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Chicagos Draugas prižada 
visą menesį melstis, kad vi
sus “pasaulio krikščionis su
jungti po Kristaus Vietininko 
—šventojo Tėvo vėliava.” (D., 
sausio 12 d.)

čia galima būtų pykti ir 
bartis, kad Draugo štabas nori 
šventąjį tėvą padaryti antruo
ju Hitleriu. Hitleris irgi rei
kalavo visus arijomis kraus
tytis po jo vėliava. Skirtu
mas tik tame, kad Hitleris 
vartojo ginklą, o popiežius 
maldas.

Bet lai būna taip, kaip yra. 
Vis tiek man daug geriau pa
tinka, kai Draugo redaktoriai 
meldžiasi, negu sušilę 
hiojat

mo-

kan-
Kaip

Klerikalus vėl pradėjo 
kinti nesvietiška baimė, 
ir visuomet, jie vėl baisiai iš
sigandę revoliucijų. Draugas 
sako, kad komunistai esą nu
tarę ir suplanavę pradėti re
voliucijas net trijuose kraštuo
se.

Tais nelaimingaisiais kraš
tais esančios Prancūzija, Ita
lija ir čechoslovakija. (D., 
sausio 17 d.)

Kas liečia pirmąsias dvi ša
lis, mums revoliucijos yra 
suprantamos, nes ten yra įsi
galėję klerikalai ir juos iš 
valdžios iškrapštyti be revo
liucijos veikiausia bus sunku.

Bet kokiems galams komu
nistai kels revoliuciją čecho- 
slovakijoje? Ten valdžioje 
komunistu įtaka labai didelė, 
ten net premjeru yra komu
nistas. Tai reiškia, kad komu
nistai kels revoliuciją prieš 
komunistus!

Tai bus taip, kaip niekada 
nėra buvę.

_ Nepaprastai gražiai plaukią 
prenumeratos St. Jasilionio ei
lėraščiu rinkiniui “Pavasarių 
Godos.” Aišku, kad poetas 
ir dienraštis labai džiaugiasi 
tuo šiltu visuomenės atsiliepi
mu.

Taip ir reikia: geras darbas 
turi eiti gerai. Dažnai mes 
išsigąstame finansinių sunku
mų ir gerus darbus atidėlioja
me. Ko tačiau reikia, tai at
siklausti visuomenės. Mūsų 
pažangioji visuomenė dar nė
ra atsisakius paremti jokio 
gražaus, prakilnaus darbo.

Tai jau čia ir svarbieji su
važiavimai. šeštadienį Lietu
vių Namo Bendrovės šėrinin- 
J<ų suvažiavimas, o sekmadienį 
Spaudos Bendrovės ir dienraš
čio Laisvės.

Aš tikiu, kad suvažiavimai 
bus skaitlingi ir pasekmingi. 
Pasimatysime ir susitiksime su 
daugeliu mūstj gerųjų draugų.

Taipgi manau, kad Laisvės 
suvažiavimą karštai pasveikins 
daug iš tolimųjų kolonijų 
draugų, kurie patys suvažia
vime negalės dalyvauti.

Amerikos žmonių silpnybė 
yra tame, kad jie pamiršta ge
ram tikslui panaudoti savo de
mokratines teises. štai bal
savimo teisė. Ar daugelis ja 
naudojasi? Kai ateina rinki
mai, apie pusė piliečių miega 
sau namie ir galvos nepajudi
na.

O išrinkti nedori viršininkai 
visiems kailį lupa. Pilietis 
pyksta ir barasi, bet savęs ne
kaltina.

šiemet bus ypatingi rinki-, 
mai. Trečiosios partijos ir 
Henry Wallace’o kandidatūros 
šalininkams reikės smarkiai 
paprakaituoti, kad miegan
čiuosius prikelti ir “atvilioti” 
prie balsavimo dėžutės. Dar
bas sunkus, bet būtinai rei
kalingas.

4,000,000 BALSUOS UŽ WALLACE, Anglija Laužo J. Tautų
PARODO BANDOMIEJI BALSAVIMAI Tarim«Da Palcst"s

Už Eisenhower; Daugiau Balsuoto, Negu už Trumaną, bet 
Trumanas Viršija Taftą ir Kl Republikom; Kandidatus

New York. — Dr. Gallu- 
po bandomųjų balsavimų į- 
staiga apklausinėjo tūks
tančius piliečių visose vals
tijose, už kokius kandida
tus jie balsuos prezidenti
niuose rinkimuose. 8 nuo
šimčiai sakė, jog jie bal
suotų už trečiosios partijos 
kandidatą Henry Wallace’a 
prieš republ. Taftą. 6 nuo
šimčiai pasirinko Wallace’a 
prieš Trumaną ir Eisenho
weri. Nuošimčiai bendrai 
rodo, kad Wallace gautų 

[virš 4 milionus visų daly-

vaujančių rinkimuose bal
sų.

Trumanas gavo daugiau 
bandomųjų balsų, negu re- 
publikonų kandidatai — 
Taftas ar New Yorko vals
tijos gubernatorius Tho
mas Dewey. Už generolą 
Eisenhoweri, kaip galimą 
republikonų kandidatą, pa
sisakė 47 nuošimčiai prieš 
Trumano 40 nuošimčių. Bet 
Eisenhoweris dar nedavė 
aiškaus atsakymo, 
kandidatuos.

ar jis

Spekuliavimas, Anot Pauley, 
Užgirtas Amerikonu Paprotys

Washington. — Ed. Pau
ley, karo sekretoriaus pa
dėjėjas, prisipažino, kad 
jis pelnė daugiau kaip 
$900,000, spekuliuodamas 
grūdų kainomis per 3 me
tus. Kartu Pauley pareiškė, 
jog spekuliavimas yra “įsi
gyvenusi amerikonų tradi
cija”, kaipo užgirtas papro
tys. Jis nurodė, jog ir “pre
zidentų patarėjas” Bernar
das Baruch, gembleriauda-' 
mas grūdais, po Pirmojo 
pasaulinio karo, laimėjo pu
sę miliono dolerių.

69 Amerikonai Komanduoja 
Graikijos Monarchists

Athenai, Graikija. — Iki 
šiol 50 aukštųjų Amerikos 
oficierių dalyvavo koman
dose Graikijos monarchis- 
tų pulkų ir divizijų kare 
prieš demokratinius grai
kų partizanus. Dabar at
vyko dar 19 jankių oficie- 
riu.

George Gardner, pava
duotojas amerikonų pasiun
tinybės viršininko Griswol- 
do Graikijoj, bus teisiamas 
kaip spekuliantas. Jis par
davinėjo dolerius juodajai 
rinkai.

BEVINAS GRŪMOJA 
SOVIETAMS

London. — Anglijos 
sienio reikalų ministras Be- 
vinas grąsino seime, kad, 
girdi, jei Sovietai sieks taip 
plačiai įsivyrauti pasauly
je, tai “susilauks karo.” Šar
vo kalba Bevinas norėjo 
padėti Marshallo planuiį

uz-

IRAKAS NEUŽGIRIA 
KARINĖS SUTARTIES . 
SU ANGLIJA

Bagdad, Irak, — Irako 
sosto Įpėdinis ir jo pava
duotojas pareiškė, kad jie 
neužgirs karinės sutarties 
tarp Irako ir Anglijos. To
kią’sutarti privertė atmesti 
audringos studentų ir kitų 
irakiečių demonstraci j o s. 
Susidūrimuose su policija 
buvo užmušta 8 demons
trantai ir 3 policininkai; a- 
pie 200 sužeista iš abiejų 
pusių.

Colton, Calif. — Parako 
sprogimas cemento fabrike 
užmušė 4. .

Bavarijoj Streikuoja
Milionas Darbininkų

H. HOOVERIS BIJO, KAD MARSHALLO 
PLANAS NENUSILPNINTŲ AMERIKĄ

200,000 Darbininkų 
Streikuoja Prieš 
Badą Bizonijoj

Berlin. — Protestuodami 
prieš badą, 70,000 vokiečių 
darbininkų pusdienį strei
kavo Nurnberge, ameriki
niame ruožte. 100,000 dar
bininkų metė darbą 24 va
landoms Cologne, anglų sri
tyje, reikalaudami daugiau 
maisto.

Taip pat streikavo prieš 
alkį darbininkai Wiesbade- 
ne, amerikiniame ruožte, ir 
Essene ir kituose miestuose 
angliškoje srityje. Viso per 
dieną bent 200,000 streika
vo Bizonijoj, tai yra, ap- 
vienytame anglų-ameriko- 
nų užimtame plote vakari
nėje Vokietijoje. Darbo li
nijų vadai tarėsi ’apie vi
suotiną streiką Bizonijoj į 
protestui prieš badą.

Amerikonų - anglų 
cieriai žada durtuvais 
verst juos dirbti.

ofi- 
pri-

CIO Vadai Uždrausiu 
Nariams Remt Wallace

Washington. — Generalis 
CIO pirmininkas Philip 
Murray, CIO sekretorius- 
iždininkas James Carey ir 
kiti aukštieji vadai slaptai 
tarėsi uždrausti unijų sky- 
riams-lokalams remti tre
čiosios partijos judėjimą ir 
jos kandidatą į prezidentus 
Henry Wallace’ą. Jie nu
sprendė, kad CIO Politinio 
Veikimo Komitetas darbuo
sis tik demokratų partijai 
ir Trumanui prezidentinia
me vajuje. ------ j------
Pietiniai Demokratai Gal 
Atsimesią nuo Partijos

Mississippi demokratas 
gubernatorius Fielding L. 
Wright, išrinktas naujam 
terminui, sakė, jog pietinės 
valstijos n e p a t enkintos 
šiauriniais demokratais, ir 
“gal atsimes nuo demokra
tų partijos rinkimuose.” 
Demokratų vadai pietinėse 
valstijose pyksta, kad šiau
riniai demokratai reikalau
ja uždraust negrų linčia- 
vimą, kad jie siūlo panai
kint taksus už teisę balsuo
ti rinkimuose ir t.t.

