chicagiečiai rūpinasi ir 
metiniu Laisvės bendrovės ak
cininką suvažiavimu.

Prūseika rašo:
“25 d. sausio Įvyks ‘Laisvės’ 

bendrovės dalininką suvažiavi
mas, o ant ranką teturime vos 
$60. Įduokit savo auką kuo 
greičiausia. Jei negalit pri- 
duot asmeniškai, tuoj telefo- 
nuokit.

“Sukelt bent $300 visai ne
sunku. Perskaitę šiuos žo
džius, tuoj atlikit savo parei
gą.”

★ ★ ★
Tenka pareikšti šiltą padėką 

draugui Prūseikai, kad jis 
kiekvieneriais metais prisime
na mūsą suvažiavimą.

Beje, tai yra priminimas ry
tinių valstijų draugams lais- 
viečiams, kad jie patys pro 
pirštus nepraleistų savo dien
raščio bendrovės akcininkų su
važiavimo.

★ ★ ★
Komercinė spauda ir radijo 

barabanai pradėjo pulti Wall- 
ace’ą šitaip:

—Kodėl jūs nepasmerkiate 
komunistų, a?

Na, ir kas būtų, jei Wall- 
ace’as, verčiamas pikto pro
pagandos siaubo, ' komunistus 
pasmerktą ? Ar tuomet ko
mercinė spauda nusiramintą? 
Ar tuomet jis pasakytą šiltą žo
dį už Wallace’a ir patartų sa
vo skaitytojams už jį balsuo
ti?

Ne!
Atsimename Rooseveltą: Jis, 

pataikaudamas reakciniams 
demokratams, pora atvejų 
pūkštelėjo komunistams. Na, 
o kas po to buvo? Toji pati 
spauda ji bjauriojo dar šlykš
čiau !

Kiekvienam yra aišku, jog 
Wallace nėra komunistas ir 
jis nestoja už mūsų krašto su- 
komunistinimą.

Jis yra, tačiau, liaudies 
draugas ir kovotojas už tai
kos palaikymą. Dėl to jį

Washington.— John Fos
ter Dulles, republikonas 
prezidento patarėjas, ragi
no kongresą paskirt 17 bi- 
lionų dolerių vakarinei Eu
ropai stiprint prieš komu
nizmą, kaip reikalauja Tru- 
manas ir Marshallas.

Kalbėdamas senato užsie
ninių reikalų komitetui, ta- 
čiaus, Dulles pabrėžė, kad 
didelė dalis tų pinigų tfuri 
būti pašvęsta pramonės/at
kūrimui ir išvystymui [va
karinėje Vokietijoje, Jturi 
užimta anglų-amerikonų.

Dulles piršo ūkiniai-pini- 
giniai apvienyti vakarų Eu
ropos kraštus aplink Vo
kietiją. Jis įrodinėjo, kad 
Vokietija esanti svarbiau
sias centras dėl kapitaliz
mo atgaivinimo Europoj ir 
dėl atspirties . prieš Sovie
tus.

Jeigu vakarinė Europa 
nebūtu, šitaip atkurta, tai 
Amerika, pasak Dulles, tu
rėtų išleisti milžiniškai di
desnes sumas pinigų gink
lavimuisi prieš Sovietus. Jis 
tvirtino, kad tik amerikinė

Republikonai Užgina 
Knutsono Taksy Biliy

Washington. — Susirin
kę republikonų kongresma- 
nų- vadai užgyrė savo par- 
tijiečio Knutsono bilių, ku
ris siūlo numušti taksus vi
so $5,600,000,000 per me
tus. Šis bilius sako, turi bū
ti be taksų paliekama $600 
kiekvienam asmeniui, vie
ton dabartinių netaksuoja- 
mų $500; leisti vyrui ir mo
teriai lygiai pusiau pada
lint savo įplaukas ir skai
tyt taksus atskirai nuo 
kiekvienos pusės. Kiti bi- 
liaus punktai siūlo taip su
mažinti taksus nuo pajamų, 
kad vidutiniam darbininkui 
būtų sutaupyta keli desėt- 
kai dolerių per metus, o 
turčiams būtų dovanota 
tūkstančiai ir milionai dole
rių.

Fosteris Sako, Jog Thomas 
Clark Iškraipė Jo Kalbą

Cleveland. — Komunistų 
Partijos pirmininkas Wm. 
Z. Foster pavadino “mela- 
gium” Thomą Clarką, gene- 
ralį Jungtinių Valstijų pro
kurorą. Fosteris pareiškė, 
kad Clarkas iškraipė jo kal
bą, pasakytą masiniame su
sirinkime Leninui paminė
ti. Clarkas pasakojo, būk 
Fosteris ten siūlęs prievar
ta nugriaut Amerikos val
džią. Atsakydamas, Foste
ris užreiškė: “1,200 žmonių 
tame susirinkime girdėjo, 
kad aš nieko panašaus ne
sakiau.”

liaudies priešai taip Įžūliai 
puola, o pažangioji visuome
nė — gerbia ir remia.

Trumano Patarėjas Dulles 
Ragina Stiprini Vakarinę 
Vokietiją Prieš Sovietus

Dulks Siūlo Apvienyti Vakaru Europos Šalis, Laikant 
Vokietiją Centru Prieš Sovietus, Pagal Marshallo Planą

parama iki šiol apsaugojo 
Franci ją ir kitus vakarų 
Europos kraštus nuo komu
nizmo.

Dulles taipgi reikalavo 
panaikint Potsdamo sutar
tį ir pripažint Bizonijos 
(anglų-amerikonų srities) 
valdybą kaip vakarinės Vo
kietijos valdžią.

Sykiu Dulles įspėjo, kad 
komunistai vakarinėje Vo
kietijoje turi daugiau jėgų, 
negu Francijoje ir Italijo
je*________________

Auga Vokiečių Streikai
Amerikinėj Srity j

Frankfurt, Vokietija. — 
Vieną valandą streikavo sė
dėjimu telefonistai ir tele
fonistės šiame mieste, pro
testuodami prieš badą. 
Frankfurt prie Main yra a-

1 merikonų užimtoj vakarin. 
Vokietijos dalyj.

Amerika daro pasiruoši
mus paversti šį miestą sos
tine atskiros vakarinės Vo
kietijos valdžios, kurią pla
nuoja anglai ir amerikonai.

Darbo unijos skelbia vi
suotiną Cologne miesto ir 
apylinkės streiką prieš dar
bininkų alkinimą šiame a- 
merikiniame ruožte.

Anglai savo srityj už
draudė komunistų vadovau
jamą liaudies kongresą.

NAUJAS PRIEKAIŠTAS 
ALBANIJAI

Athenai. — Jungtinių 
Tautų seimo komisija Bal
kanų sienoms daboti skel
biasi suradus, kad Albani
ja “davė logistinės paramos 
graikų partizanams” prieš 
Graikijos monarchistų ar
miją mūšyje dėl Konitsos 
miesto.

(Sovietai ir jų draugai 
atmetė šią komisiją; jie sa
kė, komisija yra Amerikos 
agentas kariniams planams 
prieš Albaniją, Jugoslaviją 
ir Bulgariją.)

LEGIONIERIAI REMIA 
MARSHALLO PLANĄ

Washington. — Atvykę 
Amerikonų Legiono vadai 
ir Užsieninių Karų Vetera
nų organizacijos atstovai 
ragino kongresą ypilnai ir 
greitai užgirti Trumano- 
Marshallo planą vakarinei 
Europai stiprinti prieš .ko
munizmą.

Jankių Oficieriai Komandoj 
Prieš Graikų Partizanus»

Athenai, Graikija. —Dar 
19 Amerikos armijos ofi- 
cierių išlėkė į monarchistų 
karo frontą .šiaurinėje 
Graikijoje prieš demokra- 
tus-partizanus. .Bet jau nuo 
pirmiau eilė amerikinių o- 
ficierių veikia monarchistų 
pulkų komandoj kaip pata
rėjai prieš partizanus.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

BCKITE~ŠŪVAŽIAVIME 
AR ĮGALIOKITE KITA

JUS ATSTOVAUTI
l Lietuvių Namo Bendrovės suvažiavimas įvyks šeš
tadienį, sausio-Jąn. 24-tą, 1948. Bus Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y., prasidės 2-rą vai. po pie- 
tų.

Kurie tik galite, malonėkite dalyvauti suvažiavime. 0 
kurie negalite būti suvažiavime, tai prokse įgaliokite ką 
kitą jus atstovauti.

Atsargiai išpildykite proxy. Jei patys gerai nesu
prantate, kaip išpildyti, tai pasiklauskite kito asmens, 
kuris supranta, kaip išpildyti. Jei proxy nebus teisingai 
išpildyta, tai įgaliotasis negalės jaja naudotis.

Svarbu yra dalyvauti suvažiavime ar kitą įgalioti 
todėl, kad būtinai reikia atstovauti 51% viso parduoto 
stako. Jei n e s u s i r i n k t ų tiek, kad 
atstovautų 51% viso parduoto 
stako, tai suvažiavimas negalėtų įvykti. Reiktų šaukti 
kitą suvažiavimą ir pasidaryti dalininkams ir pačiai 
korporacijai bereikalingų išlaidų. Todėl pasirūpinkite 
patys dalyvauti arba įgaliokite ką kitą jus atstovauti.
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Whitney Sako, kad Gelžkeliečiai 
Remsią Trumaną Rinkimuose
Washington. — Al. F. 

Whitney, pirmininkas Gele
žinkelių Traukinių Broli
jos, sakė, kad 220,000 tos 
organizacijos narių remsią 
Trumaną prezidentiniuose 
rinkimuose. Jis nesutinka 
su Henrio Wallace’o kandi
datavimu į prezidentus ąnt 
trečiosios partijos tikieto. 
Anot Whitney’o, trečioji 
partija “skaldytų liberalų 
jėgas.”

1946 m. Whitney smerkė

Įvairios Žinios
Klausimas, ar Galima Būtų 
Uždraust Komunistam Da- 

lyvaut Rinkimuose
Washington. — Kongres- 

manai, kurie įnešė sumany
mą užgint Komunistų Par
tijai dalyvaut rinkimuose, 
dabar kreipėsi į. generalį 
Jungtinių Valstijų prokuro
rą Thomą Clarką, klausda
mi: Ar galima būtų, pagal 
šalies Konstituciją, už
draust komunistam statyt 
savo kandidatus rinkimuo
se? )

Binghamtone, N. Y., bu
vo 25 laipsniai šalčio že
miau zero, o vakarinėje 
Pennsylvanijoj net iki 40 
laipsnių.

Amerika Neįsileidžia Danų 
Mokslininkų Kaip Kairiųjų

Jungtinių Valstijų atsto
vybė Danijoj neduoda leidi- 
mo-vizos Amerikon keliau
ti Henningui Friis’ui, žy
miam danų mokslininkui, 
socialdemokratui ir nariui 
Danijos visuomenių reikalų 
ministerijos. Jis nepralei
džiamas Amerikon todėl, 
kad 1931 m.'buvo Jaunųjų 
Komunistų Sąjungos nariu 
per vieną mėnesį.

Naujoji Socialių Tyrinė- 

Trumaną kaip geležinkelie
čių streiko laužytoją ir jų 
apgaudinėtoją.. Tada Whit
ney sakė, jog Trumanas per 
“politinę nelaimę” tapo pre
zidentu. Tuomet Whitney 
pasižadėjo pavartoti milio- 
nūs dolerių Brolijos pinigų, 
kad sumuštų Trumano kan
didatūrą į prezidentus 1948 
m. Tų pačių metų gruodyje 
jis paaukojo $10,000 prog
resyvi ams Amerikos Pilie
čiams, veiklai prieš truma- 
niškus demokratus.

SOVIETAI GABENA 
BULGARIJAI KVIEČIUS

Sofija, Bulgarija. — Ke
turi Sovietų laivai atgabena 
Bulgarijai 15,500 tonų kvie
čių. Be to, Sovietai prista
tys bulgaram dar 60,000 to
nu kviečiu. <£ L-

$20,000,000 RINKLIAVA 
ŽYDAMS GINKLUOTI
Jeruzalė. — Žydų Agen

tūra tikisi surinkti Jungti
nėse Valstijose $20,000,000, 
už kuriuos būtų perkami 
ginklai iš anglų (jei anglai 
parduotų).’

Francijos valdžia pla
nuoja dar nupiginti popie
rinius savo pinigus.

j imu Mokykla New Yorke 
kvietė Friisą kaip prelegen
tą penkiolikai savaičių.

Paskutiniu laiku buvo su
turėtas ir danas komunis
tas mokslininkas dr. Sven 
M. Kristensen nuo plauki
mo į Jungtines Valstijas. 
Danų-Amerikiečių Fondas 
siuntė Kristenseną plačiau 
pastudijuoti amerikonų li
teratūrą.

Šimtai Ginkluotų Arabų iš 
Lebano-Syrijos vėl Puolė 

Palestinos Žydus
Lebano Pasienyje Muštruojami Nauji Arabu Būriai Karui 
Prieš Žydus; Anglai Sakosi Padėję Atmušt Arabus

Jeruzalė. — Apie 500 gin
kluotų arabų persimetė per 
rubežių iš Lebano-Syrijos į 
Palestiną ir užpuolė žydų 
žemdirbių koloniją Yehiam. 
Atakuodami minosvaidžiais 
ir kulkosvaidžiais, užpuoli
kai nukovė 8 žydus ir su
žeidė keliolika. Be kitko, į- 
siveržėliai nušovė ameri
kietį karo veteraną Dovą 
Seligmaną, kuris tuo laiku 
arė lauką. Tai jau ketvirtas 
arabų užmuštas Amerikos 
pilietis Palestinoje.

J. Tautų Armija Vykdys 
Palestinos Padalinimą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Komsija 
dėl Palestinos prašė J. 
Tautų Saugumo Tarybą, 
kad sudarytų tarptautinę 
kariuomenę Palestinai. Ta 
kariuomenė turėtų palaiky
ti tvarką, kuomet Palesti
na bus dalinama į paskiras 
žydų ir arabų valstybes. 
Nes jeigu nebūtų tarptau
tinės jėgos tam reikalui, tai 
Palestinos arabai ir arabi
ški kraštai galėtų pastoti 
kelią Jungtinių Tautų nu
tarimui — įkurti Palestinoj 
nepriklausomas arabij ir 
žydų valstybes.

“PER KLAIDĄ” NUŠAU
TAS ITALŲ GENEROLAS

Roma.— Policininkai nu
šovė Italijos lakūnų gene
rolą Ernesto Coop, girdi, 
per klaidą, kaip aiškina po
licijos valdyba. Jis buvo na
mie nušautas. Civiliai apsi
rengę policininkai ir netu- 
rėmi leidimo kratą daryti, 
ieškojo “gemblerių kliubo”, 
bet užklydo į generolo na
mą.

TAIKYTA GANDHI’UI 
BOMBA

New Delhi, < Indija. — 
Sprogo bomba ant indėnų 
vado Gandh'io sodo sienos; 
sužeidė 9 žmones, bet Gan- 
dhi’o nekliudė.

PASITRAUKIA KANA
DOS PREMJERAS

Ottawa. — Kanados mi
nistras pirmininkas “libe
ralas” Mackenzie King 
pranešė, kad jis pasitrauks 
iš valdžios ir iš Liberalų 
Partijos vadovybės. Kartu 
jis pakeikė komunistus, pri
lygindamas juos naciams.

Žydai Protestuoja Prieš 
Angly Talkavimą Arabams
' New York. — Žydų Sio
nistų Tarybos vadas Israe
lis Goldsteinas pasiuntė 
protestą Anglijos ambasa
doriui Washingtone, kad 
anglai Palestinoj nugink
luoja žydus ir varo juos ka
lėj imam Antra vertus, ang
lai net padedą puolantiem 
žydus arabam.

Anglai skelbiasi, kad jie 
urmu pasiuntę kuopą savo 
kariuomenės prieš arabus 
užpuolikus; esą, anglai pus
antros valandos kovoję, iki 
privertę įsiveržėlius pasi
traukti atgal per sieną. Bet 
tik vienas anglas buvo su
žeistas. ..

Pirmą kartą arabai iš 
Syrijos įsiveržė Palestinon 
sausio 11 d.