Lakes Success, N. Y. — 
Anglijos delegatas Cadogan 
pareiškė, kad anglai ne
klausys Jungtinių Tautų 
nutarimo atidaryti Palesti
noj stambų uostą, per kurį 
galėtų žydai laisvai įplauk
ti, kol anglai laikysis tame 
krašte (iki gegužės).

Berlin, saus. 22. —Pro
testui prieš badą sustrei
kavo faktinai visi Bavari
jos darbininkai, kurių esą 
iki miliono, kaip pranešė vi
dudienio radijas. Bavarija 
yra amerikonų užimtame 
Vokietijos ruožte.

Jisai Siūlo Numušti Trumano Reikalaujamas Lėšas Vakarų 
Europai ir Kelti Vokietijos ir Japonijos Pramonę

Muzikų Unija Sutiktų Gaminti 
Rekordus Tiktai Namams

Washington. — Darbinis 
kongresmanų komitetas 
kvotė Jamesą Petrillo, Mu
zikų Federacijos pirminin
ką, kodėl jis uždraudė savo 
unijos nariams gaminti re
kordus (plokšteles) po da
bartinės sutarties išsibaigi- 
mo.

Petrillo aiškino, jog dau
gelis radijo stočių visai 
nesamdo muzikų ir tik re
kordus groja; tuo būdu jos

atima muzikams duoną; 
bet Federacijos nariai mie
lu noru gamintų rekordus 
privačiams namams, 
kongresas išleistų 
mą, uždraudžiantį 
dus vartoti radijo 
ir fonografinėms
dėžėms viešose vietose.

Einamoji sutartis su ra
dijo kompanijomis baigsis 
už savaitės. Petrillo sakė, 
kad gal sutiks derėtis su 
jomis dėl rekordų^

jei 
įstaty- 
rekor- 

stotims 
(džiūk)

Vadinami Dokumentai apie 
Sovietų-Vokietijos Sutartį

Washington.—' Amerikos [Washington© valstybės de- 
valstybės departmentas pa
skelbė tariamus dokumen
tus apie santykius tarp So
vietų Sąjungos ir Hitlerio 
valdžios laike jų nepuolimo 
sutarties 1939-1941 m. Do
kumentai yra paremti dau
giausia pasakojimais buvu
sio Vokietijos užsienio rei
kalų ministro von Ribben- 
troppo. Amerikonai sučiu
pę juos vald. nacių archy
vuose. Tie popieriai kalbą 
apie Sovietų siųstus Vokie
tijai produktus mainais už 
vokiečių dirbinius, apie pa
sidalinimą įtakos sritimis 
tarp Sovietų ir Vokietijos 
Europoj ir Azijoj. Tai šito- i 
kius pasakojimus pabrėžia

partmentas ir komerciniai 
laikraščiai ir radijai.

Bet jie antron-trečion 
vieton nukiša Sovietų sta
tytus griežtus reikalavimus 
nacių valdžiai; Sovietų de
rybas tuo laiku dėl bendra
darbiavimo su Anglija ir 
kitus nenaudingus Hitleriui 
dalykus.

(Pats Hitleris, po įsiver
žimo į Sovietus, viešai pa
reiškė, kad rusai ruošęsi 
karan prieš jį, nepristatę 
gana reikmenų vokiečiams 
ir perdaug reikalavę iš Vo
kietijos. Todėl, girdi, vokie
čiai ir turėję užpult Sovie
tų Sąjungą.)

TARDOMA SPAUSTUVIŲ 
DARBININKŲ UNIJA

VALDŽIA Iš ANKSTO 
LAVINA REKRUTŪOTOJUS

Washington. — Tokia di
džiulė parama, kokią Tru
manas ir Marshallas siūlo 
vakarinei Europai, gali 
parblokšt Amerikos ūkį, į- 
spėjo buvęs prezidentas 
Herbertas Hooveris. Jis at
siuntė dėl to laišką senati- 
niam užsienio reikalu ko
mitetui; sako:

Amerika gali šelpti sve
timus kraštus tik tiek, kad 
“nenusilpnintų pati savo 
ūkio.” Jeigu ąmerikonai, 
beremdami kitas tautas 
prieš komunizmą, apšlu-

Hooveris Reikalauja 
Kietai Suvaržyti 
Šelpiamas Šalis

Washington. — Herber
tas Hooveris, buvęs prezi
dentas, patarė Amerikai 
kiečiau politiniai ir ūkiniai 
suvaržyti vakarinės Euro
pos kraštus, kurie bus re
miami pagal Marshallo pla
ną. Rašytame savo pareiš
kime senato užsieninių rei
kalų komitetui Hooveris, 
tarp kitko, siūlė:

Numušti vertę tų šalių 
pinigų, taip kad būtų su
teikta didesnė proga ame
rikiniam kapitalui; įtraukti 
ir Franci jos užimtą ruožtą 
į biznio-ekonomijos sutartį 
su amerikonų ir anglų už
imtais plotais vakarinėje 
Vokietijoje; sudaryti kong
reso komisiją, kuri griežtai 
tvarkytų ir kontroliuotų 
paramos skyrimus vakari
nės Europos kraštams prieš 
komunizmą.

Vokiečiai Užtaisė 
Bomba Amerikonams

Chicago. — Valdinė Dar
bo Santykių Komisija tęsia 
tardymus prieš Darbo Fe
deracijos Spaustuvių Dar
bininkų Uniją. Tardytojai 
kaltina uniją už atsisakymą 
vykdyti Tafto-Hartley’o į- 
statymą. šis įstatymas įsa
ko darban samdyti neuni- 
jistus lygiomis teisėmis, 
kaip ir unijos narius.

Komisija prašo teismo 
indžionkšino (drausmės) 
prieš streikuojančius Chi- 
cagos dienraščių raidžių 
rinkėjus.

Washington. — Valdžios 
įsakymu armija, laivynas 
ir valstijų milicija jau la
vina šimtus oficierių, kad 
“reikale” galėtų kuo grei
čiausiai rekrutuot gana vy
rų karui. Primenama, jog 
buvo sugaišta 18 mėnesių, 
iki gana rekrutų paimta 
Antrajam pasauliniam ka
rui. Vienas oficierius, 
“drafto” paruošimo direk
torius, sakė reporteriams: 
Mes negalėsime tiek laiko 
gaišuoti prisirengimams 
naujam karui.

Nurnberg, Vokietija. — 
Vokiečiai padėjo namie ga
mintą bombą ant palangės 
Grand viešbučio, kuriame 
gyvena amerikonai, trau
kiantieji teisman karinius 
vokiečių k r i m i n alistus. 
Sprogdama bomba apibėrė 
stiklų šukėmis jankių ofi
cierius ir advokatus, bet 
tik du ar tris biskį sužeidė. 
Tačiaus, jeigu jie būtų bu
vę arčiau lango, tai bombos 
skeveldros būtų galėjusios 
vieną kitą užmušti.

$200,000 Elizabethai ir 
Jos Vyrui per Metus

London. — Anglų “socia
listų” - darbiečių. valdžia 
nutarė paskirti karalaitei 
Elizabethai ir jos vyrui 
Mountbattenui $200,000 al
gos per metus. Valdžia už
gynė darbiečių atstovam 
seime priešintis tokiai al
gai.

Graikų Valdžia Nužudė 
Dar 5 Demokratus

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistų valdžia sušaudė 
dar 5 demokratinius grai
kus, kaip tariamus partiza
nų rėmėjus. Tarp sušaudy
tų yra ir viena moteris. Sy
kiu monarchistai areštavo 
dar 60 žmonių; kaltina juos 
už graikų traukimą į 
tizanų eiles.

par-

Palestinos Riaušėse Žuvo 
Jau 930 Žydu ir Arabų

•Jeruzalė. — Nuo pernai 
lapkričio 29 d. iki šiol kru
vinose riaušėse tarp Pale
stinos arabų ir žydų buvo 
užmušta 931 asmuo iš abie
jų pusių. Žuvo ir keletas 
anglų. Riaušės užsikūrė, 
kai tik Jungtinių Tautų sei
mas lapkr. 29 d. nutarė pa
dalinti Palestiną į nepri
klausomas žydų ir arabų 
valstybes.

bintų šios šalies ekonomiją, 
tai “sumuštų ir viso pa
saulio atsigriebimo viltį, o 
toks pavojus labai gręsia 
dabartiniame plane”, kurį 
perša Trumanas ir Mar- 
shallas.

Hooverio Pasiūlymaį/
rfooveris todėl davė se

kamus pasiūlymus:
Nežadėt vakarinei Euro

pai paramos per 4 metus; 
paskirti jai 4 bilionus do
lerių tiktai 15-kai mėnesių. 
— Trumano valdžia reika
lauja $6,800,000,000 per 15 
mėnesių pagal Marshallo 
planą ir dar $2,000,000,000 
atskirų pašalpų įvairiem 
kraštam, sekantiems Ame
rikos politiką.
Ragina Visus Frontus Stip

rinti prieš Komunizmą
Anot Hooverio, Amerika, 

gaivindama “vakarinę Eu
ropą, taipgi “tūri atsteigti 
pramonę Vokietijoj, Japo
nijoj, Korėjoj ir Chinijpj 
ir duoti tiems kraštams 
maisto, nes kovos frontas 
prieš. komunizmą yra ne 
vien tiktai Europoj.”