Lebane muštruojasi nau
ji būriai savanorių iš ara
biškų kraštų kariauti prieš 
Palestinos padalinimą į žy
dų ir arabų valstybes. Ten 
kariniai lavinasi ir palesti
niečiai arabai kovai prieš 
žydus. v

Jeruzalė. — Anglai įkali
no 3 metams žydų mergai
tes, Ruth Klinov ir Car- 
mellą Yaari, už tai, kad jos 
nešiojosi ginklus prieš ara
bus.

Sovietai Reikalauja 
Panaikint Bizoniją

Berlin. — Maršalas V. D. 
Sokolovskis, komandierius 
sovietinės Berlyno dalies, 
pareikalavo, kad anglai ir 
amerikonai panaikintų sa
vo sutartį dėl Bizonijos. Ta 
sutartis ūkiniai-finansiniai 
sujungia amerikonų ir ang
lų užimtus vakarinės Vo
kietijos ruožtus į vieną ben
drą sritį, kuri vadinama 
Bizoniją. Sokolovskis sakė 
talkininkų kontroles tary
bai, kad Amerika ir Ang
lija su savo sutarčia dėl 
Bizonijos skaldo Vokietiją 
ir laužo Potsdamo konfe
rencijos nutarimą dėl bend
rosios visų keturių didžių
jų talkininkų kontrolės iš
tisai Vokietijai.

Mirė* Darbininko Kūdikis 
Ant Miesto Majoro Stalo

Minneapolis, Minn.— Be
darbis darbinink. A. Jensen 
ir jo žmona atėjo pas mies
to majorą Hubertą Humph
rey, skųsdamiesi, kad ligo
ninė nepriėmė sunkiai ser
gančio jų kūdikio, 4 mėne
sių berniuko. Besikalbant 
jiem su majoru, kūdikis bu
vo padėtas ant stalo, kur 
po kelių minučių ir mirė.

Tik 12 valandų pirmiau 
daktarai nepriėmė kūdikio 
į ligoninę, sakydami, kad jo " 
liga “nepavojinga.” Majoras . 
ketino ištirti tą skandalą.

FRANCIJA UŽDARĖ 
RUSŲ LAIKRAŠTĮ

Paryžius. — Prancūzų 
valdžia uždarė čionaitinį 
rusų laikraštį “Sovietinį 
Patrijotą.” Laikraštis buvo 
organas gyvenančių Fran- 
cijoj Sovietinių Piliečių Są
jungos.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.
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Progresyvių Amerikos Piliečių Programa
Nepaprastai pakeltu ūpu praėjo Progresyvių Ame

rikos Piliečių Suvažiavimas Chicagoje. Komercinė spau
da uoliai skleidė gandus, kad šiame suvažiavime būsią 
kovų ir pasidalinimų. Girdi, bus daug tokių, kurie nieko 
bendro nenori turėti su trečiosios partijos judėjimu, ku
rie dar turi vilčių demokratų partijoje. Ypatingai P AP 
vadas, pirmininkas Kenny esąs tos nuomonės, kad pa
darius geroką spaudimą ant demokratų partijos, jinai 
savo suvažiavime gali atmesti prezidentą Trumaną ir 
nominuoti pažangų žmogų, kurį galės remti visa pažan-1 
gioji visuomenė. Todėl jis išeisiąs griežtai prieš aiškų 
pasisakymą už Henry Wallace kandidatūrą ir už tre
čiosios partijos organizavimą. Todėl, sakė, trečiosios 
partijos šalininkams gali tekti pasilikti “generolais be 
armijos.”

Bet nieko panašaus neatsitiko. Visi dabar pripažįs
ta, kad šioji skaitlinga konvencija, susidedanti iš ątsto- 
vų iš 25 valstijų, praėjo labai sklandžiai, nematė jokių 
susikirtimų, tiek Wallace kandidatūra, tiek rinkiminė 
programa buvo užgirta vienbalsiai. Visi delegatai jautė, 
kad dabar yra svarbus Amerikos gyvenime momentas ir 
kad šio judėjimo dalyviai turi pasiimti ant savęs atsa-1 
komybę už pakeitimą Amerikos gairių tiek naminėje,

Bet štai koks ten J. J. 
Naujienose (sausio 17 d.) 
rašo straipsnį “Lietuviai 
Gydytojai Lietuvoje.” Jis 
sakosi medžiagą ėmęs iš 
Dr. Kviklio, Lietuvos Sani
tarijos ir Higienos Institu
to Direktoriaus straipsnio, 
tilpusio “Tėvynės Balse” 
pereitų metų spalių 31 d.

/ Iš patiektų informacijų 
štai kas paaiški. Kai iš 
Lietuvos buvo išgrūsti vo
kiečiai, Lietuvoje bebuvo li
kę šeši šimtai gydytojų. 
“Šiuo gi metu Lietuvoje 
dirba 1,200 gydytojų.” Va
dinas, tik per pora su vir
šum metu gydytojų kiekis 
net pasidvigubino.

Ką tie gydytojai dirba? 
Kokias sveikatingumo apa
rate vietas jie užima?

Pasiskaitykite:
Kaune Vytauto Didžiojo 

Universitetui šiuo metu vado-
tiek užsieninėje politikoje. Namieje • senųjų partijų po
litika veda prie infliacijos ir krizės, užsienyje — prie 
pavojingų imperialistinių avatiūrų ir naujo karo. Ir 
kvailą ir pavojinga sudėti viltis ant bent kurios senųjų 
partijų. Kas liečia demokratus, nelieka abejonės, kad 
jų kandidatu bus Trumanas. Kas liečia republikonus, di
delio skirtumo nebus, kuris iš jų bus kandidatu — De
wey, Taft, Vandenberg, arba Stassen. '

Todėl progresistų suvažiavime vyravo viena bendra 
nuomonė, kad sprendžiamoji valanda jau išmušė, kad 
reikia jau dabar pasakyti savo žmonėms, ko mes sie
kiame, kur mes einame.

Suvažiavimo priimtoji programa yra labai plataus 
turinio. Ji padengia viską, kas šiandien Amerikos žmo
neles reikalinga. Čia ją paliesti galime tiktai labai bend
rais bruožais. Reikia tikėtis, kad ši programa bus iš
versta į visas kalbas ir išleista masiniam platinimui. į

Užsieninė politika^Prbgresistai reikalauja, kad Tru- 
mano Doktrina ir Marshall Planas būtų išmesti ant 
šiukšlyno, kad tuojau būtų pasiūlyta Jungtinėms Tau
toms sudaryti planą karo sugriautų šalių atstatymui. 
Tame plane tufi būti pirmiausia ir daugiausia paramos 
skiriama toms šalims, kurios daugiausia nukentėjo, o ne 
toms, kurios sutinka šokti pagal mūsų ar keno kito mu
ziką. Tiems kraštams parama turi būti suteikta be jokių 
politinių sąlygų. 'Progresistai reikalauja, kad tuojau 
Amerika ištrauktų visokią militarinę pagalbą iš Turki
jos ir Graikijos, kad tuojau būtų liautasi gaminti ato
mines bombas, o turimos bombos turi būti sunaikintos. 
Atominė energija turi būti naudojama tiktai žmonių ge
rovės reikalams.

Naminė politika: Taft-Hartley įstatymas turi 
eiti šalin; turi būti įvesta griežta kainų kontrolė, dabar
tinės kainos turi būti sumažintos; rendų kontrolė turi 
būti atnaujinta ir taksai nuo mažųjų pajamų turi būti 
numušti; turi būti įstatymais įvesta vieno dolerio į va
landą, minimum alga; smulkiesiems farmeriams turi būti 
teikiama visokia parama; prezidento Trumano įvestoji 
valdžios tarnautojams lojališkumo priesaika ir Kongre
sinis Neamerikinės Veiklos Kčmitetas turi eiti laukan; 
griežta ir neatiaidi kova bandymui įvesti visuotiną mili
tarinę tarnybą, o ginkluotoms spėkoms išlaidos turi būti 
numuštos iki minimum, kad atitiktų taikos gyvenimui.

Be to, šis progresistų suvažiavimas patarė visur 
veikti išvien su trečiosios partijos judėjimu. Iškeltas 
obalsis, kad Henry Wallace kandidatūra į prezidentus 
būtų uždėta ant baloto visose valstijose. Todėl jau dabar 
reikia .visur griebtis už darbo, kad būtų išpįldyti visi 
įvairių valstijų reikalavimai. Kur reikia rinkti piliečių 
parašus, ten reikia rinkti; kur reikalingi nominavimui 
suvažiavimai, turi įvykti suvažiavimai. Niekur neturi 
būti pavėluota, niekas neturi būti praleistą pro pirštus. 
Po visą Ameriką turi būti nutiestas platus organizacinės 
veiklos tinklas.

Visi, kurie pritaria šiam judėjimui, nuo dabar turi 
įsitraukti darban.

Balandžio mėnesį įvyks kitas, dar svarbesnis suva
žiavimas. Ten jau bus atlikta visi Hgnry Wallace nomi- 
Havirno formalumai ir trečiosios partijos suorganizavi
mas. Progresistai pasakė, kad jie yra tiktai dalis daug 
platesnio už Wallace kandidatūrą judėjimo. ^Balandžio 
mėnesio suvažiavimas jau susidės iš organizuotų gru
pių atstovų.. j -11 1111 —■ ■■ ■* ■ * ■ **■— \

Geras Derlius, Pakilus Gamyba
Iš Maskvos pranešimai yra labai optimistiški. Vie

na, šiemet derlius beveik visam krašte buvęs labai geras 
ir jau dideli kiekiai grūdų siunčiami užsienin mainais ant 
pramonės gaminių. Kas liečia socialistinio krašto pramo
ninę gamybą, tai jau paskutiniam pereitų mėtų ketvir
tyje ji davus tiek, kiek duodavo gamyba prieš karą! 
Tia toks didelis pramonės laimėjimas, kuris teigiamai 
atsiliepia u visą krašto gyvenimą.

vaują medikai. Rektoriumi 
yra profesorius Kupčinskas, 
o prorektoriumi profesorius 
Abraitis. Medicinos fakulte
to dekanas yra docentas Zig
mas Januškevičius. Iš moks
lo personalo paminėtini ana
tomijos katedros vedėjas — 
gyd. Jurgutis, chirurginės 
klinikos vedėjas — docentas 
Jarženskas, vaikų klinikos—- 
docentas Matulevičius, vene- 
rologijos- katedros vedėjas— 
profesorius Bronius Sidaravi
čius, ve nerol ogi jos katedros 
asistentas—doc.( Juškys, ota- 
laringologas doc. Žilinskas, 
ginekologijos katedroje ir 
klinikose — akademikas Ma
žylis, gydytojai Zubrienė- ir 
Tarnauskas, akių klinikoj —* 
gydytojas Nemeikša, stoma^ 
tologijos katedroj — docen
tas Misevičius. Klinikose dir
ba d r. J urgis Venckūnas. Pa- 
talogijos institutui vadovauja 
docentas Lašienė. Kauno hi
gienos institutui ’vadovauja 
gyd. Makauskas.

Vilniaus universiteto, me
dicinos fakultetui vadovauja 
dekanas, prof. Jonas Kai
riūkštis. Iš mokslo persona
lo paminėtini chirurgai—do
centas Katilius, prof. Zacha- 
rinas, doc. Norkūnas, tera
peutai—doc. Marcinkevičius, 
doc. Liubomiras Laucevičius. 
Kitose katedrose dirba pro
fesoriai šivienas, šopauskas, 
docentai Bakanaitis, Gulbi
nas, IndrašiMs, Baublys, Rim
kevičius, Čepulis ir kt.

Kauno I poliklinikoje dir
ba gydytojai Kazys Guraus
kas, Domarkas,- Deltuva, 
Bronislava Bylienė, dantų 
gydytoja Jasiulaitienė. An
tros moterų ligoninės vyr. 
gydytoja Emilija Bliūdžienė, 
vendispenserio vedėjas gyd. 
Valatka, septintos < ligoninės 
vyr. gydytojas dr. Jackūnas, 
infekcinių ligų ligoninės 
vyr. gydytojas d r. Tiškus, IV 
poliklinikos gydytojai — dr. 
Rėklaitis ir okulistas gydy
tojas Juozas Marcinkus ir 
šios poliklinikos direktorius 
gyd. Dagilis. Vyriausias 
Kauno draudimo įstaigų gy
dytojas dr. Kaura, geležin
keliečių poliklinikos direkto
rius d r. Petras Musteikis,. 
Kauno miesto mokyklų, gy
dytojai dr. Simas Janavičius 
ir Valerija Biliūnienė. Vai
kų poliklinikos akių ligų ka
bineto vedėja gydytoja Ona 
Liandsbergienė, III poliklini
kos dantų kabineto vedėja 
dantų gydytoja Mašalaitienė.

Vilniaus V-tos poliklinikos 
direktorius Vyt. Paškevičius, 
Kauno “Raudonojo Kry
žiaus” džiovininkų sanatori
jos vadovai dr. Sipavičius ir 
gyd. Kučinskas, A. Panemu-

nes sanatorijos vadovas gyd. 
Kriaučiūnaitė.
Persikelkim į provinciją, 

Ten irgi randame visur gy
dytojus, įsitraukusius į at
sakingus darbus. Pavyz
džiui :

Panevėžyje dirba gydyto
jai Dalinda, Ronkienė, Gu
delis, šerkšnas, Smilgevičius, 
Uksas, Steponaitienė, Statke- 
vičius ir kiti. Raseiniuose— 
gydytojai Elena ir Kostas 
Gaižauskai, gyd. Kavaliaus
kas. Šeduvos ambulatorijos 
vedėju yra gyd. Mitkaitė, 
Troškūnų — gyd. Kubilienė, 
Prienų — gyd. Puodžiūnas, 
Jurbarko — gyd. Perevičius, 
Viduklės ambulatorijos ve
dė j as—gydyto j as Petro n is.

Šakiuose dirba gydytojai 
Tekoriai. Jis dispenserio ve
dėjas, o gyd. Tekorienė po
liklinikos direktorius. Ukmer
gėje — apskrities ligoninės 
direktorius gyd. Baltramiejū- 
naitis, Telšiuose — dispense
rio vedėja gyd. Prancūzevi- 
čiūtė.

Šiaulių apskrities sveikatos 
skyriaus vedėjas gyd. Caive- 
nis, Tauragės apskrities svei
katos skyriaus vedėjas dr. 
Ant. Didžiulis. Tauragėje 
dar dirba ambulatorijos ve
dėjas gyd. Morkus ir dr. Do
mas Steponaitis. Laukuvos 
valsčiaus ambulatorijai vado
vauja gyd. Ukrinas. Rokiš
kyje sveikatos skyriaus vedė
ju yra gyd. Vyt. Barkauskas, 
ambulatorijos vedėja — gy
dytoja Vienožinskienė, pedi
atru gydytojas Vytautas Ka- 
nanka.

Šiauliuose apskrities ligo
ninės gydytoju yra Jonas 
Nainys, chirurgas Grinkevi
čius, ginekologas — Dielinin- 
kaitienė, vidaus ligų gydyto
jai — šiplienė, Ona ir. Vla
das Ibenskiai, okulistas Rut
kauskas.

Klaipėdos miesto ligoninė
je dirba palyginti jauni gy
dytojai ginekologas Ašmys ir 
terapeutas Kondrotavičius. 
Alytaus apskrities ligoninės 
vyr.^ gydytojas Kudirka, gi
nekologijos ir gimdymo sky
riaus gydytojas Bernardas 
Ingelevičius. Mažeikių ligoni
nei vadovauja chirurgas Vla
das Burba, Biržų poliklinikai 
—gydytojas Petrulis, Vabal
ninko ambulatorijai — gydy
tojas Petras .Tumėnas.

Marijampolės apskrities li
goninės vyr. gydytojas chi
rurgas dr. Bielskus ir vidaus 
ligų skyriaus vedėjas gydy
tojas Kaunas, Vilkaviškio po
liklinikos direktorius gyd. 
Junevičius, Zarasų poliklini
kos direktorius gydytojas 
Budelis, Joniškio poliklinikos 
direktorius gydytojas Gocen- 
das, Suv. Kalvarijos psichia
trinės ligoninės direktorius 
dr. Gudynas, Sedos ambula
torijos vedėjas gydytojas Tu
mas, Kazlų Rūdos— gydyto
jas Citavičius, Igliaukos—gy
dytoją Trimakienė, Veisijų— 
gyd. Mistauskas, Subačiaus— 
gydytojas Černiauskas.

Lazdijuose dirba gyd. Bal
sevičius, Kupiškyje — Kriš
čiūnas, Kretingoje—Šalkaus
kas,' Veliuonoje — Stuogis, 
Vilkijoje — Neuronis, Rau- 
d o n d varyje — Nerebockis, 
Rumšiškėse — Butkevičienė, 
Kėdainiuose—Gasiūnas, Ma- 
tiukas, Gaidys.

Kauno sanatorijos švietimo 
namų vedėju ’dirba 74 metų 
amžiaus medicinos mokslų 
daktaras Jonas Staugaitis. 
Kauno I poliklinikos konsul
tantu dirba 75 metų am
žiaus daktaras' Adolfas Me- 
dimas, Kauno IV poliklinikos 
vidaus ligų kabinetui vado
vauja 73 metų amžiaus gy
dytojas Kvedaras. Prienų 
miesto poliklinikoje dirba 
vienas seniausių Lietuvos gy
dytojų — daktaras Brundza. 
Utenos apskrities ligoninėje 
c h i r u rg i j os—g i n e k o 1 og u d ar- 
buojasi gydytojas Norvilą, 

. kuris praktikuoja jau 54-tus 
metus.

“Herald Tribune” Korespondentas Klausia, 
O Wm. Z. Foster Jam Atsako
(Tąsa)

DĖL JĖGOS 
NAUDOJIMO

Klausimas: Ar. komunis
tų partija stoja už Jungti
nių Valstijų’ vyriausybės 
nuvertimą jėgos priemonė
mis bei kuriomis kitomis 
nekonstitucinėmis priemo
nėmis?

Atsakymas: Mes leisime 
Jungtinių Valstijiį Aukš
čiausiam šalies teismui at
sakyti šį klausimą už mus. 
Savo sprendime Schneider- 
mano byloje 1943 m. birže
lio mėnesį, po visapusio iš
tyrimo, iš vienos pusės, kal
tinimų, būk komunistų par
tija stoja už jėga galios pa
ėmimą, ir, iš kitos pusės, 
partijos veiksmų ir doktri
nų, įskaitant Markso, Leni
no ir Stalino raštus, teis
mas tarė:

“Apčiuopiama išvada iš 
aukščiau pasakyto yra to
kia, jog 1927 metais partija 
trūško pasiekti savo tikslą 
ramiomis ir demokratinė
mis priemonėmis ir teoreti
škai pateisino pajėgos nau
dojimą tiktai kaipo metodą 
kontr-revoliuci j ai neprileis
ti, kuomet partija jau yra 
pasiekusi galios ramiomis 
priemonėmis, arba kaipo 
paskutinį metodą daugu
mos valiai pravesti, jei ka
da nors nenužymėtu laiku 
ateityje, dėl ypatingų ap
linkybių, konstituciniai bei 
taikūs keliai būtų jau užda
ryti.”

Mes, komunistai, priimam 
šį suformulavimą kaip už
tenkamai gerą mūsų nusis
tatymo pareiškimą dėl poli
tinės pajėgos naudojimo 
klausimo. Amerikos komu
nistai visuomet " pripažino 
tą istorinį faktą, jog parti
jos su toliau numatančio
mis ir besisiekiančiomis 
programomis negali pa
siekti vyriausybinės galios 
konspiratoriniais metodais 
bei mažumos sudarytais 
perversmais (coups d’etat). 
Jie privalo patraukti savo 
pusėn milžinišką gyventojų 
daugumą. Tokiose padėtyse 
pavojus jėginio perversmo 
visuomet pareina iš reakci
nių elementų, kurie atsisa
ko nusilenkti demokratinei 
daugumos žmonių valiai.

Klasikinis šiuo reikalu 
pavyzdy^ buvo mūsų Civili
nis Karas. Jis buvo, fakti- 
nai, revoliucija, kuomet jis 
atėmė iš vienos klasės galią 
ir atidavė kitai; iš reakci
ninkų Pietų vergų savinin
ku — į progresyvių šiaurės 
pramonininkų rankas. Ka
rinis sukilimas įvyko, kuo
met Pietų žemvaldžiai atsi
sakė klausyti demokratinės 
Amerikos liaudies valios, 
kai buvo išrinktas Abraho- 
mas Lincolnas, ir ėmėsi gin
klo Jungtinėms Valstijoms 
suskaldyti. Aišku, revoliuci
nė Lincolno vyriausybė sa
ve gynė ir kontr-revoliucij a 
sutramdė pajėga. Panašus 
dalykas neseniai buvo 
Franko kontr - revoliucija 
prieš Ispanijos respubliką, 
noęs, nelaimei, pastaroji ne
galėjo nugalėti Franko už
puolimo ąnt demokratijos, 
kaip Lincolnas padarė;

Klausimas; Ar Jungtinių 
Valstijų komunistų partija 
yra nusistačiusi įkurti ko
munistinę valstybę Jungti
nėse Valstijose ir pašau- 
iyj 'i

Atsakyipas: Komunistai 
kovoja, kad užtikrinti dar
bininkams Jr darbo žmo, 
nėms bendrai geriausias gy
venimo sąlygas kapitalisti
nėje santvarkoje. Podraug, 
kaipo marksistai, žinoda

mi, jog kapitalizmas savo 
istorinį vaidmenį bevaidin- 
damas išsieikvojo, ir dabar 
jis yra beviltiškame susmuk 
kimo laikotarpy j, mes pa
laikom socializmą kaip mū
sų tolimesnių siekimų ob
jektyvą. Socializmas, ta
riant trumpai, yra bendra 
nuosavybė ir bendras mūsų 
šalies liaudies demokrati
nės vyriausybės mūsų kraš
to ekonomijos valdymas, 
vadovaujant darbini n k ų 
klasei. Tik įkūrus socializ
mą, galima padaryti galas 
plėtimosi kapitalistinių e- 
konominių krizių nelai
mėms, nedarbui, skurdui, 
fašizmui ir karui. Esame į- 
sitikinę, jog ilgainiui dau
guma mūsų krašto piliečių 
supras reikalingumą socia
listinio išsprendimo jųjų 
problemų, imsis tokios de
mokratinės politinės akci
jos ir išplės tokias demok
ratinės vyriausybės formas, 
kokios atrodys reikalingos 
socializmui įvykdyti.

Komunizmas yra aukš
tesnis draugijos laipsnis 
negu socializmas ir, apart 
Tarybų Sąjungos, nėra pa
saulio praktiškosios politi
kos darbų dienotvarkyje. 
Socializmas yra pasaulines 
judėjimas, ir dabarties pa
saulinė linkmė yra: krypti 
nuo nusenusio kapitalizmo 
linkui socialistinės siste
mos, dabar gemančios. Ke
letas Rytinės Europos kra
štų šiuo metu aiškiai kryp
sta linkui socializmo. Atsa
kant į jūsų specifinį klau
simą — komunistai neturi 
nustatę pasaulinės socialis
tinės organizacijos sąvokos. 
Tačiau, netenka abejoti; jog 
įvairių kraštų žmonės, sykį 
išsilaisvinę iš kapitalistinės 
eksploatacijos, pradės ben
dradarbiauti ekonomiškai 
vieni su kitais ir sieksis 
normalių prekybos ryšių su 
kapitalistiniais k r a š tais, 
kas palengvins laisvą pre
kėmis apsimainymą ir kul- 
tūr. praplėtimą tarp jų. Ko
munistai yra aktyviai Jung. 
Tautų rėmėjai ir siekiasi 
padaryti tą įstaigą įrankiu, 
galinčiu palaikyti pasaulinę 
taiką ir tarptautinį bend
radarbiavimą.
KOMUNISTAI IR 
TEISIŲ BILIUS

Klausimas: — Jungtinių 
Valstijų komunistų partija 
šiuo metu skelbia; kad ji gi
na Teisių Bilių, kuris inima 
laisvę žmonėms nesutikti 
tūlais klausimais vienam su

Atsiliepimai "Pavasarių Godoms ’
Petras šolomskas iš Chi- 

cagos rašo: “Pasidarbuosiu 
sulyg išgalės. Jau turiu tris 
prenumeratas, o kai gausiu 
daugiau — tuojau siųsiu 
“Laisvei.”

Menininkas Jonas Juška, 
Brooklyn, N. Y., rašo: “Pa
vasarių Godoms” jau ga
vau pustuzinį prenumera
tų. Bandysiu gauti dau
giau. '

Visuomenės veikėjas Si
monas Janulis, Worcester, 
Mass., sakosi darbą pradė
jęs ir jau turįs 12 prenu
meratų. Be jo, dirba drg. 
Jusius ir drg. Sukackiene. 
Iš WorcestCrio bus bent 50 
prenumeratų, sako Janulis.

S. MeiSon, Waterbury, 
Conn., sakosi mielai sutin
kąs parinkti užsakymų 
“Pavasarių Godoms.”

Ignas Urbonas, Great 
Nec£, N. Y. žada pasidar
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kitu bei su teisėtai išrink
tais pareigūnais. Kaip jūs 
tai sutaikote su rusų siste
ma, kuri tokią laisvęs drau
džia? ■ /

Atsakymas: Komunistų 
partija gina Teisių Bilių 
besiremdama sąlygomis, e- 
sančiomis Jungtinėse Vals
tijose, taipgi besiremdama 
interesais Amerikos liau
dies, kurios jinai yra neat
skiriama dalis. Jinai įspėja 
liaudį prieš tokius baisius 
reiškinius, kokiais yra besi- 
kartoją negrų lynčiavimai 
Pietuose, skandalinga Tru
mano lojalumo priesaika 
vyriausybės tarnautojams, 
ir begėdiškas raganų gau
dymas, atliekamas Thoma- 
so Ne-Amerikinei Veiklai 
Komiteto, kaipo sudaran
čius tikrąjį Amerikos civili
nėms laisvėms pavojų ir 
pavojingą fašizmo augimo 
reiškinį šioje šalyje. Bent 
kuris amerikietis, kurio 
širdyje dar yra pasilikę 
nors kiek meilės laisvei, jei 
jis nėra dar apjakin tas an- 
Ti-raudonosios isterijos, su
tiks su šiuo komunistu ko
vos dėl civilinių laisvių ap
gynimo teisingumu.
‘ Kiek tai liečia jūsų tei
gimą, Būk rusų sistema 
draudžia tokias teises, už 
kokias mes čia kovojame— 
nėra tiesa. Be jokio mažini
mo mūsų sunkiai iškovotų 
demokratinių teisių, kurias 
mes turime šioje šalyje, rei
kia pasakyti, jog socialisti
nė demokratija, kokia šian
dien vyrauja T. Sąjungoje, 
yra kur kas aukštesniame 
laipsnyje negu bent kurios 
kapitalistinės šalies, įskai
tant Jungtines Valstijas, 
demokratija. Greta tokių 
demokratinių pasiekimų, 
kaip buvimas visų žmonių 
rankose pramonės ir žemės, 
pasiekimas pilnos lygybės 
tarp visokių rasių ir tautų 
ir įkūrimas planingos eko
nomijos, tarybiniai darbi
ninkai naudojasi teisėmis, 
kokių kapitalistinių kraštų 
darbininkai dar nei neban
dė reikalauti, nekalbant jau 
apie jų turėjimą. Tos teisės 
apima tokias konstitucines 
garantijas, kaip teisė dar
bui, teisė poilsiui, teisė 
mokslui, etc. Stalininė T. 
Sąjungos konstitucija yra 
demokratiškiausia pasauly
je.

(Bus daugiau)

Jeruzale. — Anglai nu
teisė 4 žydus kovūnus iki 
gyvos galvos kalėti. .

buoti.
K. Mugianienė, Oakland, 

i Cal., sakosi šį reikalą per
statė LLD kuopos susirin
kimui ir. tuojau nariai užsi- 

' sakė 6 kopijas. “Vėliau gal 
ir daugiau galėsime gauti, 
nors čia .lietuvių tėra maža 
grupelė. Lipkiu, kad visų 
lietuvių namuose rastųsi 
jūsų eilėraščių knyga.”

Dr. A. Petriką rašo iš 
Floridos: “Šildausi ir gy
dausi saulėtoj Floridoje. 
Bandysiu gauti prenumera
torių tavo būsimai knygai.”

D r. F. J. Barisas, South 
Boston, Mass., rašo: “Sma
gu žinoti, kad jūsų eilėraš
čiai bus atspausdinti kny
goj. Visa7 bėda, kad laiko 
maža turiu ir negalėsiu pa
raginti kitus, kad užsisaky
tų.” (Jis ir savo dolerinę 
kartu atsiuntė).

Stasys Jasilionis



Kalbos Diskusijos 
Spaudoje

“Laisves” sausio 14 
rio “Krisluose” A. Bimba pa
daro kelias pastabas dėl mū
sų spaudoje vykstančių disku
sijų kalbos švaros atžvilgiu. 
Prie tų pastabų norime susto
ti, kadangi jose iškelti keli 
opūs dalykai.

A. Bimba' cituoja du ant- 
galvius, vieną iš “Laisvės,” ki
tą iš “Vilnies,” ir, nurodyda
mas jų klaidingumą, ragina 
kalbą švarinti ir gerinti.

štai tie du antgalviai:
“Trumanas prižada daug 

gero ir karinę politiką’* (L.);
“Daug Bijo Wallace’o Kan

didatūros” (V.).
Abu antgalviai, tiesa, labai 

nevykę, nelogiški ir nesklan
dūs. Bet negalima sakyti, kad

nume- > reikalauja progreso, kas reiš
kia ir kalboje, ir ragina nesi
laikyti įsikibus visko, kas 
lengva, Įprasta.

Gerai.
Dabar pažiūrėkime faktams 

Į akis.
Jokie kalbos skyriai, kad ir 

ilgiausi ir tiksliausi, nepatai
sys mūsų laikraštinės kalbos, 
kol mes nesilaikome discipli
nos, kol kiekvienas redakto
rius savo skyriuje yra kara
lius.

Jeigu vienas kitas redakto
rius principiniai nesutiktų su 
bendrinės kalbos vienu ar ki
tu nuostatu, su juom reikėtų 
dalyką padiskusuoti ir kaip 
nors susitarti. Bet dalyko blo
gumas tame, kAd visi princi-

George Seldes, sėdintysis, re
daktorius savaitinio žinių laiš
ko IN FACT, pateikia atsaky-

Rinkimai Tarybų Lietuvoje Į Darbo Žmonių Tarybas

jų netinkamumas pareina nuo 
menko gramatikos ar sintak
sės mokėjimo, čia jau reika
las ne kalbos tiesioginio mokė
jimo, bet žurnalistinio jaus
mo. Laikraščio aųtgalvis yra 
jautrus dalykas, kuris turi bū
ti atsargiai apgalvotas ir tiks
lus. Pas mus, deja, antgalvis 
yra tik tam, kad uždėti kelias 
didesnes raides, — ir viskas.

Per eilę metų mes kalbą 
vis “prastinome,” išmėtėme 
visą eilę skirybos ženklų (pa
ties Bimbos rašte, kaip ir 
“Laisvėje” bendrai, nenaudo- 
jarnos kabutės prie tikrinių 
daiktavardžių, rašoma Laisvė, 
/e “Laisvė”).

Paimkime pirmą antgalvį. 
Pridėk jame vieną brūkšnį, — 
taip, vieną brūkšnį,’ — ir jis 
geras. Jei jo kitaip nekeisti, 
štai koks jis gali būti:

“Trumanas prižada daug 
gero, — ir karinę politiką.”

Brūkšnys po žodžio “gero” 
sudaro ilgesnę-pauzą, mes ta
da pradedame jausti, kad tarp 
pirmos sakinio dalies (kad 
Trumanas žada daug gero) ir 
antros (ir karinę politiką) ek- 
zištuoją didelis kontrastas, 
klimaksas ir antiklimaksas.

Bet mūsų spaudoje mes to
kius “baikus” seniai elimina
vome. VJetoje to, kad laips
niškai gerint kalbą, mes sten
gėmės, kaip sako Bimba, ją 
sau lengvinti.

Rašantis šiuos žodžius daug 
kartų rado iš savo raštų “eli
minuotus” (linotipisto ar ko
rektoriaus) visokios skirybos 
ženklus, dažnai kaip tik 
brūkšnį panašiuose atsitiki
muose. Obalsis yra: kam tos 
visos baikos, kam tie brūkš
niai po kablelių sakinio vidu
ryje, kam tie svetimženkliai, 
daugtaškiai ir kitos priekar- 
gos!