Hooveris, be to, davė ši
tokius patarimus:

Visai dovanoti remia
moms šalims $3,000,000,000 
vertės maisto, anglies, trą
šų ir panašių vartojimo da
lykų ; griežtai uždrausti 
joms amerikiniais pinigais 
pirkti reikmenis iš kitų 
kraštų; penkis bilionus do
lerių vakarinės Europos pi
liečių turto, esamo Jungti
nėse Valstijose, vartoti 
kaip užstatą už paskolas, 
kurias Amerika duos vaka
rų Europos tautoms pagal 
Marshallo planą.

Sumažinti žibalo siunti
mą vakarinei Europai, kuo
met jo stokuoja patiems 
amerikiečiams. — Truma- 
nas reikalauja nusiųsti jai 
$650,000,000 vertės žibalo 
per 15 mėnesių.

Įsteigti bendrą valdinę 
republikonų-demokratų ko
misija, kuri tvarkytų para
mą užsieniams prieš komu
nizmą. — Trumanas siūlo 
visa tai pavesti jo valsty
bės departmentui.

Hooveris, pagaliaus, į- 
spėja, kad, perdaug platus 
Trumano-Marshallo planas 
skriaustų pačius amerikie
čius, “eikvotų gamtinius. 
Amerikos turtus, palaikytų 
per aukštus taksus ir galė
tu įstumti i krizį ar sunai
kinti šios šalies jėgą”, ku
ri, girdi, “tik viena tegali 
ištraukt pasaulį iš suiru
tės.”

San Francisco. —“Dingu
si” Jasqueline Horner, 15 
metų, nepaprastai gabi pia
niste ir judžių aktorė, buvo 
atrasta viešbutyje su jūrei
viu.
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ORAS.—Būsią šalčiau.

London. — Anglija ruo
šiasi padaryti karinę su
tarti su Francija, Blgija 
ir Holandija. ■
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Bernard Baruch Filosofija ir Planai
Kongresinėse diskusijose dėl Marshal) Plano pasi

girdo balsas iv išgarsėjusio imperialistinės politikos 
skelbėjo Bernard Baruch. Jis buvo pakviestas papasa
koti Kongresui, ką jis mano apie teikimą ilgametės pa
ramos Europai ir gelbėjimą jos nuo “komunizmo pavo
jaus.”

Baruch visa širdžia stoja už Marshall Planą. Jam 
tik gaila, kad tas planas neina taip toli, kaip Baruch 
nori. Baruch sako, kad visiškai nereikėtų slapstytis su 
mūsų' tikslais. Kiekviena šalis, kuri gaus iš mūsų para
mos, turi ant balto juodu pasirašyti “apsigynimo” su
tartį'.* Kiekviena tokia šalis turi pasižadėti eiti karan 
išvien su mumis, jeigu mes užpultume kitus, arba jeigu 
kas kitas mus užpultų.

Be to, Baruch stato klausimą: Kodėl tik Europa 
mes esame susirūpinę? Kodėl ne toks pat planas dėl 
Azijos ir Afrikos?

Kitais žodžiais, mes turime siekti viešpatavimo vi
sam pasaulyje, o ne tik vienoje pusėtinai nuvargintoje 
Europoje. Baruch mano, kad Azijoje ir Afrikoje taip 
pat yra komunistų ir taip pat Amerikos doleriai ir gink
lai turi ten jiems priešintis.

Baruch filosofuoja toliau ir sako, kad Marshall 
Planas neatskiriamai susijęs su naminiais reikalais. To
dėl jis patiekia planą dėl naminės politikos. Neužsimer
kęs ir nesvyruodamas šis senas imperializmo pranašas 
reikalauja, kad darbo farmeriai pasitenkintų mažesnė
mis įplaukomis, kad darbininkai užsičiauptų ir nereika
lautų algų pakėlimo. Algos, kaip ir kainos, turi būti už
šaldytos. Baruch pamiršo vieną menką dalykėlį, atseit, 
kad kainos jau iškilusios į padanges, kad šių algų ne
beužtenka žmoniškam pragyvenimui. Jis žino, kad už
šaldymas dabartinių kainų ir algų yra pasitarnavimas 
kapitalo interesams. Niekad pirmiau Amerikos istori
joje kapitalas nėra turėjęs tokių pelnų, kokius jis turi 
dabar. , , v*'4RTF1

Baruch pilnai pritaria Trumano. patiektajam vy
riausybės budžetui. Jis nebūtų priešingas, jeigu tasai 
budžetas būtų vienu kitu bilijonu dolerių dar didesnis. 
Ypatingai Baruch patenkintas militarinėmis sąmatomis.

Prezidentą^ Trumanas ir visa vyriausybė jaučiasi 
labai gerai, gavę tokį stambų Baruch lūpomis pritarimą 
dabartinei politikai. Komercinė spauda taip pat pa
tenkinta Barucho nusistatymu.

Prez. Trumanas pasiūlė 
jungtinių Valstijų kongre
sui būsimų metų valstybinį 
biudžetą. Jis reikalauja, 
kad įplaukų būtų $44,477,- 
000,000 (keturiosdešimts 
keturi bilionai, keturi šim
tai septyniosdešimts septy
ni milionai dolerių). įplau
kas ant 52% turi sudaryti 
individualiai taksai. Štai 
kodėl jis nenori taksų nu- 
mušimo.

Kam gi siūlo išleisti pini
gus? Tarptautiniams, arba 
Marshallo Plano reikalams 
7,009 milionus dolėrių. Ap
sigynimui arba kariniams 
prisirengimams 11,025 mi- 
Jionus dolerių, arba 28% vi
sų įplaukų. Gi apšvietos rei
kalams tik 387 milionus do
lerių !

Tai baisu, kad apšvietos 
reikalai faktiškai pamiršti. 
Jis gi užmiršo tą, kad ap- 
švieta, tai svarbiausias pi
liečio reikalas. Biudžeto 
reikale eina kongrese gin
čai. Piliečiai turėtų tarti 
savo žodį.

Pranešta, kad Afrikoje, 
Libijoje atidaroma Ameri
kos lėktuvų bazė Mellaha. 
Iš ten karo metu lėktuvai 
puolė Balkanus. Nereikia 
nei kalbėti, kad tas iššauks 
Balkanų valstybių sąjūdį. 
Ypatingai tada, kada gene
rolas Marshall rūsčiai at
metė Jugoslavijos reikala
vimą grąžint jai $70,000,000 
jos aukso, kuris yra Ame-

Kabinėjimasis prie Svetur girnių
Šiomis dienomis tapo suareštuoti du žymūs žmonės 

— Bittelman ir Claudia Jones. Abudu yra komunistai, 
abudu sveturgimiai, abudu yra seni šios šalies gyvento
jai, bet abudu nepiliečiai. Jones yra juodveidė veikėja, 
gimus Britanijos kolonijoje Trinidad, jaunutė atvykus 
Amerikon. Bittelman Amerikoje išgyvenęs beveik ke
turiasdešimt metų! Abudu grumojami išdeportąvimu.

Kai tik reakcija pakelia galvą, tuojau grūmoja sve- 
turgimiams Amerikos gyventojams. Tai sena istorija. 
Sveturgimiams skiriama tik sunkaus darbo ir nuolai
daus paklusnumo dalis. Nevalia jiems garsiai protauti, 
nevalia jiems žmogaus teisėmis naudotis, nevalia jiems 
savo protu gyventi. Bittelman ir Jones yra tik vienos 
iš pirmųjų reakcijos aukų. Todėl visiems sveturgi
miams tenka jų persekiojimu susirūpinti, šiandien jie, 
rytoj jūs! Nė vienas sveturgimis negali numoti ranka 
ant jų likimo.

Ko Siekia Prisikėlusi Vengrija?
“Daily Worker” korespondentas John Stuart ran

dasi Vengrijos sostinėje Budapešte ir turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su Vengrijos Komunistų Partijos pirmininku 
ir šalies premjero pavaduotoju Matyas Rakosi. Tai 
žmogus, kurio balsą šiandien labai gerbia visa Vengri
ja. Tiesa, jis dar tik 56 'metų amžiaus, bet jis daug ma
tė ir pergyveno. Iš to dar nelabai ilgo amžiaus Rakosi 
dvidešimt metų praleido fašizmo kalėjimuose!

• Rakosi sako, kad Vengrija yra vienas iš naujosios 
demokratijos kraštų. Dabartinė santvarka remiasi dar
bo valstiečiais ir darbininkais. Ne tiesa, kad Vengrijos 
demokratija pasilaikanti teroru ir ginklais. Šiandien 
Vengrija turi tik 28,000 policijos ir apie 12,000 kareivių. 
Tai reiškia, kad Vengrija turi mažiau ginkluotų jėgų, 
hegu kitos šalys. ,

Netiesa taipgi, kad Vengrija esanti vienos parti
jos šalis. Vengrijos seime veikia kelios partijos — opo
zicijoje randasi penkios pąrtijos. Joms niekas netrukdo 
veikti, sako Rakosi, kol jos laikosi šalies konstitucijos 
ir įstatymų. ,

Vengrija, tiesa, daro sutartis su kitomis šalimis, 
bet tai nereiškia, kad tos sutartys atkreiptos prieš kitas 
šalis. Amerika, teigia Rakosi, neturi pagrindo bijoti nau
josios Vengrijos.