Paimkime antrą antgalvį:
“Daug bijo Wallace kandi

datūros.”
čia autorius arba norėjo pa

sakyti, kad labai bijo Wallace, 
kandidatūros, ir paprastai ne
atskyrė prasmės skirtumo tarp 
labai ir daug, arba, norėjo pa
sakyti, kad “Daugelis reakci
ninkų bijo Wallace’o kandida
tūros.”

Bet kuomet laikomasi nusi
statymo, kad kam čia svarbu, 
kaip pasakai, mes gauname 
tokius rezultatus.

Kaip sakėme pradžicfįe, to
kie antgalviai ir bendrai ne
sklandūs iV prasmei neatitin
kanti išsireiškimai nėra tiek 
taisyklių nemokėjimo vaisius, 
kiek atsargios kalbos nepaisy
mo. Tu silpnybių jokie kalbos 
skyriai mūsų laikraščiuose ne
pataisys, nei jų gali pataisy
ti gramatikos studijavimas.

Bet kalbos skyriai gali pri
sidėti prie kalbos švarinimo, 
archaizmo, provincializmo pa
šalinimo ir bendrinės kalbos 
iškėlimo.

A. Bimba sako:
“Laisvėje ir Vilnyje (daž

niau Vilnyje) būna diskusijų 
apie mūsų kalbą ir rašybą. 
Gaila, kad tos diskusijos tebė
ra labai palaidos ir nedrąsios. 
Reikėtų, kad abiejuose dien
raščiuose būtų įvesti kalbos ir 
rašybos reikalų skyriai I

Bimba tęsia ir baigia su 
mintimi, kad progresas visur

piniai sutinkame, tik nepaiso
me. Ir taipgi, jei vienas redak
torius turi savotiškas teorijas 
apie kalbą, tas nereiškia, kad 
jis turi teisę jas praktikuoti 
dienraštyje. Tegul jis rašo sa
vo gramatiką ar sintaksę, te
gul ginčijasi su kitais lingvis
tais, bet dienraštyje jis turi 
laikytis priimtos bendrinės 
kalbos.

Taigi, jei visame raštingame 
lietuviškame pasaulyje priim
ta vartoti žodį Kinija, kodėl 
vienas asmuo turėtų teisę lai
kytis savos terijos ir vartoti 
Chinija? Tai tik pavyzdys. 
Tokių keistenybių turime šim
tus. Kalba laikraščiuose pa
gerės tik tuomet, kai pačiose 
redakcijose bus bandoma, ant 
kiek galima, susitarti dėl ter
minų ir nusitarimų laikytis.

Kaip mes galime kalbėti 
apie kalbos gerinimą ir bend
rinės kalbos laikymąsi, jei di
desnė dalis mūsų redaktorių 
Įsikibę laikosi tokių jau se
niai iš kalbos išmestų žodžių 
kaip tokis (vietoje toks), ko
kis (koks), daugiaus (dau
giau), mažiaus (mažiau), vė
lei (vėl), dėlei (dėl) ?

Apie tuzinas tokių žodelių, 
kuriuos, rodosi, lengva varto
ti taisyklingoje formoje, suda
ro bene didžiausią atsilikimo 
ir archaiškumo dėmę mūsų 
spaudoje.

Ir jei jau taisyti, kaip tik 
nuo to ir reikia pradėti.

Dabar, — apie diskusijų 
palaidumą.

Rašantis šiuos žodžius per 
nekurį laiką veda “Vilnyje” 
kalbos kampelį. Jeigu tame 
kampelyje ieškotume sistemos, 
mes jos nerastume, ir ta pras
me ji? tikrai yra palaidus. Bet 
tam yra priežastys.

Kampelį galima buvo pra
dėti nuo paprastų gramatikos 
taisyklių, vystyti jas, eiti prie 
sintaksės ir t.t. Jis tada būtų 
nuoseklus, sistematingas. Bet 
mes priėjome prie išvados, 
kad jis nebūtų davęs praktiš
kų rezultatų. Kas tokiu būdu 
nori studijuoti kalbą, tai gali 
daryti iš vadovėlių. Taipgi, 
mes negalėjome pradėti kelti 
mūsų spaudos klaidas siste- 
matingai, rūšiuoti. Tam reikia 
prisirengimo, bent kelių mė
nesių ir rezultate kampelis vis 
vien būtų panašus į mokyklos 
vadovėlį.

Mūsų tikslas buvo kampe
lyje kelti pirmoje eilėje opiau
sias klaidas, tas, kurios pakar
totinai pasirodo beveik kas 
dieną mūsų laikraščių skilty
se. Ir, taipgi, mes stengėmės 
kelti klaidas tuojau* po pa
stebėjimo, has you go” siste
ma. Rezultate mes šokinėjome 
nuo išraiškų prie gramatikos, 
nuo gramatikos prie skirybos, 
nuo skirybos atgal prie išraiš
kų, ir t.t.

Bet, mums atrodo, kad šis 
kampelio „ nesistematiškumas 
jam nekenkė. Mes nebandėme 
jame aiškinti gramatikos tai
syklės, bet koncentravomės 
ant vieno taško: bendrinės 
kalbos “pardavimo” mūsų 
spaudai. Tą mes tęsime.

Ar bendrinė kalba bent 
laipsniškai pradės išstumti 
žargoną iš mūsų laikraščių, 
priklauso nuo pačių redakto
rių. M.

mą j daugybę svarbių klausi
mų savo naujoje knygoje, 1,- 
000 Americans (spauda Boni 
& Gaer, New Yorke. Kaina 
$3. Apie tą knygą gal ne už 
ilgo pamatysite labai svarbų 
pranešimą Laisvėje). Auto
rius čia matomas Knygos Teis
me — radijo programoje, ku
rioje O. John Rogge gynė kny
gą nuo Frank Waldrop, Wash- 
ingtono Times-Herald rašytojo 
atakos ant tos knygos. Teisė
jai, 11 balsų prieš 1, pasisakė 

už knygą.

Seattle, Wash.
Jau buvau rašęs, apie auto

mobilių mechanikų streiką. 
Jie sustreikavo gruodžio 
24-tą dieną. Streiką lai
mėjo, gavo ko reikalavo — 
po 25 centus pakelti algos Į 
valandą ir užmokėti užvilktą 
mokestį nuo kontrakto pasi
baigimo 1 d. gegužės iki 24 
d. gruodžio po 15 centų į va
landą.

Nuo 1 d. gegužės, 1948 m., 
jie gaus po $1.80 į valandą, 
o iki tos dienos po $1.75. 
Reiškia, nors darbininkai il
gai kovojo, bet laimėjo.

Buvo sustreikavę spaustuvių 
darbininkai ir po keturių sa
vaičių streiko laimėjo ko rei
kalavo. Jų mokestis buvo po 
$75 į savaitę už 40 valandų, 
gavo pakelti po $15 Į savaitę 
ir sutrumpinti darbo valan
das. Dabar jų mokestis bus 
$90 į savaitę už 35 darbo va
landas. Bet, kurie dirba prie 
dviejų dienraščių, tai nestrei
kavo — jų kontraktas dar 
pasibaigs tik 1 d. kovo.

Apie pusė metų užsidarė 
dienraštis Seattle Star. Li]<o 
tik, du Seattle Post ir Intel
ligencer, abu yra TTearsto lei
džiami. S. G.

Elizabeth, N. J.
Gerbiami elizabethiečiai ir 

apylinkes Laisvės skaitytojai! 
Sveikinu jus visus su pradžia 
1948 metų, visiems linkiu ge
ros sveikatos ir gero gyveni
mo. .

Mane jūs sveikinote su ka
lėdomis ir naujais metais, o 
aš neištesėjau laiko visiems 
parašyti sveikinimus, todėl at
siprašau.
'Draugai kliubiečiai, jūs ma

tote, kad vajus jau eina prie 
pabaigos, tai prašau visų tal
kos — gauti nors po vieną 
naują skaitytoją, o kurie iš 
skaitytojų dar esate neatsi
naujinę, tai prašau jūsų atsi
naujinti, kuriems patogiau, tai 
priduokite prenumeratą kliu- 
be, 408 Court St., arba J. Wiz- 
barui, 238 Second St. Bile 
šioje vietoje galite pinigus pa
likti, ba man yra sunku su
spėti visus pasiekti, ypatingai 
tokiame prastame ore, kada 
taip neparankūs keliai.

Prašau atsinaujinti tuojau, 
nes į Laisvę paskutinius va
jaus pinigus pasiųsime 2 d. va
sario, nes visi norime, kad apie 
6 vasario jau būtų žinomi va
jaus rezultatai.

Antanas Stripeika.

Tarybų Lietuvos, darbo 
žmonės pirma kartą Lietu
vos istorijoje rinks vieti
nius valdžios organus — 
darbo žmonių Tarybas.

Pagal Lietuvos Konstitu
ciją kiekvienoje apskrityje, 
kiekviename mieste, kiek
viename miesto rajone, 
kiekviename valsčiuje ir 
kiekvienoje apylinkėje yra 
savo darbo žmonių deputa
tų Taryba. Darbo žmonių 
deputatų Taryba yra pilnas 
šeimininkas savo teritori
joje. Ji sprendžia visus vie
tinio, ūkinio, kultūrinio ir 
politinio gyvenimo klausi
mus. Ji užtikrina savo te
ritorijoje valstybės tvarkos 
bei piliečių teisių apsaugą ir 
įstatymų vykdymą.

Darbo žmonių deputatų 
Tarybos renka savo tvar
komuosius bei vykdomuo
sius organus — vykdomuo
sius komitetus, kurie turi 
visus ar dalį skyrių, tvar
kančių vietinio valstybinio 
valdymo sritis, pav., žemės 
ūkio, finansų, švietimo, 
sveikatos apsaugos, sociali
nio aprūpinimo ir kt.

Į šias darbo žmonių de
putatų Tarybas: apskričių, 
miestų, miestų rajonų, vals
čių, apylinkių ir gyvenvie
čių tarybas, rinks 1948 m. 
sausio 18 d. Lietuvos liau
dis savo deputatus. Tą die
ną bus Lietuvos Tąrybų So
cialistinėje R e s p u b likoje 
renkamos tarybos į 37 ap
skritis, 320 valsčių, 3,061 
apylinkę, 7 gyvenvietes, 49 
miestus, 5 miestus respubli
kinės reikšmės ir 8 miestų 
rajonus.

Šitos darbo žmonių de
putatų Tarybos renkamos 
visuotinės lygios ir tiesio
ginės rinkimų teisės pa
grindais, slaptai balsuojant. 
Tarybinė rinkimų teisė yra 
visuotinė. Viši Tarybų Lie
tuvos piliečiai, kurie rinki
mų dieną bus pilnų metų, 
tai yra sukaks 18 ir dau
giau metų, turi teisę daly
vauti rinkimuose, t. y. rink
ti deputatus į darbo žmonių 
deputatų tarybas ir būti iš
rinkti deputatais. Vieninte
lę išimtį, sudaro proto ligo-

nys ir. asmenys, kuriems 
teismo nuosprendžiu yra at
imtos rinkiminės teisės.

Buržuazinėje Lietuvoje 
p a g a 1 1931 m. gegu
žės 2 d. “Vietos savivaldy
bių įstatymą” galėjo daly
vauti rinkimuose asmenys, 
ne jaunesnieji kaip 24 metų 
amžiaus, o išrinkti galėjo 
būti asmenys, ne jaunesni, 
kaip 30 metų. Tokiu būdu 
buvo atimta teisė balsuoti 
iš 250,000 jaunų Lietuvos 
piliečių, pačių energingiau
sių, pačių veikliausių.

Tarybinė rinkiminė teisė 
nežino skirtumų tarp tary
binių piliečių dėl jų lyties, 
tautybės, rasės, tikybos, 
mokslo, socialinės ir turti
nės padėties, sėslumo.

Tarybinės moterys daly
vauja rinkimuose ir gali 
būti išrinktos lygiai su vy
rais. Pav. į TSRS Aukš
čiausiąją Tarybą buvo 1946 
m. išrinktos deputatais 277 
moterų, tarp jų 7 Lietuvos; 
į Lietuvos TSR Aukščiau
siąją Tarybą buvo išrinktos 
1947 m. vasario 9 d. — 39 
moterys.

Tarybų valstybėje nėra 
tautų neapykantos, tautinių 
bei rasinių, o taip pat tiky
binių apribojimų. Visos ta
rybinės tautos yra suce
mentuotos tarybinėje tautų 
draugystėje.

Kariai turi Tarybų Lie
tuvoje teisę rinkti ir būti 
renkami lygiai su visais ki
tais piliečiais, tuo tarpu, 
kaip smetoninėje Lietuvoje 
kareiviai neturėjo rinkimų 
teisių.

Nežino tarybinė rinkimi
nė teisė ir turto cenzo. Sme
toninėje Lietuvoje krivūlė
se ir rinkimuose į miestų 
savivaldybes galėjo daly
vauti tiktai, turtingieji pi
liečiai.

Nenustato mūsų rinkimi
nė teisė mokslo cenzo. Ta- 
rvbu valdžia rūpinasi savo 
piliečių mokslinimu, kaip 
niekur pasaulyje, pav. Ta
rybų Lietuvoje mokosi da
bar vidurinėse mdkvklose 
daugiau 90,000 mokinių, 
tuo tarpu kai smetoninėje 
Lietuvoje jų buvo tik 26,-

000; studentų turime dabar 
9,600, o smetoninėje Lietu
voje jų buvo 3,000. Tačiau 
rinkimams mes mokslo 
cenzo nežinome.

Kituose kraštuose mažai 
rūpinamasi piliečių mokslu, 
bet už tai rinkimams nu
stato mokslo cenzą. Sme
toninėje Lietuvoje rinki
muose galėjo dalyvauti tik 
baigę aukštąjį mokslą.

Nežino tarybinė rinkimi
nė teisė ir sėslumo princi
po, t. y., kad rinkimuose ga
li dalyvauti asmenys, išgy
venę toje vietoje be per
traukos tam tikrą laikotar
pį, pav. smetoninėje Lietu
voje įstatymas atimdavo 
rinkimines teises iš piliečių, 
kurie gyveno toje vietoje 
mažiau vienerių metų. Ta 
priemonė buvo nukreipta 
prieš sezoninius darbinin
kus, prieš kaimo ir miesto 
biednuomenę, kuri, darbo 
ieškodama, buvo priversta 
dažnai keisti savo gyvena
mąją vietą.

Tarybinė rinkiminė teisė 
ne tik nežino sėslumo cen
zo, bet užtikrina piliečiams 
balsuoti kelyje, pav. trauki
niuose, laivuose ir t.t., o 
taip pat ligoninėse.

Tarybinė rinkiminė teisė 
yra lygi.

Kiekvienas tarybinis pi
lietis turi vieną balsą ir 
gali būti įtrauktas tiktai į 
vieną sąrašą, visi piliečiai 
dalyvauja rinkimuose ly
giais pagrindais. Negali 
Tarybų šalyje vienas pilie
tis turėti tris balsus, kaip 
tas yra kitose šalyse, kuo
met vieną balsą jis turi pa
gal savo gyvenamąją vietą, 
kitą — pagal jo nekilnoja
mojo turto vietą, ir trečią 
— pagal universiteto, ku
riame jis įgijo daktaro ti
tulą, vietą.

Nežino tarybinė rinkimų 
teisė rinkiminės “geografi
jos” — “džerimandering,” 
o taip pat specialios rinki
minės “matematikos.” Sme
toninėje Lietuvoje prie 
priemiesčių rinkiminių apy
linkių, kur dauguma gy
ventojų buvo darbininkai, 
buvo priskiriami gretimi I

kaimai, kur buvo daug buo- 
žjų, pav. prie Aleksoto bu
vo prijungti Garliavos vals
čiaus buožiniai kaimai.

Tarybinė rinkiminė teisė 
yra tiesioginė: rinkėjai 
renka netarpiai savo depu
tatus. Tas duoda galimybės 
darbo žmonėms aiškiai ir 
laisvai pareikšti savo valią, 
o taip pat palaikyti netar- 
pius ryšius su savo depu
tatais.

Smetoninėje Lietu voje 
valsčių tarybą sudarė vir
šaitis ir seniūnijų atstovai, 
apskrities tarybą sudarė 
valsčių ir antraeilių miestų 
atstovai, valsčiaus viršai
čiai ir antraeilių miestų 
burmistrai, o į sostinės ta
rybą smetoniška vyriausy
bė tiesiog skirdavo vieną 
narių trečdalį.

Balsavimas, renkant de
putatus į darbo žmonių de
putatų tarybas, yra pagal 
tarybinę rinkiminę teisę 
slaptas, tuo tarpu — sme
toninėje Lietuvoje tas bal
savimas buvo atviras.

Tarybų Lietuva rinks 
45,000 deputatų į vietines 
darbo žmonių deputatų 
Tarybas, vadinasi kiekvie
nas 35-tasis Tarybų Lietu
vos pilietis bus išrinktas 
deputatu. Daugiau kaip 
400,000 Tarybų Lietuvos 
piliečių įtraukti į rinkimi
nes komisijas.

Tas viskas rodo tarybi
nės rinkiminės teisės gilų 
demokratiškumą. Tarybinė 
rinkiminė teisė nėra forma
li, ji siekia tikslo įtraukti į 
politinį šalies gyvenimą, į 
šalies valdymo darbą pla
čiausias liaudies mases. 
Kiekvienam Tarybų Lietu
vos piliečiui ne tiktai sutei
kiama teisė dalyvauti rin
kimuose, bet jam patikrina
ma galimybė praktiškai šią 
teisę įgyvendinti.

Tiktai tarybinė valdžia 
atvėrė Lietuvos darbo žmo
nėms kelią į valstybinio val
dymo darbą ir šita savo tei
se kuo plačiausia naudojasi 
dabar Lietuvos liaudis.

L. Veržbavičius.

Ui

Dienraščio Laisvės

BANKIETAS
Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite šiame gražiame pokilyje.

SAUSIO - JAN. 25
BUS DAUG SVEČIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ, PASIMAUKITE SU JAIS

Bus Grand Paradise Salėse
318 Grand St., (kamp. Havemeyer St.) Brooklyn. N. Y.

ŠOKIAMS GROS PAVIDIS ORKESTRĄ

Vakariene bus duodama 6-tą vai. vakaro, šokiai prasidės 7-tą valandą vakaro.

Bankietui Įžanga $3.00, vien tik šokiams 60c asmeniui. Taksai įskaityti.



PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— * (Istorine Apysaka) * —87—

Parašė Justas Paleckis

1 Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
»

— Mama, aš gerai prisimenu, kaip tu 
nustebai ir susijaudinai mane pamačiusi. 
Ir tik paskui, kai tą sapną papasakojai, 
aš supratau tą susijaudinimą. Taip, tai 
buvo aukščiausiojo stebuklas, kuris per 
tą sapną nurodė tau mane, kuri nuo pat 
ankstybos jaunystės buvo tave įsimylėju
si ir pasiryžusi dėl tavęs viską padaryti. 
Tu vis domėjosi, kas tas antrasis žmo
gus, kuris greta manęs stovėjo tavp sap
ne. Ir aš visada laukiau, kada jis pasi
rodys. Mama, nūn toji pranašystė pil
dosi: aš jau mačiau tą žmogų! Pasimels
kim aukščiausiajam, jis siunčia savo pa
laimą!

Abi moterys atsiklaupė prieš ikoną ir 
karštai meldėsi, žemai nusilenkdamos ir 
dideliais kryžių ženklais persižegnoda- 
mos.

Anė Virubova pradėjo pasakoti carie- 
nei apie Rasputiną ir jo nepaprastą įta
ką žmonėm. Nebuvo nutylėta ir tokio 
nusistebėjimo sukėlusi istorija su per- 
sprogusiu paveikslu. Jau ir to būtų pa
kakę carienei. sukelti norą susitikti su 
Rasputinu. Bet apie Rasputiną jai dar 
kalbėjo ir mistiškai nusiteikęs jos dva
sininkas Teofanas ir didžioji kunigaikš
tienė Anastazija, kuri kaip ir Virubova, 
ypač pažymėjo Rasputino gabumus gy
dyti įvairias ligas.

Dirva Rasputinui caro rūmuose buvo 
taip paruošta, kad jo ten laukė su ne
kantrumu. Rasputinas caro rūmuos el
gėsi paprastai, kaip gali elgtis tipingas 
rusų liaudies žmogus, kaimietis. Jis vi
siškai nebando žiūrėti rūmų etiketo ir 
tuo skiriasi iš caro rūmų aplinkumos. 
Su caru -ir cariene besikalbėdamas visa
da sako jiems “tu.” Rasputinas vaizdin
ga ir paprasta‘kalba pasakoja apie savo 
gyvenimą, dėsto savo /pažiūras religijos 
klausimais, ypač mėgsta'kalbėti apie Die
vo palaimą ir įvairius jos apsireiškimo 
būdus. Bet jis kuklus, nesigiria savo ant
gamtiška jėga, nesididžiuoja savo “ste
buklais,” nes žino, kad jo draugės 4 tuos 
jo gabumus pakankamai ryškiai atvaiz
davo.

Pirmieji Rasputino apsilankymai ca
ro rūmuos sutapo su sosto įpėdinio Alek
siejaus ligos priepuoliais. Staiga vargšui 
berniukui pradėjo nesulaikomai tekėti iš 
nosies kraujas. Gydytojai nieko negalėjo 
padaryti, neįstengė sustabdyti kraujo. 
Tėvai nerimo, dieną ir naktį budėjo prie 
jo lovos, susirūpinę dėl vaiko gyvybės. 
Tada Virubova pasiūlė pakviesti Raspu
tiną. Jis atėjęs pradėjo raminti Aleksie
jų ir įtikinėti, kad tuoj palengvės ir vai
kas tikrai.nurimo. Rasputinas ištraukė 
iš kišenės ąžuolo žievės gniužulą, suvirę 
jį vandeny ii' ta koše apdengė vaiko vei
dą, palikęs tik neuždengtas akis ir bur
ną. Ir įvyko stebuklas: kraujo tekėjimas 
sustojo. Aleksiejus nurimęs užmigo. Ca
ras su cariene lengviau atsiduso ir su pa
garba ir padėka pradėjo žiūrėti kaip į 
tą Dievo pasiuntinį, kurio taip ‘seniai 
laukė, apie kurį buvo kalbėjęs atsisvei
kindamas pirmasis jų draugas Pilypas.

Rasputinas pasakojo žinąs daug gy
domųjų Sibiro, Kinų ir Tibeto žolių, ku
rios turi stebuklingą galią, per kurias 
Dievas apreiškia savo palaimą. Sujung
tos su dideliu tikėjimu, tos žolės galin
čios pagelbėti geriau už geriausius gy
dytojus. Patyrę tokį nepaprastą kraujo 
sustabdymo pavyzdį, caras su cariene vi
siškai įtikėjo Rasputinu ir prašė toliau 
rūpintis jų sūnumi.

Jaunasis Aleksiejus, bendrai mažai 
turėjęk progų susitikti su natūraliais, 
rūmų ceremonialo nepripažįstančiais 
žmonėm, apsidžiaugė Rasputinu. Alek
siejui iš lovos atsikėlus,. Rasputinas pa
sivaikščiojo su juo po sodą, sekė jam 

'įdomias pasakas. Jų,.įdėmiai besiklausy
damas Aleksiejus vaikščiojo pamažu, ne
bėgiojo, nesiautė, taigi, išvengė tų prie
žasčių, kurios sukeldavo jo ligos prie
puolius. Taip su Rasputinu draugauda
mas Aleksiejus ilgą laiką buvo sveikas. 
Jo tėvai matė, kad tai ne kieno kito, bet 
Rasputino įtakos dėka. Galima supras
ti, kaii) jie buvo dėkingi tam Sibiro mu

žikui. Bet Aleksiejus visiškai pagyti ne
galėjo ir kuriam laikui praėjus vėl pa
sireikšdavo ligos priepuoliai. Kiekvieną 
kartą sūnaus sveikatai pablogėjus ca
riene kviesdavo Rasputinį, kuris įgijo 
didelę įtaką caraičio psichikai ir galėda
vo jį teigiamai paveikti net be vaistų.

Tuo būdu Rasputinas visiškai įėjo į 
caro šeimą, pasidarė nepakeičiamas jos 
kaip ir dvasios vadovas ir patarėjas. 
“Tėvas Grigorijus” arba “mūsų drau
gas” — taip jį vadindavo ne tik caras 
su cariene, bet ir visi caro vaikai. Visos 
dukterys pamėgo tą barzdotąjį senį, nes 
jis sugebėjo pasidaryti draugu ir pata
rėju jų vaikiškuos reikaluos. Rasputinas 
kartais gindavo dukteris prieš carienę. 
Pavyzdžiui, jis prikaišiodavo carienei, 
kad dėl jos šykštumo cąro dukterys bū
davo palyginti blogai apsirengusios. Vė
liau, dukterim paaugus, jos su Rasputi- 
nu. pasidalindavo savo širdies paslapti
mis. Kai buvo kilęs sumanymas apves
dinti vyresniąją caro dukterį Gigą su 
caro pusbroliu Dimitri ju Pavlovičiu, 
Rasputinas pasipriešino. Jis net perspė
jo Olgą nepadavinėti Dimitri j ui rankos, 
nes jis sergąs bloga liga, kuria galima 
užsikrėsti net per rankos paspaudimą. 
Jei jau neišvengiama sveikintis, Raspu
tinas patarė tuoj nuplauti rankas tam 
tikrom Sibiro žolėm, kurias jis parūpino.

Gudrus ir apsukrus mužikėlis Raspu
tinas buvo gyvas žmogus caro rūmuos. 
Jis ryškiai skyrėsi iš kitų, tik lankstytis 
pratusių ir pataikaujančių manekenų 
tipo žmonių, kurie spietėsi aplink carą. 
Gyvenimas ir didelis patyrimas ištobu
lino jame žmogaus pažinimo jausmą, su
gebėjimą pastebėti žmonių silpnumus ir 
būdo ypatybes. Jis išmoko visa tai pui
kiai panaudoti ir žaisti žmonių silpnu
mais. Visuomenėj sklido daugybė legen
dų apie Rasputino demonizmą. Rasputi
nas tų legendų neneigė ir gudriai tylė
jo. Tuos gandus palaikė jo visa nervingo 
judrumo perimta figūra, asketiško su
dėjimo veidas ir giliai įdubusios, aštraus, 
lyg ir perveriančio žvilgsnio hipnotizuo
jančios akys. Nėra abejonės, kad Raspu
tinas turėjo hipnotiškų ypatybių. Jis tai 
pats gerai žinojo ir net mokėsi hipnotiz
mo pas vieną Petrapilio hipnotizmo spe
cialistą. Dėka tom ypatybėm Rasputinas 
galėjo paveikti silpnesnės valios žmones. 
Jo gydymo “stebuklai,” apie kuriuos 
daug kalbėjo ir dabar teberašo savo at
siminimuos Rasputino draugai, buvo iš 
dalies susiję su tuo hipnotizmu, iš dalies 
čia jam pagelbėjo pagarsėjęs Petrapily 
tibetietis gydytojas Badmajevas. Tas 
Badmajevas buvo Aleksandro III krikš
to sūnus ir artimas Nikalojui II žmogus, 
turėjęs didelės įtakos caro planams Toli
muos Rytuos. Badmajevas greit suprato 
Rasputino reikšmę ir jėgą ir vienas pir
mųjų pasistengė su juo susidraugauti. 
Tai Badmajevas paruošdavo Rasputinui 
įvairių “žolelių,” kuriom Rasputinas gy
dydavo, dažnai ir visai sėkmingai.

Dėka visom tom ypatybėm, pridėjus 
dar jo mistiškuosius pranašavimus, Ras
putinas tvirtai įėjo į caro rūmus. Caro 
šeima netrukus buvo visiškoj jo galioj. 
Cariene tiesiog jį dievino už sūnaus gy
dymą. Visiškai įtikėjo juo kaip Dievo pa
siuntiniu ir caras, kuris net bučiuodavo 
Rasputinui ranką su juo pasisveikinda
mas.
car-

ANTRASIS CARAS GRIGORIJUS I.
Rusijos carizmo istorija žino daug ga

lingų carų patarėjų, kurie turėdavo mil
žiniškos įtakos carui ir valstybės reika
lam. Hercogas Byronas carienės Onos 
laikais, slaptasis carienės Elžbietos vy
ras grafas Razumovskis, Kotrynos II 
meilužis kunigaikštis Potiomkinas ir ei- 
lė kitų jos meilužių, įtakingasis Aleksan
dro I patarėjas grafas Arakčejevas, ar
ba 'dviejų paskutiniųjų carų ilgametis 
ideologas Pobedonoscevąs. Vis tai buvo 
daugiausia paprastos kilmės žmonės, bet 
išėję valstybinės tarnybos karjerą, buvę 
generolais, feldmaršalais, ministeriais ar 
kitokiais valstybės vyrais, carų apdova
noti aristokratiškais titulais.

(Bus daugiau)

(Tąsa).
Tik, susimildami, nema

nykite, mielieji, kad čia tik 
kokie sulasioti be pamato 
komplimentai ar kokie pa
gyrūniški perdėjimai. Vi
sai ne. Tai tik menka dalė- 
lė giliai širdies per j austų ir 
savaimingai, spontaniškai 
išsiliejusių apibūdinimų, to
li gražu nepilnų, ir nevisų.

Per patį pirmosios eilės 
vidurį, alėjos tako vietoj, 
rimtai ir kukliai sėdi mūsų 
Niu Džiorzės jaunosios kar
tos pasididžiavimas — Mil
dutė Jonušonytė-Stensle- 
rienė (Mildred Stensler), 
Jurgio ir Marės Jonušonie- 
nės (Jamison) vienturtė 
dukraitė, savo gabia plunk
sna jau spėjusi užimt įžy
mią vietą lietuvių pažangio
jo jaunimo spaudoje, dainų 
ir muzikos mėgėja, “Siety
no” augintinė, šito Festi
valio komiteto veiklioji na
rė.

Tuoj šalimais — irgi gra
žiai jau prasišokęs meno 
darbuotojas jaunuolis Har
ry Mitkus, sietyniet. Ma
rytės Mitkienės vienturtis 
sūnaitis, kurs savo išnašia 
išvaizda ir storo balso gau
sa puošia ir patį “Sietyną” ir 
jo jaunąją atžalą—vaikinų 
oktetą, taipgi Festivalio 
komiteto energingas narys. 
Ir dar du to komiteto stam
būs darbuotojai — vis toj 
pačioj pirmojoj eilėj atsi
sėdę — dailininkas tapyto
jas, dainos ir muzikos mė
gėjas Edvardas Skučas, 
truputį pirmiau minėtas 
lietuvių dailininkų kūrinių 
parodoj, dailiai nusiteiku
sios Skučų šeimos šaunusis 
narys, sietynietis, okteto 
trubadūras, vis aukštyn te- 
besisiekiąs menininkas pa- 
žangūnas. Ir kitas Festiva
lio komiteto darbuotojas,* 
augalotas Katrės ir Jurgio 
Žukauskų sūnus — Rober
tas Žukauskas (Bob), storu 
balsu tvirtinąs “Sietyno” ir 
januolių okteto vokalinę ir 
teatrinę svarbą.

O tarpe šių trijų gražių

gėrėtis jau per keletą de- 
sėtkų metų. O tuoj po de
šinei priplaikiai prigludusi 
aktoriaus artistiška draugė 
Onutė — gausus jo įkvėpi
mo ir paguodos šaltinis. A- 
bu sau santūriai, intymiai 
kuždasi ir sudaro tokią jau
kią atmosferą.

Ir visai čia pat eilėj — 
amžina žemaitukė “nou 
Telšiūri” — Adelė Raibužy- 
tė - Rainienė, visa savo jau- 
trute siela pamėgusi teat
rinį meną ir pažangųjį ju
dėjimą ir jau> taip daug 
kartų įrodžiusi publikai sa
vo rimtus aktoriškus gabu
mus. Žinoma, riesta brukli- 
nietė.

Irgi čia pat, sekamoj eilėj 
į užpakalį, nutūpę bent ke
li įgudę aktoriai ir meno 
mėgėjai: Adomas Dagis, 
niujorkietis, jau‘ daugeliui 
čia žinomas jo atsivežtąja 
iš kelionės pravarde “bielo- 
ručka,” rimtas dramos ak
torius ir pažangus .veikė
jas; bent keli jau matyti ir 
atsirekomendavę Festivalio 
publikai su “Teodolinda” 
Broktono aktoriai ir veikė
jai; visiems gerai žinomas 
irgi Festivalio girdėtas ar
tistas, aktorius, režisorius 
ir teatrinio meno mokyto
jas Jonas Valentis.