Prieš paskutinį karą Vengrijoje siautėjo fašizmas. 
jHorthy režimas buvo nemažiau žiaurus, kaip Vokieti
joj Hitlerio ir Italijoje Mussolinio, arba Lietuvoje Sme
tonos. Rakosi ir kiti veikėjai buvo pūdomi kalėjimuose. 
Bet tam fašizmo siaūtėjimūi atėjo galas su fašizmo pra-.

Trečiosios Partijos kan
didatas į prezidentus Mr. 
Henry Wallace pareiškė, 
kad prezidento siūlomas 
biudžetas-, tai yra karo biu
džetas. Jis kritikavo,* kad 
taikos laiku reikalauja to
kias baisias sumas pinigų 
išleisti karo reikalams.

Valstybės Department© į- 
sakymu,sulaikyta į,kitas ša
lis išvežimai radaro prietai
sų. Sakoma, kad ir eilė ki
tų dalykų sulaikyta.

Anglija išreikalavo iš sa
vo pusiau kolonijos Irako 
karinių bazių prie Bagda
do, kuris randasi netoli So
vietų Sąjungos žibalo šalti
nių Baku miesto. Jos “so
cialistų” valdžia sakė grū
mojančias kalbas prieš Ta
rybų Sąjunga.

Bet tai burčijimas levo 
bedančio. Jos kolonijų žmo
nės visur nerimauja. Na
minė padėtis taip prasta, 
kad, sakė, jeigu pagal Mar
shallo Planą negaus iš Am
erikos $5,500,000,000 vertės 
reikmenų, tai jai bus “ka
put.” O ta Anglijai pagalba 
kartu yra ir jos pačios silp
ninimas, nes Amerika ne
duoda besąlyginiai — rei
kalauja nuo britų vienur 
atsisakyti nuo biznio, kitur 
perleisti amerikiečiam žiba
lo šaltinius, dar kitur per
ima fabrikų akcijas ir t.t.

Žinoma, z ne visur britai 
lengvai pasiduoda. Štai, ne
seniai jų šalininkai nuvertė 
Amerikai pataikaujančią 
Ahmado Ghavamo val
džią Irane. Ten susiorgani
zavo nauja valdžia, palanki 
anglams, priešakyje, su Dr. 
Hakimi. Dabar Dr. Haki- 
mi jau pranešė Washingto- 
nui, kad dviems trečdaliais 
biznis su Amerika bus su

laimėjimu karo.
Vengrija dar nėra socialistinis kraštas, bet daug 

kas jau padaryta linkui socializmo. Stambioji pramonė 
sunacionalizuota, stambiosios žemės išdalintos valstie
čiams. Vengrijos vyriausybė yra koalicinė. Joje svar
biausias, vietas laiko komunistai ir socialistai. Komunis
tai ir socialistai turi sudarę bendrą frontą ir iki šiol su
gyveno labai gražiai. _ Įč

mažintas, ypatingai ginklų 
srityje.

Anglijos propaganda per 
radiją siunčiama 43-mis 
skirtingomis kalbomis į ki
tas šalis. Daugiausiai, ži
noma, taikoma kalbomis, 
kur yra liaudies demokrati
nė tvarka, kaip tai: albanų, 
bulgarų, čekų, finų, vengrų, 
rusų, serbų, kroatų, slova
kų, slovėnų ir lenkų. Ang
lija tam reikalui išleidžia 
dideles sumas pinigų.

Bulgarija pasirašė drau
giškumo ir bendros pagal
bos sutartį su Rumunija. 
Bulgarijos premjeras ko
munistas Georgas Dimitro
vas buvo atvykęs į Bucha- 
restą, Rumunijos sostinę, 
pasirašyti tą sutartį. Abi 
šalys pasižadėjo viena kitai 
padėti visame kame.

Grįžęs į Sofiją jis sakė, 
kad Balkanų Pussalyje, kur 
pirmiau viešpatavo nesuti
kimai, Balkanai būdavo 
skaitomi “karo vulkanu”, 
tai dabar įsigyvendina 
draugiškumas ir vieni kitų 
pagarba. Panašias sutartis 
viena su kita turi Albanija, 
Jugoslavija, Bulgarija, Ru
munija! ir Vengrija. Net ei
na kalba apie sudarymą 
Balkanų - Dunojaus valsty
bių sąjungos. Tik Graikija 
yra priešingoje pusėje, ku
rioj fašistai-monarchistai 
viešpatauja su užsienio im
perialistų pagalba.

čechoslovakijoje bus ge
riau prižiūrima knygų pla
tinimas. Sakoma, kad yra 
užsieninės propaga n d o s 
prieš liaudies valdžią.
. Tuo pat kartu praveda
ma platesni ekonominiai 
darbai bendrai su kitomis 
šalimis.

Chinijos imperialist a i 
mokinasi iš. Hitlerio. Kada 
Hitlerio gaujas Jungtinių 
Tautų armijos pradėjo mu
šti ir grūsti atgal, tai na
ciai skelbė, kad jie “trau
kiasi strategijos sumeti
mais”, tai “frontą trumpi
no”, tai “liniją tiesino.”

Sausio 12 dieną Chinijos 
reakcininkai paskelbė, kad 
jie “trumpins liniją Man- 
džurijoje,” paliks Kiriną, 
Changchuną ir “gins Muk
deną.” Atrodo, kad numa
to, jog neilgai galės atsilai
kyti prieš Chinijos Liaudies 
Išlaisvinimo Armiją.

Amerikoje buvo generolo- 
Chiang Kai-cheko misijoje 
generolas Feng Yu-hsiang, 
kitaip vadinamas “krikščio
nis generolas”. Jis pasmer
kė generolo Chiang Kai- 
sheko režimą, kaipo reak
cinį, svetimą Chinijos liau
džiai ir atsisakė grįžt į Chi- 
niją.

Mr. H. Lieberman rašo, 
kad Chinijos komunistų 
vadas Mao Tse-tung seka
mai apibūdino Chinijos 
Liaudies Išlaisvinimo Armi
jos karo taktiką: (1) Kirsti 
priešui smūgius vienu kar
tu daugelyje punktų. (2) 
Pradžioje paimti mažesnius 
miestus, miestelius, o jau 
paskui imti didmiesčius. (3) 
Daugiau kreipti smūgius 
naikinimui reakcijos kari
nių jėgų, negu miestų užė
mimui. (4) Sprendžiamiems 
smūgiams sutraukti galin
gesnes jėgas, negu turi 

priešas. (5) Kirsti priešui 
smūgius ten, kur jis jų ne
laukia, ir nepriimti mūšių 
ten, kur priešas to nori. (6) 
Liaudies armija jau išlavin
ta ir gali laimėti didelius 
mūšius. (7) Taikinti smū
gius naikinimui priešo jėgų, 
kada priešo jėgos kraustosi 
iš vienos vietos į kitą. (8) 
Užimti punktus; kurie ga
lima be didelių mūšių. (9) 
Dėti pastangų, kad kuo 
daugiau paimti priešo gink
lų ir amunicijos sandėlių. 
(10) Po pasekmingų ir per
galingų karinių žygių, rei
kia duoti armijai pasilsėti, 
reikia jėgas papildyti ir 
pergrupuoti.

Lenkijos informacijų di- į 
rektorius generolas Vikto
ras Grosz sakė, kad anglo
saksų nusistatymas dar 
daugiau apvienys visas 
slavų tautas kovai už liau
dies laisvę.

Lenkijos Socialistų Parti
jos Centras išrinko penkis 
narius vadovauti partijos 
veikloje išvien su komunis
tais. Išrinktų tarpe yra Dr. 
Oskar Lange ir Edwartas 
Murawski - Osubka, taipgi 
premjeras J. Cyrankiewicz, 
Adam Rapacki ir Kazi- 
mierž Ruzsinek.

Turkijos reakcinė valdžia 
gauna iš Jungtinių Valstijų 
keturis didelius submari- 
nus, po 1,500, tonų įtalpos ir 
11 kitokių karo laivų. Aiš
ku, kad visos Balkanų de- 
mokratinės šalys ir Tary
bų Sąjunga į tokį žingsnį 
žiūri, kaipo į atvirą Turki
jos ginklavimą.

Aišku, kaip Amerikos 
valdžia žiūrėtų į tokį pa
sielgimą iš Anglijos ar ko
kios kitos šalies, jeigu mū
sų priešui teiktų karo lai
vus.

Berlyne, Vokietijoje tū
las laikraštis parašė, kad 
jeigu tarpe keturių nėra 
bendro susitarimo Vokieti
jos reikalu, tai negali būti 
Berlyne vietos tiems, kas 
tą susitarimą ardo.’.

Mūsų šalyje komercinė 
spauda tą išpūtė, kad “ru
sai nori amerikiečius < iš 
Berlyno išvaryti.” Kaip tai 
panašu į savo laiku išgalvo
tą “Sovietų ultimatumą” 
Daireno prieplaukoje.

Sovietų Sąjungoj gražiai 
pasijuokė iš Amerikos ko
mercinės spaudos, kuri 
daug prirašė apie “Stalino 
ligą,” kada sužinojo, kad į 
Maskvą šaukiamas švedas 
Dr. B erven, vėžio specialis
tas.