Dar kiek į užpakalį, vis 
toj pačioj svetainės pusėj 
— statulingas, liemeningas, 
gražiai augalotas ir artis
tiškai nusiteikęs, gabus ak
torius, geras Brukliniškio 
“Aido” choristas, lietuviš
kos mokyklėlės vyriausias 
įkvėpėjas ir energingas ve
dėjas, “Laisvės” linotipis- 
tas ir veikėjas Juozas By
ronas. Jaunuoliškos grožės 
ir energijos pilnutė, sugabi 
dainininkė ir muzikė, vytu-' 
rietė, aidietė ir daug kame 
nuoširdi veikėja Elenutė 
Bručas, brangi, miela drau
gė.
Dar toliau į užpakalį akis 

sugaudo keletą rečiau ma
tytų malonių veidų — ir 
aiškiai pastebi energingąjį 
jaunuolį chorvedį, aktorių 
ir įžymųjį muzikingos Ra

kąs gabiai plunksną ir tep
tuką suvaldyti, visuomeni
ninkas Antanas Gilmanas- 
Gutauskas. Įgudęs Brukli- 
niškis aktorius mėgėjas ir 
organizacijų veikėjas M. 
Stakovas. Įėjus į svetainę, 
susitiktas ir paminėtas J. 
D. Jusius. Gabiosios chor
vedės ir kompozitorės Da
ra teles Zdanytės vyras Vy
tautas Judzentavičius, dai
nininkas ir aktorius. Vi
siems maloniai žinomas, 
garbingas Binghamtono ko
lonijos pažiba, poetas ir vi
suomenininkas Stasys Jasi- 
lionis. Jo riesta, gyva, jau
nuoliška svainė, judri orga
nizacijų veikėja Elenutė 
Žukienė, mitri motina mitV 
raus chorvedžio ir kompo
zitoriaus, dekoratyvės dai- 
lės« veikėjo Vlado Žuko. O 
ir pats Vladas Žukas stovi 
čia pat užpakaly.

Rimtai ir klausiamai žiū
ri sėdėdamas tas vyriausias 
Festivalio dirigentas, LMS 
esmingasai vadas, uolus or
ganizacijų veikėjas ir vi
suomenininkas Vincas Bo
vinas. Linksmai žiūri tvir
tas, augalotas Filadelfijos 
jaunuolis veikėjas, “Lyros” 
choristas, šio Festivalio 
darbuotojas Albertas Mier- 
kis, mano kaimynų ir para
pijiečių iš Lietuvos — Jū- 
žintiškių Mierkių šaunusis 
sūnus. Tarpe meno mėgėjų 
draugių sėdi jau mūsų pir
miau matytoji' riesta dzu- 
kaitė Marė Sukackienė, Us- 
terietė. O ten mišrus susė
dusių ir sustojusių malonių

moterų ir merginų būrelis, 
— vis tai nuoširdūs meno 
mėgėjai ir veikėjai...

Prieky, ant pastolio, nu
stato savo aukštai iškeltą 
aparatą du fotografai. 
Durstelėjo, plikštelėjo vi
siems į akis aštri šviesa, ka
mera kliktelėjo — ir gata
va. Girdi, už pusvalandžio 
galėsite sveiki pasižiūrėti 
negatyvo ir užsisakyti at
vaizdus. Gerai. Vienas 
punktas atliktas.

Tai dabar prasideda ir 
pati rytinių valstijų lietu
vių menininkų konferenci
ja. Bendrą pranešimą apie 
Festivalio dalykus daro ko
miteto sekretorius Vincas 
Bovinas. Pirmininkauti iš
rinktas mūsų apsukrusis 
Harry Mitkus. Jam padėjė
ju— Bob Žukauskas, sek
retorium — Stasys Jasilio- 
nis.

Pakviestas “Lietuvių Me
no Sąjungos” sekretorius 
Čikagietis Leonas Jonikas. 
Trumpai nurodo šios orga
nizacijos nuveiktus darbus 
ir numatytą ateičiai veiklą. 
Reikia daugiau chorų, di
desnių chorų, liaudies teat
ro grupių ir bendrai LMS 
narių1 ir rėmėjų. Reikia Me
no Sąjungos Centrui dau
giau pinigų, kad sugebėjus 
spausdinti teatrams ir cho
rams knygeles, brošiūras, 
lapelius.

(Daugiau bus)

Washington. — Ginkluotų 
jėgų galva James ForrestaI 
įspėjo, kad dabar Amerikai 
neužtektų žibalo karui.

Vilnies
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys^ L

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ 
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už vieną kopiją galite^ 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius. •

Siųsdami užsakymus adresuokite:
LAISVĖ

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

vešlių lietuviškų jurginų, 
priplaikiai įsiterpusios dvi 
puikios lelijėlės, šiom ke
liom dienom persodintos-net 
iš Kanados lietuviškųjų va
zonų, dvi jaunos, gražios 
dainų mėgėjos iš Montrea- 
lo: Kielaitė ir Adomonytė. 
Kielaitę turėjau laimės tuoj 
po šio susirinkimo trumpai 
sueiti ir rankytę spusterti.

Antroj eilėj su manim sė
di bostoniet. Ignas Kubiliū
nas, o kitam šone, irgi dai
nininkas Vincas Valukas, 
wilksbarietis, abu plačiai 
žinomi savo vokaliniais ga
bumais. Čia pat ir nenuilsta
mas daugelio metų teatro 
darbuotojas, aktorius ir re? 
žisieriuš Jonas Juška, bruk- 
linietis, neseniai turėjęs sa
vo meninės veiklos jubilie
jų. Ilgus metus gyvenusi 
Wilksbariuose ir Dėdės Ša
mo žemėj gimusi ir užaugu
si, dabar‘Čikagoj apsibuvu
si Ona Zdanienė, garbinga' 
motina dviejų garbingų du- 
kračių — Daratėlės Judžen- 
tavičienės ir Nancės Rama
nauskienės — nuoširdžiai 
besidarbuojančių meno dir
vonuose.

Grįžtelėjęs atgal, susiti
kau akim su mūsų pagar
biai ir gražiai užsitarnavu
siu dramos teatro veteranu 
Juozu Kačergium iš Džerzi 
Sites. Pasisveikinom su 
gerbiamuoju menininku, 
kurio rimtais aktoriškais 
gabumai^/turėjom progos

zokevičių šeimos narį Jurgį 
Kazokevičių; /skardųjį Bru
kliniškio “Aido” tenorą ir 
truputį seniau Prano Pa
kalniškio vedamo “vyrų Ai
do choro” įžymųjį jauną 
tenorą T. Naviką. O ten — 
jaukiai žydi skania sveika
ta ir jaunu iššaukiančiu ga
lantiškumu kelių to žavin
gojo Detroitiškio merginų 
siksteto dainininkių veidu
kai.

Kitoj svetainės pusėj, 
trečioj eilėj, rimtai ir mąs
liai žiūri gausiai apdovano
to bent kelių meno rūšių 
g a b ūmais visuomeninin
ko ir vado Rojaus Mizaros 
akys, patvaraus ir dinamiš
ko, importuoto iš pat Dzū
kijos smėlynų dzūko, žino
mo visur, kur tik yra lietu
vių. Ir su juo greta, su 
kuklia,' dailia moteriška 
gracija, sėdi jo geroji Ievu
tė, irgi nepaprastai ener
ginga dzūkaitė, gimusi ir 
išaugusi čia pat, Maspęto 
miestely, ir sugebėjusi pa
siekti vadovaujamųjų pozi
cijų, kaipo choristė aidietė, 
organizatorė ir pažangioji 
veikėja. Greta ir augalotas, 
lieknas, rimto energingo 
veido jaunuol. organizator., 
publicistas ir veikėjas Jo
nas Ormanas,- LDS sporto 
vedėjas ir visuomenininkas.

Kiek tolėliau į užpakalį 
— jau gerai mums pažįsta
mas iš dailininkų parodos,

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

*
Telefonas Poplar 4110

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

Tel. 1169-W

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<»►
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 

, naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.

gabus karikatūristas ir 1110-4 pusi.—Laisve (Liberty, Li th.Daily )-< Ketv., Sausio 22, 1948



MONTREAL CANADA
VAJAUS PABAIGTUVĖS

Sausio 10 dieną pointsaint- 
charliečių svetainėje atsibuvo 
smagi vakarienė. Vakarienė 
buvo suruošta pagerbti Liau
dies Balso vajininkams - vaji- 
ninkėms. Montreale buvo dvi 
vajininkės: drg. J.. Vilkelienė 
ir drg. Skardžiuvienė.

Vakaras buvo tikrai sma
gus. Buvo gardžių vjalgių ir 
gėrimų ir smagi muzika, prie 
kurios susirinkusieji galėjo ge
rai pasišokti.

Jau būreliui svečių susirin
kus, atėjo ir mūsų vajininkės. 
Jos puikiai nusiteikusios, sma
gios. Prisisegusios gyvas ro
žes. Prasidėjo ir vakarienė. 
Susirinkusieji geroje nuotaiko
je vaišinosi, šnekučiavosi ir 
dainavo.

Ant scenos atsistojo vakarie
nės pirmininkas drg. J. Vil
kelis. Jis svečiams paaiškino 
vakarienės tikslą ir didžiausią 
svarbą mūsų laikraščio, arba 
darbininkiškos spaudos. Dėko
ja visiems spaudos rėmėjams, 
o labiausiai vajininkėms, ku
rios įdeda daugiausiai vargo 
kai visi. Baigęs savo kalbą 
įteikė joms dovanas.

Draugė Janina Vilkelienė 
laimėjo pirmą, d ovalią: labai 
gražią rašomąja plunksną ir 
paišelį, 25 dolerių vej'tės. 
Drg. J. Vilkelienė mandagiai 
padėkojusi už dovaną pasakė 
trumpą kalbą apie vajaus dar
buotę. Ir baigusi padėkojo 
savo pagelbininkams,
jai talkininkavo dirbti rytinė
je Montrealo dalyje.

Antra vajininkė drg. Skar- i žiaus — ir dešimtį 
džiuvienė laimėjo antrą dova-j sužeidė.

kurie

Skar-ną, 15 dolerių. Draugė 
džiuvienė dėkojo už dovaną 
ir pasakė: ji darbavosi 15-kos 
metų jubilėjiniame vajuje ir 
išėjo antra, laimėdama 15 do
lerių, bet 20-ties metų jubilie
jiniam vajuje ji dirbs sukau

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
■ Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Tat vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadieni jvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokitė
SHoreroad 8-9330 

Ir Gustas jums tuojau pristatys gelių bukietą ar vainiką,
. « ko jūs reikalausite.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

Paul Gustas Funeral Home, 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Tele f anuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

pusi visas jėgas ir bus pirmu
tinė laimėtoja. Nuoširdžiai 
padėkojo savo talkininkams, 
kurie jai padėjo dirbti vaka
rinėje Montrealo dalyje.

Atsilankiusieji buvo pilnai 
viskuo pasitenkinę, šoko, dai
navo iki vėlumos. Naktis slin
ko arčiau prie ryto, bet nie
kas nenorėjo eiti namo.

Už tos smagios sueigos su
ruošimą mes atsilankiusieji 
širdingai dėkojame jos pirmi
ninkui J. Vilkeliui, geroms 
mūsų šeimininkėms K. Liokai- 
tienei ir drg. Doveikienei. Tos 
draugės prikepė įvairių pyra
gų ir pyragaičių. Kas nemy
lėjo stiprių gėrimų, tuos vai
šino karšta kava. O vakaras 
pasitaikė gana šaltas, atėjome 
raudonomis ir mėlynomis no
simis nuo aštraus šiaurio. Tad 
karšta kavutė buvo gera gai
vintoja. Taip pat dėkojam ir 
draugams, kurie gelbėjo: J. 
Petrauskui ir G. Mikaliūnui.
Didelės Eksplozijos Montreale

Sausio 7-tos dienos ryte 
plodavo lokomotyvo geso 
k a ant Notre Dame St., 
distrikte. Eksplozijoje
žmonių sužeista. Iš jų keturi 
kritiškoje padėtyje. Victor 
Benson 51 metų amžiaus, la
bai sužalotas ir apdegęs. Ki
ti paleisti namo iš ligoninės.

Du bildingai sugriauti ir ke
letas apdraskytų.

Sausio 9-tą dieną, 
eksplodavo King’s 
dingo rūsys. Vieną
to bildingo prižiūrėtoją Vladi- 

' mir Koszley, 18-os metų am- 
asmenų

eks- 
tan- 
rytų 

12

po pietų, 
Hali bil- 
užtnušė—

Pabrangins Gatvekariy 
Tikietus

Nuo sausio 20-tos dienos pa
brangins gatve karių tikietus. 
Iki šiol už 25 centus duodavo 
4 gatvekario tikietus, o nuo

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų 

I---- M-4*

sausio 20-tos bed uos tris už 
25-kis centus. Taip pat pa
brangs ir autobusų tikietai.

Atrado Prapuolus} Berniuką
Gruodžio 29 dieną, prapuolė 

iš namų 15 metų berniukas J. 
Cadorette. Policija išžvalgė 
Montrealo miestą jo beieško
dami. Pagaliau berniuką su
rado Toronte ir grąžino į 
Montrealą.

Viskas Pabrango
Montreale viskas žymiai 

brangsta. Mesa, trūktai pa
brango, kiaušiniai, kava ir 
kitkas. Taipgi pabrango ir 
deginamasis aliejus.

Bet darbininkai nebrangsta. 
Apie algų kėlimą dar nieko 
nesigirdi.

Susirgo Drg. M. Čekaitiene
Sausio 9-tą dieną smarkiai 

susirgo drg. M. čekaitiene. 
Nuvežta į Victoria ligoninę. 
Drauges turėdamos laiko ne
pamirškite aplankyti drg. če- 
kaitienę. Linkiu draugei Ma
rytei čekaitienei greit pasveik
ti.

Mirė V. Ambrasas
Sausio 11-tą dieną mirė V. 

Ambrasas. Velionis buvo 68 
metų amžiaus. Mirė savo na
muose, kur jis gyveno—6576 
2nd' Ave., Rosemont. Tebū
nie jam lengva svetimos šalies 
juodoji žemelė! Birutė.

Rado $1,200,000 Vertės Bonų
Montreale federalė policija 

surado $1,200,000 vertės bonų 
paslėptų viename banke “sau
gumo dėžėj.” Bonai esą Kana
dos ir Jungtinių Valstijų. Taip
gi jie neesą vogti. Tik visa 
misterija kyla todėl, kad tokia 
didelė suma buvo padėta 
vieno asmens vardu ir slaptai. 
Policijai tų bonų . savininkas 
esąs žinomas, tik kol kas dar 
jo nesuradus.

★ ★ ★

Scranton. Pa.
Seniai laukiama pažangiečių 

vakarienė jau visai netoli, ku
rią rengia LLD 39 kuopa šeš
tadienį, sausio 31 d. Prasidės 
6 vai. vakare, Meškūno sve
tainėj, 136 West Market St., 
Scrantone. a

Kaip visuomet, taip ir da
bar mūsų darbščios gaspadi- 
nės paruoš skanių vafgių, o 
gėrimų irgi nestokuos. Visi 
Laisvės ir Vilnies skaitytojai, 
ne tik vietiniai, bet ir iš apy
linkės, yra kviečiami atsilan
kyti ir , Savo pažįstamus atsi
vesti, o kiekvienas turės smagų 
laiką. Apart kitko, bus duo
damos taip vadinamos dova
nos už įėjimą į svetainę. To
dėl kiekvienas įsitėmykite!

Abu sekretoriai LLD kuopų 
darbuojasi iškolektuodami na
rių duokles už šiuos metus. 
Dar būtų geriau, kad patys 
nariai pasistengtų pamatyti 
sekretorius ir jiems užsimokė
ti, tuomet greičiau tas darbas 
būtų užbaigtas. Vis tik reikia 
tikėtis, kad ateinantį mėnesį 
visos mokestys bus surinktos.