Visa šalis džiaugiasi, kad 
per kelias dienas didvyriš
kai kovojo “Dvina” laivo 
įgula ir 800 keliauninkų ir 
ne vien patys išsigelbėjo, 
bet ir laivą išgelbėjo nuo 
nuskendimo. Sako, kad ant 
tiek laivas buvo sužalotas, 
kad istorija dar nežino at
sitikimo, kad tokis laivas 
būtų išsilaikęs, o “Dvina“ 
išsilaikė.

Atsiliepiant apie Mr. Tru
mano kalbą kongresui, ta- 
ryb. spauda sako, kad, ne
paisant visokių planų, Ame
rikoje ekonominis krizis 
jau prasidėjo. Rašo, kad ir 
Marshallo Planas, pagal 
kurį siūlo į keturis metus 
teikti “Europai pagalbos” 
už $17,000,060,000, tai yra 
planas gelbėti Amerikos fa
brikantus nuo krizio smū- 
giy.

Valdžia sutinka deportuoti 
du ispanus anti-fašistus, kurie 
nelegaliai čia įvažiavę., Ispani
joj jiems gręsia mirtis.

PRAILGINTAS IKI SAUSIO PABAIGOS
Dirbkime su pasirįžimu, kad gauti Laisvei kuri j 

giausia naujų skaitytoj^. Visų kolonijų veikėjų ir y 
nizacijų prašome suruošti savo kolonijose kokiui 
pramogą sukėlimui dienraščiui Laisvei biudžeto 1948 
tams. /

Šiandien Kontestas stovi šiaip:

Liet. Darb. Klubas, Elizabeth, N. J..................
K. & R. Žukauskas, Newark, N. J.........•
Brooklyn© Vajininkai ........................
J. Bakšys, Worcester, Mass.......... . .....................
P. Pilėnas, Philadelphia, Pa.................t.......... •
Hartfordo Vajininkai ......................... ~!• .
M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn.....................
LLD. 2 kp. So. Boston, Mass.......................
Geo. Shimaitis, Brockton, Mass.............
P. Anderson — L. Bekešienė, Rochester, N. Y. .

1844
1792
1455

1330
1191

Lawrence vajininkai ...............
S. Kuzmickas, Shenandoah ....
P. Anderson, Rochester ........
LLD 20 kp. Moterų Skyr.

Binghamton .......................
P. Bečis-F, Klaston, Gr. Neck
D. P. Lekavičius, Pittsburgh - 1098
P. J. Martin, Pittsburgh ....... 1092
J. Grybas-J. Casper, Norwood 1076 
V. J. Stankus, Easton 
M. Janulis, Detroit ....

Bimba, Paterson ....
Šlekaitis, Scranton 
Balsys, Baltimore .. 
Šlajus, Chester, Pa.

968
954
913

p.
j.
p.
V. Ramanauskas, Minersville ....
S.

c.
K.

Puidokas, Rumford, Me.......
Padgalskas, Mexico ............
K, Urban, Hudson ..............
Valaika, Cleveland, Ohio .... 
Mockaitis-P.Baranauskas 
Bridgeport ..........................

A. Bakūnienė, Cliffside, N. J. .. 
S. Tvarijonas, Detroit .. 

Rudman, New Haven

536
536
524
514

$305.00 
284.00 
270.00 
193.00 
151.00 
119.05 
106.00 
82.50 
74.00 
71.50 
58.00 
53.00 
42.00 
40.00 
36.00 
34.49 
33.50 
29.00 
28.00 
28.00 
25.00

23.50
23.00
20.00

Parengimais, aukomis ir serais biudžeto užtikrinimui 
vome sekamai:
Philadelphia, Pa. 
Brooklynas, 
Hartford, Conn. 
Binghamton, N. Y. 
Rochester, N. Y. 
Detroit, Mich. 
Los Angeles, Cal. 
Chicago, Ill. ' 
Worcester, Mass. 
Waterbury, Conn. 
Easton, Pa. - 
New Britain, Conn. 
San Francisco, Cal. 
Pittsburgh, Pa. 
Great Neck, N. Y. 
Newark, N. J. 
Lowell, Mass. 
Elizabeth, N. J. 
Bridgeport, Conn. 
Brockton, Mass. 
St. Petersburg, Fla. 
Cleveland, Ohio 
Washington, Pa. 
So. Boston, Mass. 
Youngstown, Ohio

-U

L. D. Klubas, Elizabeth, 
N. J., stipriai laikosi pir
moj vietoj. A. Stripeika, 
prisiuntė tris naujas pre
numeratas ir1 daugelį at
naujinimų.

Visvien Newarkas ir bis- 
kutį paaugo punktais, su A. 
Galbrudos pagalba.

Brooklyniečiams pagelbė
jo Geo. Kuraitis su atnau
jinimais ir P. Vaznys su 
nauja prenumerata.

J. Bakšys, Worcester, 
Mass., prisiuntė naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

LLD 2-rai kp. South Bos
ton, 'Mass., pagelbėjo Geo. 
Bražinskas, prisiųsdamas 
atnaujinimų.

Geo. Shimaitis, Brock
ton, Mass., prisiuntė naują 
prenumeratą ir atnaujini
mu.

L. Bekešienė, Rochester, 
N. Y., sujungė punktus su 
bendradarbiu P. Anderso
nu. Tad jie dabar įėjo į lai
mėtojų skyrių. P. Anderso
nas, prisiuntė atnaujinimų.

M. Janulienė, Detroit, 
Mich., prisiuntė dvi naujas 
prenumeratas.

J. Urban, Pittsburgh, 
Pa,, prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

S. K. Mazan, Cleveland, 
Ohio, prisiuntė naują pre
numeratą. Jis bendradar-

dąu- 
>rga- 
nprs 
i/me-

Punktai 
.. 7260 ' 
.r 6010 
. 5588 
.. 5528 
.. 5236 
. 4367 
.. 4330 
.. 3008 
.. 2684 
. .4519, 

491 
468 
456 
448 
384 
>382

J. Simutis, Nashua ....................
J. Urban, Pittsburgh, Pa............
J. Kalvelis, Bridgewater
A. Bemat, Los Angeles ...........
J. Blažonis, Lowell, Mass..........
V. Smalstienė, Detroit .... i.....
A. P. Dambrauskas, HavcpJ^f' 
M. Slickienė, Gardner ■ .....
V. J. Valley, New Britaip/ Cann.
A. Valinčius, Pittston .............
J. Matachun, Paterson .......... .
A. J. Gudzin, Scotia, N. Y.

908 į V. Valukas, Wilkes-Barre .........
876 1 F. J. Madison, Youngstown, O.
840
767
710
600 
642
599

A. Navickas, Haverhill .............
E. Kasperienė, Wilkes-Barre .... 
J. Stankevičius, Wilkes-Barre .... 
H. Žukienė, Binghamton ...........
V. Vilkauskas, Nashua .............
M. Paulauskas, Pittsburgh .......
J. Adams, Grand Rapids ...........
S. K. Mazan, Cleveland .............
L. Prūseika, Chicago ...........
H. Bernatas, Tampa, Fla...........
P. Baltutis. Chicago ................

336
308
280
280
252
176
16S
168
168
159
144
140
106
104

. 84
84

18.00 
Pa. 16.00 

15.00 
11.00 
11.00 
10.00 
10.00 
10.00 
9.50 
8.86 
8.00 
6.00 
6.00 
5.50 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
2.00

Stamford, Conn. 
New Kensington, 
Nashua, N. H. 
Seattle, Wash. 
Girardville, Pa. 
Hudson, Mass. ' 
Gardner, Mass. 
Cliffside, N. J., 
Bayonne, N. J. 
Paterson, N. J. 
Wilkes-Barre, Pa. 
Scotia, N. Y. 
Haverhill, Mass. 
Grand Rapids, Mich. 
Chester, Pa. 
Lawrence, Mass. 
Norwood, Mass. 

1 Shenandoah, Pa. 
Minersville, Pa. 
Bridgewater, Mass. 
Rumford, Me. 
Baltimore, Md. 
Scranton, Pa. 
Auburn, Me. 
New Haven, Conn.
biauja su K. Valaika.

P. Šlekaitis, Scranton, 
Pa., prisiuntė naują prenu
meratą ir atnaujinimų.

Sekanti vajininkai pakilo 
punktais prisiųsdami at
naujinimų: S. Kuzmickas, 
Shenandoah, Pa., J. Balsys, 
Baltimore, Md., V. Rama
nauskas, Minersville, Pa., 
S. Puidokas, Rumford, Me.; 
J. Kalvelis, Bridgewater, 
Mass., A. P. Dambrauskas, 
Haverhill, Mass., J. Stan
kevičius, Wilkes-Barre, Pa.

Aukomis gavome:
May Merk, Brooklyn, N.

1.00
1.00

F. Šimėnas, Rumford, 
Me., $3.

R. Didžiulis, Norwich, 
Conn., $3.

Liet. Sveikatos Kult. Klu
bas, Brooklyn, N. Y., (per 
A. Mųreiką) įsigijo du Liet. 
Koop. Spaudos B-vės šėrus, 
$10.

Joe Kemont, W. Frank
fort, Ilk; pavienis skaityto
jas, prisiuntė naują prenu
meratą.

Širdingai dėkuojame už 
aukas ir vajininkams už 
gražų pasidarbavimą. Pra
šome įsitėmyti, kad vajus 
jau artinasi prie pabaigos, 
tad laukiame daugiau nau
jų skaitytojų.

L. Adm-cija.
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“Herald Tribune” Korespondentas Klausia.
O Wm. Z. Foster Jam Atsako

LOWELL, MASS. Massachusetts Valstijos PČA Dideli Darbai

(Tąsa)

0 kai dėl jūsų pareiški
mo, būk tarybiniai žmonės 
neturi politinės kritikos tei
sės, jis taipgi nėra teisin
gas. Neperseniai miręs Syd
ney Webb, žymus britų 
social-demokratas, s a k ė, 
kad jis surado Tarybų Są

jungoje daugiau kritikos 
valdiškiems pareigūnams, 
negu kurioje kitoje pasau
lio šalyje. Vertinant civili
nes teises Tarybų Są
jungoje, tenka turėti gal
voje, kad toji šalis pergy
vena didžiausią revoliuciją 
žmonijos istorijoj. Nuo pat 
savo įsikūrimo ji kovojo ir 
tebekovoja už savo gyveni
mą, puolamą tiek išvidinio 
tiek išlaukinio priešo. Tuo 
būdu, Tarybų Sąjunga, kaip 
darbo unija, esanti didžiu
liame streike, kuomet eina 
klausimas dėl disciplinos ir 
gyvybės bei mirties, n’egali 
užsiimti juokingais pašne
kesiais, būdingais mūsų 
kongresui ir valstijiniams 
seimeliams. Prie to, nebu
vimas T. Sąjungoje priešin
gų klasių daro nereikalinga 
įvairių politinių partijų bu
vimą ir begalinį visokių 
grupių peštukizmą, kurie 
skaitomi pas mus ir kituo
se kapitalistiniuose kraš
tuose žodžio laisve. Tarybi
nė demokratija yra sąlydi 
ir tikra, nepaisant to, kad 
National Associat i o n of 
Manufacturers (Šalies Fa
brikantų Sąjunga) ir Kong
reso Neamerikinis Komite
tas lieja krokodiliaus aša
ras dėl “pavergtų” tarybi
niu darbininku.
Del daugumos
VALDŽIOS
Klausimas: Ar Jung.Valst. 

komunistų partija tiki, jog 
bent kurioje šalyje daugu
ma turi teisę nuspręsti ša
lies valdžios sistemas ir e- 
konomiką?

Atsakymas: Tiki tuo be- 
salvginiai. žmonių daugu
mos teisė berft kurioje šaly
je organizuoti šalies val
džios ir ekonomikos siste
mas tain, kaip ji trokšta, y- 
ra vyriausias marksizmo- 
leninizmo principas. Štai 
kodėl komunistai visur ran
dami kovojant prieš viso
kius kapitalistinius spaudi
mus ir propagandą — per 
spaudą, radija, bažnyčią, 
pramonėje, valdžioje, ete., 
— kuria, taipgi Jungtinėse 
Valstijose, kapitalistai su
maišo žmones, iškraipo jų

Bloomfield, N. J. 

nuomonę ir neprileidžia 
daugumos valiai ir intere
sams užviešpatauti. Taip 
vadinama daugumos val
džia kapitalistiniuose kraš
tuose dažniausiai esti iliuzi
ja. Dviejų partijų sistema 
Jungtinėse Valstijose yra 
tik priemonė monopolių 
viešpatavimui amžinai pa
laikyti. Kapitalistai, o ne 
žmonių dauguma, viešpa
tauja ir kontroliuoja mūsų 
vyriausybę.

Atsidavimas daugumos 
valiai išaiškina, kodėl ko
munistai Francūzijoje, Ita
lijoje, Chinijoje, Graikijoje, 
etc., kovoja prieš jų kraštų 
užvaldymą iš išlaukio, — 
Wall stryto imperializmo su 
jo Trumano doktrina ir 
Marshallo planu. Jungtinių 
Valstijų komunistai remia 
tokias kovas prieš interven
ciją iš užsienio, kadangi jie 
mano, jog palaikymas tau
tinės nepaliečiamybčs-ne- 
priklausomybės šiame dar 
vis daugumoje kapitalistų 
dominuojamame pasaulyje 
yra būtina sąlyga įkūrimui 
demokratinės d a u gumos 
valdžios įvairiuose kraš
tuose. *
AR PARTIJA PRIEŠ
TARAUJA RUSIJAI

Klausimas: Ar jūs, kaip 
Jungtinių Valstijų komuni
stų partijos vadas, kada 
nors nesutikote su išplau
kiančiais iš Rusijos pareiš
kimais, dėstančiais Tarybų 
Rusijos politiką naminiais 
klausimais bei tarptauti
niais?

Atsakymas: Viso pasau
lio marksistai, besisiekią to 
paties socialistinio tikslo, ir 
betaiką tuos pačius princi
pus, bevertindami ekonomi
ne ir politinę situacijas; 
aišku, siekiasi prieiti vieno
kiu išvadų ir nusistatvmo. 
Šis tarp jvair. kraštų komu
nistu savaim. sutikimas, tuo 
būdu, neturėtų nieko nuste
binti. Tik raudonbaubiai, 
kurie, nekreipdami dėmesio 
i tai, kai kitos ideologinės 
grupės susitaiko pasauline 
plotme, suranda, būk tai, 
girdi, esąs didelis nusidėji
mas, kuomet įvairių kraštų 
komunistai mano panašiai. 
Tada jie pradeda kepti sa
vo pasakiškus melus, skelb
dami, būk komunistai esą 
“užsienio agentai” — Tary
bų Sąjungos, Jugoslavijos,* 
Lenkijos, Chinijos ar bent 
kurios kitos šalies, žiūrint 
į tai, kiek toki melai pasi
tarnauja jųjų reakciniams 
tikslams.

Neturėtų būti niekam 
nuostabu, kai komunistai, 
apskritai, sutinka su Tary
bų Sąjungos bendra linija. 
Tarybų Sąjunga yra socia
listinė šalis, gi komunistai 
yra socialistai. Tai kas gi 
gali būti natūraliau, kaip 
kad ju nuomonių supuoli
mas? Ir įvairiu kraštų ko
munistai turi daug draugų, 
kurie išvien sutinka su ta
rybine išvidine ir užsienine 
politika, nes šimtai milijd- 
nų viso pasaulio darbininkų 
ir valstiečių, nekomunistų, 
su tuo sutinka panašiai. Tai 
neturėtu nieko stebinti, ka
dangi Tarybų Sąjunga, so
cialistinė šalis, neturėdama 
plėši kiškos kapitalistinės 
valdančiosios klasės, išdir
ba savo naminę ir užsieninę 
politiką, paremta 'tuo pa
grindu, kad ji atitiktų ge- 
riausiems visų žmonių inte
resams, o ne parinktinei 
klasei, šitaip Tarybų Sąjun
gos pastatyta politika, pa
remta demokratiniais pa

MIRĖ A. LUKCHIS
Sausio 12 d. mirė Aleksan

dras Lukchis. Palaidotas 15 
d., Glendale kapinėse.

Velionis buvo vietinės LLD 
221 kuopos raštininkas ir nuo
latinis dienraščio Laisvės skai
tytojas. Gaila netekus gero 
draugo. F. Kvederas.
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grindais, n e i š v e n giamai 
harmonizuojasi su visų ki
tų kraštų žmonių pasaulyje 
interesais, nors dažnai tų 
kraštų kapitalistų dominuo
jamoms vyriausybėms tai 
nepatinka.

Marksistai nesiskelbia esą 
neklaidingi; tuo būdu ir T. 
Sąjunga, pravesdama di- 
džiąjį uždavinį socialistinės 
šalies kūryboje, būdama ap
supta priešiško kapitalisti
nio pasaulio; yra padariusi 
daug klaidų. Bet tai buvo, 
teisingi liaudies nepasiseki
mai, o ne besisukinėjimai 
žiaurios kapitalistų klasės, 
besisiekiančios savo galią 
ir pelnus padidinti bent ko
kiomis priemonėmis. Visų 
kraštų komunistai jau iš
moko iš gyvenimo, jog ge
riausiai įvertinti savo trū
kumus tegali tik patys ta
rybiniai komunistai. Kaipo 
leninistai, jie yra labai sa
vikritiški. Jų savo padėties 
ir darbo apskaičiavimas ir 
įkainavimas nepalyginamai 
yra atviresnis, gilesnis ir 
teisingesnis, negu bent ko
kia kritika, pareinanti iš 
užsienio, įskaitant užsieni
nius komunistus. Ypačiai jų 
savikritika yra kur kas ver
tingesnė negu žiopčiojimai 
pusiau politinių analfabetų 
amerikinių laikraštininkų, 
kurie vyksta į Tarybų Są
jungą perijodiškai šnipinė-, 
ti, politinių atmatų rankio
ti ir kelti tarptautinei sui
rutei. Galima pridėti, jog 
komunistai, bendrai, pritai
ko tokį patį principą linkui 
pasvėrimo k o m u n i stinių 
partijų darbo kituose kraš
tuose, panašiai, kaip ir link 
T. Sąjungos. Tuo būdu, jei
gu Amerikos komunistai 
gali būti apkaltinti dėl ne- 
kritikavimo T. Sąjungos 
komunistų, nepaisant to, 
kaip mūsų kapitalistams tai 
patiktų, jie gali panašiai 
būti kritikuojami dėl Fran- 
cūzijos, Italijos, Chinijos, 
Lenkijos ir kitų kraštų ko
munistų.