Taip pat gražiai eina rinki
mas prenumeratų dėl poeto S. 
Jasilionio eilių knygos išleidi
mo. Ypač gražiai pasidarba
vo drg. P. Šlekaitis, jau su
rinkęs apie 15 prenumeratų. 
Randasi ir daugiau, kurie dar
buojasi dėlei to paties reika- 
lo. O tai yra labai gražu, nes 
S. Jasilionis daug darbuojasi 
ne tik užpildydamas pažangią 
lietuvių spaudą sa\\) eilėmis 
ir raštais, bet ir gausiai finan
siškai remia kiekvieną svar
besnį mūsų reikalą. Be to, ’jis 
gyvena Scrantono kaimynys
tėj, tai labai gerai daro drau
gai pagelbėdami jam išleisti jo 
eilių knygą: “Pavasarių .Go
dos.” Nugirdęs.

Dayton, O. — Organi
zuojasi unijistai ir šiaip 
progresyviai talkon Henrio 
Wallace’o kandidatūrai į 
Jung. Valstijų prezidentus.

Indianos Standard žibalo 
kompanija skelbia, kad ji 
penkiais nuošimčiais pakele 
algą 7,000 neunijinių savo 
samdinių.

Great Neck, N. Y
Kap. P. Šaltenio Laido.tuvės

Jau buvo Laisvėj rašyta, 
kaip lietuvis kapitonas P. Šal
tenis žuvo keleivinio lėktuvo 
nelaimėje, kuomet jo vairuo
jamas lėktuvas Eastern Air
line DC-3 sudužo 5 mylios nuo 
Washingtono.

Šio mėnesio 17-tą dieną ka
pitonas P. Šaltenis likos palai
dotas Holy Rood kapinėse, 
Westbury, L. L, N. Y., su baž
nytinėmis apeigomis. Kadan
gi kap. P. Šaltenis buvo links
mo būdo ir draugiškas žmo
gus, turėjo daug draugų ir 
pažįstamų ne tik lietuvių tar
pe, bet ir tarpe kitataučių, tai 
ir į jo šermenis ir laidotuves 
susirinko daug žmonių atiduo
ti jam paskutinį patarnavimą. 
Laidotuvės buvo įspūdingos ir 
graudingos. Laidotuvėse da
lyvavo jo draugų ir giminių iš 
visos plačios apylinkės. Buvo 
net iš tolimesnių miestų — 
Chicągos, Clevelando; iš Penn- 
sylvanijos, New Jersey ir ki
tų valstijų.

Reikia pažymėti, kad buvo 
graži atstovybė P. Šalte
nio sandarbininkų (kapi
tonai, leitenantai) nuo East
ern Airline kompanijos. Taip-, 
gi nuo jų giminių ir draugų 
buvo prisiųsta puikių gėlių.

Apie kap. P. šaltenį tiek 
galima pasakyt, kad jis yra gi
męs šioje šalyje ir mažas bu
vo išvežtas į Lietuvą. 1930 m., 
kaip šios šalies pilietis, atvyko 
į šią šalį. Nors kap. P. Šal
tenis ir neturėjo progos pa
siekti aukštus mokslus, bet ji
sai buvo gabus ir darbštus ir 
lavinosi ,orlaivininkystės ir per 
taip trumpą laiką jisai pasie
kė net kapitono laipsnį. Ne
lengva buvo tas atsiekti. Rei
kėjo daug pastangų ir energi
jos įdėti. Bet kuomet yra 
noras ir pasiryžimas, tuomet 
galima atsiekti tikslą.

Kapitonas P. Šaltenis dar 
buvo jaunas, vos 35 metų am
žiaus; buvo vedęs su visiems 
gerai žinoma Onos ir Jurgio 
Klimų dukteria Bertha. Pali
ko dukterį ir sūnų ir mylimą 
gyvenimo draugę Berthą1 ir 
daug artimų giminių, žodžiu, 
kapitonas P. Šaltenis per taip 
trumpą savo gyvenimo laiko
tarpį sūspėjo pasiekti ne tik 
orlafvininkystėje aukštą laips
nį, bet ir sukurti gražų ir pa-

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

&

Living Room Cushions 
O /

Refilled With New Springs

| Sofa Apačios Perbudavojimas i
Už $12.00 • I

į šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

GREEN STAR BAR & GRILL

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Kas ųori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nesužino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Aids Brooklyne

PARĖ KIEKVIENA ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro) 

vyzdingą šeimynišką gyveni
mą. Gaila tokio gabaus ir 
pavyzdingo žmogaus ir daug 
žadėjusio ateičiai. Bet neti
kėta mirtis išskyrė jį iš mū
sų gyvųjų tarpo ir šiandieną 
mes tiktai galime palinkėti 
kapitonui P. Šalteniui ramiai 
ilsėtis šios šalies žemelėj.

O likusiems šeimynos na
riams — Mrs. B. Šaltenis, jos 
motinai Onai ir tėvui Jurgiui 
Klimams — dvasiniai perga
lėti tuos didžius širdies skaus
mus^ o ypatingai Onai Klimie- 
nei, kuri po sunkios opera
cijos ir ligos dar nesijaučia 
gerai.

Laidotuvių apeigonts gražiai 
patarnavo graborius šalinskas.

P. B.

Wall Str y te pasmuko 
myn medvilnes kaina.

ze-

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Gedemino Dr-stė rengia vakarie
nę, vasario 7 d., 575 Joseph Avenue. 
Visi vietiniai lietuviai širdingai pra
šomi dalyvauti ir paremt šį garbin
gą draugystę. Vakarienė bus skani. 
Taipgi bus ir šokiai. Įžanga .$1.25. 
—• Kviečia Komitetas. (17-18)

BROCKTON, MASS.
Liuosybės Choras ir Liet. Taut. 

Namo Dr-vė rengia pirmutinius šių 
metų šokius. Sausio 24 d., Liet. 
Taut. Namo apatinėje salėje, kam
pas No. Main ir Vine Sts. Pradžia 
7:3 vai. vak. Įžanga 35c. Bus gera 
šokiams muzika. Kviečiame jaunus 
ir suaugusius dalyvauti. — Kom.

(18-19)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Motorų Klubo susirinki

mas įvyks 27 d. sausio, 7:30 v. v., 
1,55 Hungerford St. Draugės, daly
vaukite visos, yra svarbių reikalų 
atlikt, rinkimas valdybos 1948 m. 
ir tt. — V. K. sekr. (18-19)

Paeina iš
Kelmės parapijos, Rasei 
Malonėkite patys 
gavau laišką nuo 
Lietuvos su daug

Pajieškojimai
Pajieškau švogerių Antano ir Jo

no Paleckių. Paeina iš Mažūnių 
vienkiemio, 
nių apskr. 
liepti, nes 
sesnutės iš 
jienų. Juozas Venckus, P. O. 
125, Mexico, Maine.

atsi- 
jūsų 
nau- 
Box

Sta-Pajicškau Karpavičių Juozą, 
sj, Vincą, Petrą ir Antaną. Visi iš 
Lietuvos paeina nuo Mcrgažirio kai
mo, Varėnos valsč., Trakų ,apskrs 
Prašau atsiliepti. Turiu svarbų rei
kalą iš Europos.

Peter Karpich, 606 Summer St., 
Lynn, Mass. (18-20)

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

Newark 4, N. J. < , $
g HUmboldt, 2-7964 į

I Matthew | 
IBUYAUSKAS j
& Laidotuvių Direktorius w

i i
» Liūdnojo valandoje simpatiškai « 
$ ir asmeniškai patarnauja už §
S prieinamą atlyginimą. # 

w Moderniškai įrengtos Koplyčios (
| 426 LAFAYETTE ST., :
| Newark 5, N. J. ;
J Tel. MArket 2-5172 ;

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

' V • . * t ‘ I ’ , ■ . t ' ' ’

New Britain, Conn
Proga Pamatyt Geras Judis

Neperseniai šiame mieste 
matėme labai gražų sovietinį 
judį, kurio žiūrėtojų iš lietu
vių susirinko didokas būrys, 
net buvo ir svečių iš Torring-. 
ton miesto.

Sausio 25 d., 2 vai. po pietų, 
toj pat vietoj, Rusų Naciona- 
liam Name, 376 Elm St., vėl 
bus rodomas gražus judis 
“The Vow,” irgi sovietinis. 
Prie to, bus ir prakalba.

Kaip matome, iškilo Tre
čios Partijos kūrimo klausi
mas, kuris paliečia kožną vie
ną. Todėl bus aiškinama, kaip 
darbo liaudis turi žiūrėti į 
naujos partijos kūrimąsi. Tai 
vis svarbūs dalykai, kaip lie
tuviui piliečiui, taip ir visiem.

Pažangiečiai tikisi šilto pri
jautimo iš žmonių šiam paren
gimui, tad ir įžangą nustatė 
tik 50 centų. Koresp.

NAUJAS SUSIKIRTIMAS 
KAŠMIRE

New Delhi, Indija.—Gin
kluoti įsiveržėliai iš Paki
stano puolė indėnų kariuo
menės poziciją ties Poonču. 
Indėnai išvijo įsiveržėlius 
atgal per sieną.

I F oto grafas | 
^Traukiu paveikslus familijų, ves-ž 
Stuvių, kitokių grupių ir pavienių.^

/S
M * i

grupių ir pavienių.^ 
Iš senų padarau# 
naujus paveiks-^ 

k lūs ir krajavusfl 
K sudarau su ame-# 
■I rikoniškais. Rei-W 
H kalui esant irS 
■ p a d i d i n u tokio* 
F dydžio, kokio pa- « 
* geidaujama. Tai-^ 

pogi atmaliavojufi 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES g 
512 Marion St., Brooklyn M

Kampas Broadway ir Stone Avė., prieffi 
Chauncey St., Broadway 'Line. §

Tel. GLenmoro 5-6191 g

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. /

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
F Koplyčias suteikiam nemokamai 
; visose dalyse miesto.
j lei. Virginia 7-4499 $

2

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių’valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y. }
Tel. EVcrgreen 4-3612
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MATTHEW.. P. BALLAS 
’ (BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

> Patarnavimas bus užtikrintas -ir už prieinamą .kainą. V
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos I

Mylimiems Pašarvoti Dovanai I.
: 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 1

pusk—”LaUvė (Liberty, Litb. Daily)—Ketv., Sausio 22, 1948

HELP WANTED—MADE 
REIKALINGI VYRAI

PATYRĘ 
ARMATURE WINDERS 

prie vidutiniu ir dideliu šitų motorų 
ELECTRO

’ DYNAMIC WORKS' 
Ave. A ir North Street 

BAYtoNNB. N. J.

HELP WANTED—FEMALE 
REIK AliNGOS MOTERYS

OPERATORĖS 
SIUVIMUI LAPELS

SU MAŠINA
Prie Dailių Vyriškų Drabužių.
WM. P. GOLDMAN

& BROS.
12 E. 14TH ST., N. Y. C.
______________________________________ (19) *

REGISTRUOTOS SLAUGES
Mažai Ligoninei prie senyvų žmonių 

KAMBARYS ANT VIETOS
$175 I MfiNKSĮ PRIDEDANT PILNĄ

UŽLAIKYMĄ
Kreipki tėH

GREEN MEADOWS NURSING HOME 
DANBURY ROAD. WILTON, CONN.
ar. TELEFONUOK1TE WILTON 808

(20)

MAŽŲ AUTOMOBILIŲ 
FABRIKAS

Buffalo; N. Y.— Playboy 
Motor Car korporacija šią 
savaitę atidaro Tonawan- 
doj fabriką už $2,259,000. 
Fabrikas statys mažus au
tomobilius, tinkamus trim 
žmonėm. Automobilis turės 
40 arklių jėgų motorą ir 
būsiąs parduodamas už 
$985.

g Egzaminuojam Akis,į 
| Rašome Receptas « 
gDarome ir Pritaikome Akinius g 

<lt>_ K

! i

Drs. Stenger & Stenger |
Optometrists g

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842 „

|bar & grill!
! LIETUVIŠKA ALUDE I
g

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

if

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St.

g Brooklyn, N. Y.

ImMMKm



New\0rko^^ėžž8feZinioi
IŠ Aido Choro Veiklos Trumpai

f

atstovavo:

Fihnos—Teatrai

reika-

Valandos:

PARDAVIMAI

BAR & GRILL
Kodėl Neveža Sniego?

Tel. EVergreen 4-8174

Tęs Derybas Dėl Algų

Josenli GarszvaTy-

i IUndertaker & Embalmer

t

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

t
Tel. EVergreen. 8-9770

M

TONY’S

Valandos:

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

mūsų 
nieko 
kodėl

pasta- 
ban-

Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE ST. * 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

9 A. M. — 12 N; 1 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

Vaitkus.
Choro * veikla

Įvykusiame Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės susirinkime, * šeš
tadienį, sausio 17, Laisvės sa
lėje, Aido Chorą
Caroline Gilman, Amelia Sa- 
leckas ir Dolores

Taigi Aido 
naujųjų metų pradžioje atrodo
aktyvi! Koresp.

roles vaidina

VALANDOS:
- 8 P. M.

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at
auginamas plaukų.

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų, laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti atrodyti 
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu-, 
retų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

i ir 
kas

dėl Bar & Grill, 
į mėnesį. Prekė 
Hills, 2 Bars ir 
į Wm, Schneider, 
Brooklyn, N. Y.

• Manager

JOHN A. PAULEY,
Licensed Undertaker

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

i

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868 
i—12 ryte 
— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

g GYDYTOJAS

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

1—2 dienom
6—8 vakarais

į Ii’ Pagal Pasitarimais.
J Telefonas EVergreen 4-0203

650—5th Avė., kamp. 19 St.A
BROOKLYN, N. Y. |

Tel. SOuth 8-5569 |

Į pirmąsias šiais metais Ai
do Choro pamokas (nariai ga
na skaitlingai susirinko, bet 
visgi dar keleto pažįstamų vei
dų nemačiau. Tikiuosi atei
nantį penktadienį juos tikrai 
pamatyti, nes esame pradėję 
gražių naujų dainų mokytis, 
taip pat aidinčiai užsibrėžę 
sau tikslą — pavasarį persta
tyti scenoje komediją “Ponas 
Amerikonas.” Todėl kiekvie
no nario nuolatinis lankyma
sis yra labai svarbus.

Laisvės šėrininkų suvažiavi
mas įvyks jau šį sekmadienį, 
kuriame Aido Chorą atstovaus 
Jonas Ignatavičius ir pasvei
kins su $10, o Laisvės Namo 
Bendrovės suvažiavime sutiko 
Aido Chorą atstovauti šie mū
sų jaunuoliai: Lillian Briedy- 
tė, Eleanor Briedylė, Howard 
Dobilas ir Albinas Kavaliūnas.

“THE BISHOP’S WIFE”

Tokiu pavadinimu šiuo metu 
Astor teatre (New Yorke) ro
doma Samuelio Goldwyno fil
mą, kuriai žodžius parašė Ro
bert E. Sherwood ir Leonar
do Bercovici (iš Robert Na
than novelės).

žymiausias
Cary Grant, Loretta Young, 
David Niven ir Monty Wool- 
ley.

Veikalo intriga vingiuojąs! 
apie jauną vyskupą (DavicI 
Niven) ir jo žmoną (Loretta 
Young). Jiedu gyvena gera
me bute, turi gerų, turtingų 
parapijonų, tačiau gyvena ne
linksmai. Jis perdaug užim
tas naujosios katedros staty
mu, susimąstęs, perdaug pa
skendęs darbuose; jo žmona, 
jauna ir gyva, nori akylesnio 
tvyro dėmesio. Na, ir vieną 
sykį prieš kalėdas, pasirodo 
pas vyskupą “angelas” (Cary 
Grant), kuris padeda jam, bet 
ir “turi akį” ant vyskupo 
žmonos. Vyskupą tai supur
to; jis pareikalauja “angelą” 
nešdintis iš jo namų, ir it.

Filmą neturi jokio gyveni- 
miškumo, o tik pasitarnauja 
“laisvam laikui praleisti.”

Filmą režisavo Henry Kos
ter; fotografavo — Gregg To
land. N—s.

Sasha Sobolev vaidina rolę Glinkos jo vaikystėje. Apie 
didįjį rusų kompozitorių, gyvenusį ir kūrusį pradžioje 
praėjusiojo šimtmečio, įdomi filmą jau ilgai rodoma 

Stanley Teatre, 7th Ave. m 42nd St., New Yorke.

Pirmasis Judamasis Paveikslas, Pasakąs Istoriją Slaptos Iždo 
Žvalgybos! Pagaliaus! Neatiaidi Užsceninė Jų Istorija!!

EDWARD SMALE persta to

“T-MEN”
žvaigždžiuoja

DENNIS O’KEEFE
SU MARY MEADE * ALFRED RYDER * WALLY FORD

LOEW'S
CRITERION

Prasideda. Šiandieną!
Tarpe 42* ir 43 Street, ant Broadway

ŽODIS LAISVES BENDROVES 
DALININKU SUVAŽIAVIMUI
Gerbiamieji:

Nors mano ir didelis noras 
yra dalyvauti kartu su jumis 
Laisvės dalininkų suvažiavime, 
bet gyvenimo priepuoliai daž
nai nulemia mums priešingai. 
Todėl bent per šį laišką pa
linkėsiu jums, draugai ir drau
gės, šio suvažiavimo dalyviai, 
geriausio pasisekimo.

Be galo sunkios ir atsako- 
mingos pareigos stovi prieš 
mus šiais pradėtais naujais 
.metais. Gimęs naujas liaudies 
judėjimas, kurio priešakyje 
atsistojo Henry. Wallace, yra 
vienu iš svarbiausių. šiam 
darbui turi būti sumobilizuo
tos visos pažangiosios liaudies 
spėkos.

Unijos Viršininkai Remia 
Visą Majoro Programą

Transportininkų Unijos vir
šininkai New Yorke išsiuntinė
jo visiems valstijos seimelio 
nariams laiškus su paragini
mu remti visą majoro O’Dwy
er pasiūlytą finansinę progra
mą. O imant visą bendrai, 
reiškia stojimą ir už kėlimą 
foro iki 8 centų.

Eilinių transportininkų nusi
statymas tuo klausimu .kol kas 
dar tebebuvo nežinomas, 
jiems išsiųsta balsavimo kor
telės, bet tos tebebuvo dar ne- 
sugrįžusios ir nesurok notos 
tuomet, kada viršininkai pasi
sakė už majoro programą. 
Numanoma, kad nemažas skai
čius narių bus pasisakę prieš 
kėlimą fėro; kadangi tas bū
das, kaip nurodė kitos darbi
ninkų organizacijos ir spauda, 
būtų aptaksavimu biednuome- 
nės.

. Newyorkiete CIO Taryba 
pasisakė prieš kėlimą fėro, 
kadangi tas neišriš transporti
ninkų algų nei miesto finan
sinių problemų.

Daugelis žymių darbininkų 
vadų, jų tarpe velionis Cac- 
chione, ne kartą nurodinėjo, 
jog subways yra lygiai svarbi 
ir visam miestui reikalinga 
gyvybės arterija, tad ir jų iš
laikymas yra viso miesto pro
blema. Subways yra tokia pat 
visuomeniška įstaiga, kaip kad 
mokyklos, policija, švaros 
kiti departmental. O 
moka už juos?

Policijos daugiausia 
ryta saugoti krautuves, 
kus, brangių rezidencijų dis- 
tr ik tuose, streiko laiku prie

Trimitas už naują pasaulinį 
karą visu įnirtimu spiegia. 
Mūsų darbo vieningumas ir 
darbininkiškos spaudos stipri
nimas — tai vienintelė atspir
tis. Aštrioji kova bus veda
ma prieš karą, prieš fašizmą 
ir už darbo unijų bei žmogaus 
laisvę.

Praeitais metais buvo atlik
ta gražus darbas — įsigijimas 
Kultūros Centro. Nepaskęski- 
me tame pasisekime. Didieji 
šių metų darbai yra kelerio
pai svarbesni. Atlikimui tų 
didžiųjų darbų, mums reikia 
tvirtos darbininkiškos spau
dos. Toje linkmėje įriedu čia 

•$25.00 Laisvės stiprinimui.
Ka zys Steponavičius. 

Cliffside, N. J.

šapų varinėti nuo pikieto dar
bininkus. O ar vieni krau
tuvininkai, turčiai, fabrikan
tai policijos departmenta už
laiko? Anaiptol. Jis užlai
komas iš viso miesto gyven
tojų taksų; Taksus moka ir 
tas, kuriam per visą amžių 
policijos nereikia.

Tuo pat būdu visi moka vi
sų kitų miesto departmentų 
išlaikymui taksus. Automo
biliams keliai apmokami ir 
tų, kurie niekad auto neva
žiavo. Tai dėl ko būtinai tu
rėtų mokėti mūsų biedniau- 
sioji visuomenė viena pati už 
išlaikymą subways ir kitų 
miesto važiuotos linijų?

Darbininkų unijos dėl to, 
nors pritardamos veik vi
siems kitiems majoro progra
mos punktams, nepritaria kė
limui fėro. Transportininkų 
unijos viršininkai pasisakė už 
visą programą, įskaitant kėli
mą fėro, nes jie tikisi, būk 
lengvai gavus ekstra pinigų 
pakėlimu fėro, miestas gal 
lengviau, be kovos, 'sutiksiąs 
pakelti jiems algas. Bet tai 
būtų pakėlimti . ne iš miesto 
iždo, bet iš kišeniaus kitų dar
bininkų, ne kartą gal dar 
biednesnių už pačius trans
portininkus.

Tą žinodami, daugelis trans
portininkų bus pasisakę prieš 
kėlimą fėro. Jie ryžtasi kar
tu su kitų amatų ir profesijų 
unijistais reikalauti, kad mies
to reikalams būtų daugiau 
taksuojami tie, kurie mieste 
darosi didžius pelnus. Ir kad 
valstija grąžintų miestui di
desnę dalį iš miesto gaunamų 
pinigų, taipgi kad valstijos iž
dinė prisidėtų išlaikymui tų 
mieste esamų įstaigų, kuriomis 
naudojasi visa valstija.

Zecerių (International 
pographical) unijos skyriaus 
6 nariai praėjusį sekmadienį 
susirinko mitingan ir svarstė, 
ką daryti dėl algų. Jos turi 
būti pakeltos, sako jie.

Šiam zecerių unijos skyriui 
priklauso apie 4,000 darbinin
kų. Kol kas mitingas nuta
rė tęsti derybas su samdyto
jais. Jei nesusitars — gali 
būti streikas.

šitie zeceriai daugiausiai 
dirba prie knygų spausdini
mo ir šiaip visokių komerci-x 
nių “džiabų.”

General Sessions teisme, 
praėjusį pirmadienį, pirminin
kaujant teisėjui George L. 
Donnelan, buvo nusmorkt'i 
sėstis elektros kėdėn trys vy
rai : John M. Dunn, Andrew 
Sheridan ir Daniel G netilo. 
Visi trys buvo surasti kaltais 
nužudyme Antano llintz’o. 
žmogžudystė įvyko 1947 m. 
sausio 7 d. Visi trys turėtų 
būti pasodinti elektros kėdėn 
š. m. vasario menesio pabai
goje, bet, menama, jog ape
liacijos į aukštesnį teismą jų 
gyvybę pratęs ilgesniam laikui

šalčiausia žiema šiemet New 
Yorko mieste buvo praėjusį 
pirmadienį, saunsio 19. Ter
mometras rodė 7.2 laipsnius 
Fahrenheito.

New Yorko miesto apylinkė
je, tačiau buvo kur kas šal
čiau.

Public Service Commission 
sušaukė apklausinėjimus žmo
nių, kurie skundė Long Island 
geležinkelio kompaniją. Klau
sinėjimas . įvyko Woolworth 
bildinge, New Yorke. Daugy
bė skundėjų griežtai pasmer
kė geležinkelio kompaniją dėl 
to, kad ji labai prastai pa
tarnauja žmonėms, ypačiai di
desnių šalčiui bei pūgų metu.

Įdūkęs vyrukas, Eddie Ba
koj”, suvarė kulką Į Artūro 
Zimmermano širdį (viename 
Bronxo saliūne) už tai, kad 
anas nesumokėjo Bakerio žmo
nai Onai visti pinigų, kuriuos 
ji per Zimmermaną išlošė ar
kliukais. Zimmermanas buvo 
“bookie,” bet jau jis juo dau
giau nebebus. O “smarkuolis” 
Baker tebėra policijos rankose.

Kings apskritis (vadinasi, 
Brooklynas) turi kuo “pasidi
džiuoti.” Praėjusiais metais 
iš šitds apskrities buvo elek
tros k ė ctėje nužudyti keturi 
asmenys; a iš Manhattano ir 
Queenses po tris, gi Nassau 
ir Erie apskritys—po vieną.

Vadinasi, Brooklynas priva
lo taisytis, nes jis “bytina” 
kitus miestus.

Brooklyne ir Queens’eje 
siauresnėse gatvėse dar vis 
teberiogso milžiniškos sniego 
krūvos. Sunku pravažiuoti; 
bjauru pasižiūrėti.

'Klausimas: kodėl 
miesto administracija 
tuo reikalu nedaro,
sniego neveža? Kas bus?

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

I Adam V. Walmus, D. D. S.:
S DAKTARAS-DENTISTAS i

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti ^Graham Ave., Brooklyn

6pusl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Ketv., Sausio 22,

Iš Ofensyvo Atsidūrė 
Defensyvan

Stambiųjų New Yorko 
a p a r t mentnamių savininkai 
sušaukė prie City Rent Advis
ory Tarybos apklausinėjimus. 
Tai įvyko pirmadienį, Americ
an Bar Association raštinėse, 
42 W. 44th St., Manhattano.

Dėl viso ko buvo šaukti i)' 
butų nuomuotojai ir šiaip sau 
piliečiai. Kokia nuostaba bu
vo namų savininkams milijo
nieriams, kai jie, nuskirtu lai
ku, pamatė kiekvieną kėdę, 
kiekvieną kampelį užimtą “ne 
jų žmonėmis,” bet nuornuoto- 
jais !

Susirinko ten visokių žmo
nių, visokių organizacijų at
stovų: Namų (apartmentna- 
mių) milijonierių - savininkų 
advokatai, šaukdami mitingą, 
manė, čia bus gera proga iš
kelti nuomų pakėlimo reikalą 
—mažiausiai 15 nuošimčių.

Bet kaip jie.nustebo, pama
tę, kaip stojasi vienas, kitas 
ir trečias žmogus ir reikalau
ja: “Norius balso.” Kai pra
dės balsą gavę butų riuomuo- 
tojai kalbėti!

—Nuomos privalo būti su
mažintos! — sakė kalbėtojai. 
—Sumažintos jos turėtą būti 
bent 5 nuošimčiais dėl to, kad 
apartmentnamiai labai apleis
ti, nešvarūs, netapyti, purvini...

Nusigando tie, kurie manė 
surasti čia progos nuomas pa
kelti.

Mitingas tęsėsi labai ilgai— 
iki vidurnakčio.

Tarp kalbėjusių buvo ir 
darbštusis miesto tarybos na
rys Benjamin Davis, pasmer
kęs stambiųjų namų savinin
kų 'užmačias.

Kiti kalbėjusieji sakė:
—Jei bus pakeltos darbinin

kams nuomos, tai jie 
lauš, pakelti algas.

Stanley Teatre

Teberodo šauniąją muzika- 
lišką-istorišką “The Great 
Glinka.” Priedams pastaruoju 
laiku pridėjo naujas trumpas: 
ispaniškų čigonų Flamencos, 
Russian Folk Dances, Moscow 
Winter Wand Orland.

Parsiduoda Mansion. 3 šeimynų, 
14 kambarių namas. Steamheat, po
cket floor, tuščias florasf 2 car ga- 
radžius, $17,000. Woodhaven. 3 šei
mynų, 17 kambarių mūrinis namas, 
steamheat, tuščias flioras (sacri
fice), $12,000. 3 šeimynų, 17 kam
barių kampinis mūrinis namas, 
steamheat, tuščias flioras. Mirtis 
familijoj, $11,000. Kampinė krautu
vė, steamheat, išrandavojimui.

Restaurantas, garu šildomas, ran
da $55 į mėnesį, leasas 4 metams. 
Prekė $5,000. Cypress Hills. Bakery 
& Lunch Room, randa $55 į menes j, 
steam heat, jeiga $490.00 į savaitę, 
prekė $3500. Bush wick section.
2 mūriniai namai, 3-jų aukštų, su 
tuščiais dideliais Storais, ant kampo, 
steamheat, 4 šeimynos viršuje, po 
6 kambarius, dėl 2-jų trokų gara- 
džius, gera vieta 
įplaukos $350.00 
$25,000. Cypress 
Grills. Kreipkitės 
3195 Fulton St.,
Tek AP. 7-1520 ir John Jurevich, 
216 Ridgewood Ave., Brooklyn,
N. Y. Tel. TA. 7-6731. (16-18)

LIETUVIU NAMO BENDROVES SUVA
ŽIAVIMAS BUS LAISVĖS SALĖJE

Namo bendrovės suvažiavi
mas nebus kultūriniame cen
tre. Dar naujame namo ne
galimo laikyti susirinkimų, nes 
dar neperėjo valdžios inspek
cija ir dar neturime reikalin
gų valdžios leidimų. Todėl šis 
Lietuvių Namo Bendrovės su
važiavimas, kuris Įvyks sausio 
24-tą, bus Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Leido Lankyti 
“Ne Jo” Dukrytę

New Yorko gyvenantiem 
Mr. ii* Mrs. Antoine ir Julie 
S 11’ n a d susivaidijus, Mrs. 
Strnad norėjo teismo keliu vy
rui uždrausti lankyti dukrytę, 
kuri, sakė žmona, yra tiktai 
jos, o ne vyro. Jinai tikrino, 
kad mergaitė mechaniškai už
veista (test tube baby).

Teisėjas Greenberg išspren
dė, kad jeigu dukrytė ir ne 
jos vyro, tačiau, kaipo gimu
si jiems sykiu gyvenant, su jo 
žinia “atsikviesta” ir bendrai 
buvo lig šiol auginta, jis turi 
teisę lankyti lygiai taip, kaip 
kad turėti] ir būdamas tikru 
tėvu.

Nuosprendis — pirmas toks 
žinomas teismo rekorduose — 
laikomas svarbiu tuomi, kad 
paliesiąs apie 20,000 tokių 
“mechaniško kraujo” vaikų.

REIKALAVIMAI
Reikalinga namai ir priežiūra dėl 

dviejų vaikučių (vienas llž m., ki
ta 4 m.) ir motinos. Jei kas turite 
tokią Vietą ir galite prižiūrėti du 
vaikučius, kuomet motina dirba, 
praneškite: Mrs. Frances HwiruR 
68-35 Exeter St., Forest Hills, N. Y. 
Telefonas BO. 8-7315. (17-19)

Reikalingi trys ar keturi kamba
riai vedusiai porai, be vaikų. Pagei
daujama, kad būtų Woodhaven- 
Richmond sekcijoj, ir garu šildomi. 
Kas turi tokius kambarius, arba 
mano ateityje turėti, prašome rašy
ti laišku sekamu antrašu: W. R. R., 
427 Lorimor St., Brooklyn, N. Y.

(17-19)

Peter Kamslcas

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

Įvairybė kostu- 
džlulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

Prasidės. 2-rą vai. po pietų.
Nesivėluokite pribūti Į su

važiavimą, nes reikės patikrin
ti dalininkų proksės pirmiau 
atidarant suvažiavimą. Salė 
bus atdara nuo 1 vai. po pie
tų ir direktorių komisija proxy 
patikrinimui pradės savo dar
bą nuo 1-mos valandos.

M. KLIMAS,
Liet. Namo B-vės Proz.

i Protesto Mitingas 
Prieš Areštus

Teisėtumo departmontas su
areštavo Claudia Jones, negrę 
žurnalistę ir žymią komunisti
nę veikėją. Ji kaltinama “sio- 
kimesi jėga valdžią nuversti.” 
Claudia Jones yra nepilietė, 
tuo būdu skiriama deportaci
jai į Vakarų Indi jas.

Prieš tūlą laiką buvo su
imtas Aleksandras Bittelma- 
nas, žymus komunistų veikė
jas; jam primesti toki pat kal
tinimai.

Abu išleisti po bėla. ’
Ketvirtadieni, sausio 22 d., 

8 vai. vakare, Webster Hall’- 
ėje, 119 E. 11th St., Manhat- 
tane, yra šaukiamas masinis 
mitingas protestui pareikšti 
prieš areštus.

Kalbas sakys Claudia Jones, 
Ben Gold, Wm. Z. Foster, 
miesto tarybos narys Benjamin 
J. Davis, “Freiheito” redakto
rius Novick ir kiti.
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Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y,

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line » • .

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

•17.50