Komunistai visur ne tik 
praktikuoja s a v i k r itiką, 
apie kokią kapitalistiniai 
politiniai rateliai nei ne
sapnuoja, bet jie visuomet 
mielai priima išlaukinę 
žmonišką kritiką. Tokia ob
jektyvi kritika yra visai ki
toks dalykas negu melų ir 
šmeižtų bangos, pilamos ant 
komunistų galvų visuose 
kapitalistiniuose kraštuose. 
Kaip komunistai priima pa
doresnę kritiką, net jeigu 
ji nėra faktais pagrįsta, bu
vo parodyta, kaip rusai pa
sitiko Sydney ir Beatrice 
Webb’u knygą “Sovietinis 
Komunizmas,” nepaisant to, 
kad toje knygoje buvo eilė 
nepagrįstų kritikų; kitas 
faktas:. Amerikinė komu
nistų partija išpardavė apie 
1,750,000 egz. Canterburio 
djekano knygos, “Sovietinė 
Valstybė,” nors toje knygo
je buvo aštrios ir klaidingos 
kritikos, nukreiptos prieš 
tarybinę politiką dėl karo 
su suomiais, dėl Sovietų- 
Vokietijos pakto ir dėl di
džiųjų “apsivalymo” bylų.

(Bus daugiau)

ŽIBALO GABENIMAS 
FRANCIJAI «

Paryžius. — Amerikos 
ambasadorius » Franci j ai, 
Jeffersbn Caffery praeitą 
šeštadienį paskelbė, kad per 
24 dienas — nuo gruodžio 
16 iki sausio 10— Amerika 
pristatė Franci jai 200,000 
tonų žibalo. Tai buvo dalis 
greitosios amerikinės pa
galbos valdžiai prieš komu
nizmą.

Ta nelemta ir liūdna žinia 
nusmelkė visus tuos lietuvius 
ir lietuvaites, kurie gerai pa
žino ją. Nuliūdo jos artimes
ni draugai i)- draugės, su ku
riais ■ sykiu augo ir bendrai 
šeštadienis 
veikė. Ji turėjo daug pažįs
tamų ir idėjos draugų ir drau
gių-

Stasė Kripaitienė gimė ir 
augo šioje lietuvių kolonijoje.. 
Josios tėvai, būdami progre
syviais žmonėmis, augino sa
vo vaikus prakilnioje dvasio
je. Stasė buvo viena iš jų, 
kuri daugiausia dalyvavo pa
žangiųjų lietuvių judėjime. Ji 
buvo su mumis nuo pat savo 
jaunystės dienų.

Dar neturėdama dešimties 
metų, ji priklausė Vaikų ži
burėlio Draugijai. Per kele
tą metų lankė minėtos draugi
jos mokyklą, studijuodama 
lietuvių kalbą ir dainavimus. 
Ėmė dalyvumą jaunuolių sky
riaus teatraliniuose vaidini
muose.

Vėliau, jau užaugusi, pla
čiai veikė suaugesnių lietuvių 
kultūrinio pobūdžio draugijo
se. Ji buvo veikli narė šių 
grupių : LLD 6 kuopos, LDS 67 
kuopos, Liet. Dramos Ratelio, 
Liet. Liuosybės Choro, Liet. 
Taut. Namo Draugovės ir Bi
rutės Draugijos.

Tuo pačiu sykiu prasidėjo 
jos jaunystės romansai. Susi-

Ant Atminties S. Kripaitienes

1947 metų gruodžio 29 d. 
anksti rytą staiga mirė Stasė 
Breivaitė-Kripaitionė, vos tu
rėdama 41 metus. Mirtis buvo 
netikėta, kadangi nei vįenos 
dienos nesirgo. Sekmadienio 
vakarą nei vienas nemanė, 
kad kas galėtų atsitikti, ir, štai, 
pirmadienio rytą rado jau mi
rusią.

Į pažino ir draugavo su Kazi
mieru Kripaičiu. Vėliau, 1935 
m. gruodžio mėnesį jiedu apsi
vedė, paimdami civilį šliūbą. 
Jųjų ženybinis gyvenimas bu
vo gražus ir padorus. 

/»

Velionė Stase Kripaitienė 
paliko liūdesyj savo vyrą Ka
zimierą, dvi sesutes, brolį ir 
motiną.

Susirinkę atsisveikinti prie 
josios karsto giminės ir 
pažįstamieji palaidojo ją be 
bažnytinių ceremonijų, laisvo
se Melrose kapinėse, Brock
ton Heights.

Ji užmigo amžinu miegu, 
atsiskyrė iš gyvųjų tarpo. 
Mes, gyvieji, netekę savo idė
jos draugės, eisime erškėčiuo
tais audringo gyvenimo ta
kais, prisimindami bendro vei
kimo dienas. . .

Lai' ji ilsisi šioje Amerikos 
laisvoje žemelėje! S. B.

“PAVASARIUJODOS”
Sekanti asmenys užsisakė 

St. Jasilionio poezijos kny
gą iš anksto:

Per B. Kirstuką, Cleve
land, Ohio: D. Petrauskas, 
A. Pucečius, V. Karmuza, 
Fr. Bauža, J. Dilis, P. Ra
dzevičius, Marijona Rač- 
kaitis, S. Kazilionis, J. 
Vėbra, J. Bekenis, Pet. 
Norvaišis, M. Lukošius, 
T. Dulskis, K. Plauša, B. 
Kirstukas.

Per K. Romond, Cleve
land, Ohio: A. Krivelaitie- 
nė, S. B. Rauba, A. Mauru
tis, M. Rugienienė, J. Stri- 
peika, K. Romofld ir M. Ge- 
deminskienė.

Per P. Šlekaitį, Scranton, 
Pa.: D. šlekaitienė, P. Šle
kaitis, E. Geležauskienė, P. 
Pėstininkas, W. Miknevi- 
čius, M. Gluoksnienė, J. 
Bružas, M. Truikienė, P. 
Ruseckienė, A. Petruškevi
čius, K. Jenušaitis, F. Gra- 
bauckas, W. Nolis, J. Leva- 
navičius, Wm. Mazurkevi- 
čius.

Per' J. Bimbą, Paterson, 
N. J.: V. Bastis, Mrs. Sa- 
daunikienė, B. Kerševi- 
čius, J. Bimba.

Pavieniai: J. Nalivaika, 
Brooklyn,tN. Y.; Ignas Ur
bonas, Great Neck, N. Y.;
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BANKIETAS
Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite šiame gražiame pokilyje.

SAUSIO - JAN. 25
BUS DAUG SVEČIŲ IŠ KITŲ MIESTŲ, PASIMATYKITE 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.

Progresyvių Amerikos Pilie
čių (PCA) organizacija į 
trumpą laiką turės nudirbti 
vieną labai didelį darbą, bū
tent, surinkti 100,000 piliečių 
balsuotojų parašų: Henry 
Wallace for President Com
mittee pirmininkas, žymus 
Bostono advokatas ir buvęs 
demokratų kandidatas į J. V. 
kongresmaųus, Oliver Allen, 
praneša, kad Massachusetts 
valstijos sekretorius demokra
tas Cook atsisako išleisti pre
zidentinių rinkimų nominacijų 
blankas, teisindamasis, kad 
valstijos ižde nesiranda pini
gų. (Taigi, mat, kaip tik H. 
Wallace pasisakė kandidatuo
siąs į prezidentus, mūsų stei- 
tas jau ir “subankrutavo.”)

PCA atsišaukia į visus Mas
sachusetts piliečius stoti tuo
jau į darbą ir į trumpą lai
ką surinkti mažiausia 100,000

F. D. .Stakvel, Detroit, 
Mich.; Agnė Kibirkštis, 
Stoughton, Mass.; P. Pa- 
cenkienė ir A. Radišauskie- 
nė, Wyoming, Pa., Millie 
Barnett, Hartford, Conn.; 
P. Sakat, Paterson, N. J.; 
J. Strimila, Paterson, N. J.; 
St. Trilikauskas, Rochester, 
N. Y.; Rojus židžiūnas, 
B’klyn, N. Y.; Robert Niau- 
ra, Dedham, Mass.; C. Mo- 
tejunas, Williamstown, N. 
Y.; J. Diamont, Pittsburgh, 
Pa.; P. Žebrauskienė ir Be
atrice Gasper, Grand Ra
pids, Mich.; A. Matulis, 
Jersey City, N. J., Petras 
Cibulskis, Nanticoke, Pa., 
J. Žilinskas, New Britain, 
Conn.; J. Miškeliūnas, Ne
wark, N. J.

Gavome daugiau užsaky
mų, kuriuos prie progos pa
skelbsime.

Laisvės Adm-cija

RUMUNIJA ĮKALINO 
17 SĄMOKSLININKŲ

Bucharest, Rumunija. — 
Nuteista 17 suokalbiavusių 
prieš . respublikos valdžią 
asmenų, vadinamos opozici
nės valstiečių partijos na
rių. Jie pasiųsti kalėjiman 
vieniems iki 10 metų.

balsuotojų parašų, kad valsti
jos viršininkams parodyti, jog 
čia yra masės balsuotojų, rei
kalaujančių, kad tuojau būtų 
išleistos prezidentiniam rinki
mam nominacijų blankos.

Valstijos viršininkų tikslas 
yra nuvilkinti išleidimą blan
kų iki paskutinių dienų, kad 
neliktų gana laiko surinkimui 
mažiausia 50,50/1 parašų pa
dėjimui H. Wallace ant balo
to. (Praėjusį sykį buvo pa
sakyta, kad reikia 5,500 pa
rašų, tai buvo klaida.) Aiš
ku, reikės surinkti kelias de
šimtis tūkstančių daugiau,,nes 
valstijos viršininkai suras vi
sokių “neaiškumų” ir daugelį 
parašų išbrauks.

Pavieniai piliečiai, mūsų 
draugijų kuopos, įvairios ki
tos draugijos ir kliubai, cho
rai, meno grupės ir tt., tuojau 
reikalaukit speciališkų petici
jų dėl rinkimo balsuotojų pa
rašų privertimui valstijos vir
šininkų išleisti prezidentinių 
rinkimų nominacijų blankas.

Visais reikalais rašykit 
PCA, 27 School St., Boston 8, 
Mass. A. T.,

Binghamton, N. Y.
“Pavasarių Godos” Pietų 

Amerikos Lietuviams

Draugiškoj sueigėlėj pas 
Jasilionius buvo prisimintas 
reikalas apdovanoti Pietų 
Amerikos lietuvius nauja eilė
raščių knyga, “Pavasarių Go
dos,” kuri neužilgo bus gata
va. šiam reikalui davė L. ir 
U. šimoliūnai ir S. ir P. Jasi- 
lioniai — po $4. P. ir B. Kas- 
travickai $3. V. Zmitraitė, S. 
Vaineikis, B. Zmitraitė, A. 
Klimas, A. Tvarijonienė, M. 
Petruskey, J. Mašanauskas, E. 
čeponienė ir V. Kaminskienė 

■—po $2. H. žukienė—$1. Vi
so sudėta $30. Tai bus po 10 
knygų Brazilijos, Argentinos 
ir Urugvajaus lietuviams.

S. J.

Washington. — Visoms 
valstijoms į Rytus nuo 
Rocky kalnų štokuos kūre
namojo žibalo per ištisą žie
mą, kaip įspėjo vidaus rei
kalų departmentas. Girdi, 
negalima paspėti žibalo pri
gaminti ir prigabenti.
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PASKUTINIS CARAS
—-10-4-47— (Istorine Apysaka)

Parašė Justas Paleckis
Visai kitoks buvo Nikalojaus II galin

gasis patarėjas, paprastas Sibiro muži
kas, beveik berašti? Rasputinas. Jis ne
turėjo jokios oficialės valstybinės tarny
bos, jokių titulų. Kadangi pagal caro rū
mų statutą į caro rūmus nuolat ateidi
nėti teturi teisę tik asmens su rūminin
kų titulu arba rūmų tarnautojai, susirū
pinta, kaip pateisinti Rasputino buvoji
mą rūmuose. Rūmų ministerija surado 
archaišką, seniai jau praktikoj nebevar
totąjį “rūmų deguklininko” (rusiškai 
“pridvornyj lampadnik”) t. y. prie pra
voslavų šventųjų paveikslų kabančių de- 
guklų degėjo titulą. Tą oficialųjį gana 
komišką titulą mažai kas žinojo, tačiau 
Rasputinui jis buvo ne labai smagus. 
Kadangi carui ir carienei jis nuolat pa
brėždavo pats nieko iš jų nenorįs, jokių 
malonių neprašąs, jis nieko nesakė. Bet 
Virubova su cariene sudarė planą pada
ryti Rasputina dvasiškiu. Tas sumany
mas patiko ir carui. Štai, toks vyskupas 
Barnabas beveik iš bemokslių išėjęs, ko
dėl neiti tuo keliu ir Rasputinui? Jei ca
ras galėjo įsakyti paskelbti šventuoju Se
rafimą Sarovietį, kodėl jam neiškelti į 
popus, o gal ir į vyskupus Grigorijų Ras
putina?

susirinkdavo net iki 200 žmonių. Čia ga
lėjo sutikti ir nuskriaustą generolą, ir 
atleistą iš vietos nusikaltusį valdininką, 
ir bankrutuojantį pirklį, ir leidimo gy
venti prašantį žydą. Ateidavo pas Ras- 
putiną pasiskųsti dėl įstaigų padarytos 
skriaudos, prašyti pašalpos, paliuosuoti 
iš kariuomenės ir daugybės kitų įvai
riausių dalykų.

Rasputinas stengdavosi patenkinti 
kiekvieną prašymą, nesigilindamas į jo 
esmę. Jam pakako paties fakto, kad į jį 
kreipiasi ir prašo užtarimo. Jis mėgdavo 
pagelbėti visiem, jei tik tai buvo galipia. 
Kartais jis pabrėždavo savo ypatingą 
“demokratiškumą”: jei prašytojų tarpe 
būdavo generolų ar kitokių aukštų žmo
nių, jis priimdavo pirma ne juos, bet pa
prastus kaimiečius, beturčius ir žydus, 
sakydamas, kad generolai ir taip visur 
pirmieji patenka.

Rasputinas dažniausiai rašydavo pra
šytojam raštelius į įtakingus asmenis, 
ar skambindavo telefonu prašydamas 
patenkinti jo klijentų prašymus. Tie 
Rasputino rašteliai direktoriam ir mi- 
nisteriam būdavo parašyti netaisyklin
ga kalba ir lakoniškai. “Mielasis, bran
gusis,” — rašydavo Rasputinas;— “pa-

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
Keliais žodžiais prasita

ria įvairių naujokynų meni
ninkai veikėjai. Dr. J. J. 
Kaškiaučius skaito paskai
ta: “Menas Amerikos lietu
vių tarpe,” kuri paskiau 
buvo atspausdinta “Laisvė
je.”

Rekomendacijų komisi
jos nariai daro pasiūlymus. 
V. Bovinas patiekia pasiū
lymą įsteigti ateinančią va
sarą (teatrinio) meno mo
kyklą, kur būtų galima pra
silavinti chorvedystės, diri
gavimo, režisūros ir vaidy
bos. Kad galima būtų įgy
ti muzikos ir vaizduojamo
jo meno pradų. Mokyklai 
finansuoti reikia pravesti 
'vajus.

Jaunuolis Albertas Mier- 
kis, filadelfietis, perskaito 
kitą pasiūlymą, rankdarbių 
ir vaizduojamojo meno pa
rodos klausimu. Tapyba, 
paišyba, grafika, skulptūra, 
ornamentika, rankdarbiai, 
išsiuvinėjimai, neri niai,

Ir tikrai, Iliodoras jau buvo pradėjęs 
mokyti Rasputiną laikyti pamaldas. Bet 
čia Rasputino gabumų nepakako. Iš visų 
pamaldose giedamų ektenijų jis išmoko 
giedoti tik pirmąjį šūkį: “Mirom gospo- 
du pomolimsia” (“Visi viešpačiui pasi
melsime”). Daugiau jis negalėjo išmok
ti, Iliodorui nebeteko kantrybės jo po
kyti ir tas sumanymas atpuolė.

Pradėjęs nuo caraičio Aleksiejaus gy
dymo ir draugavimo su juo, pasidaręs 
intymiu caro šeimos draugu ir patarėju 
“rūmų deguklininkas” Rasputinas jau 
greit pradėjo įgyti vis didesnę įtaką. Vis 
drąsesnis jis darėsi su caru. Pamažu 
Rasputinas pradėjo prasitarti ir valsty
biniais reikalais. Besikalbėdamas su ca
ru ir cariene, Rasputinas ima kalbėti 
apie valstybę, apie tvarką ir tautos gero
vę, apie Dūmą ir svarbą sutelkti aplink 
carą visiškai ištikimus sostui žmones.

— Reikia tokių žmonių, kurie ir su 
Dūma geruoju mokėtų sugyventi ir ca
rui paklusnūs būtų, — kalbėdavo jis to
kiais atvejais. O kartais po tokios įžan
gos, lyg netyčia, jis prasitardavo: — Ži
nau aš tokį vieną žmogutį. Ir išmintis 
didelė, ir ištikimybė neabejotina, ir Dū
mai jis patiktų ...

Čia Rasputinaš pamini kieno nors pa
vardę, žinodamas, kad caras ieško tai ar 
kitai vietai užimti kandidato. Pamatęs, 
kad toks būdas veikia, kad caras negali 
palikti jo prašymų neišpildęs, Rasputi
nas pradėjo jau dažnai tokias kandidatū
ras siūlyti carui, kuriam naujų žmonių 
ieškojimas būdavo toks sunkus ir nema
lonus darbas. O kai finansų ministeriu 

. buvo paskirtas Rasputino paminėtasis 
Barkas, tas Sibiro mužikėlis pamatė įgi
jęs jo paties nesitikėtą galybę.

Čia jau buvo tikri stebuklai, nes dar 
negirdėta; kad “rūmų deguklininkas,” 
nemokša pasidaro galingesnis ir įtakin
gesnis už visus didžiūnus, net už caro 
gimines didžiuosius kunigaikščius, ku
rių įtaka ėmė vis mažėti. Rasputino žo
dis caro rūmuose reiškė daugiau už pa
saulio išminčių giliausias mintis. Vos 
šiaip taip rašyti sugrabaliojančio Raspu
tino rašteliai ir analfabetiškos, puspro
čio kliedėjimu primenančios telegramos 
turėjo caro leimoj didesnės įtakos, kaip 
rusų genialiojo rašytojo L. Tolstojaus 
raštai.

— Tikrasis Rusijos caras dabar ne 
Nikalojus II, bet Grigorijus I, — šaipė
si Petrapilio salionuos.

Nepaprastas Rasputino pasisekimas 
caro rūmuos sujaudino Petrapilio viršū
nes. Vieno Rasputino žodžio pakako 
aukštam ^rdenui ar aukštesnei tarny
bos kategorijai, pelningai koncesijai gau
ti, ar kaliniui išvaduoti. Daug kalbėjo 
Petrapilis apie telegramą: “Iškėliau ta
ve į gubernatorius,” kurią Rasputinas 
pasiuntė jo rūpesniu paskirtam gimto
sios Tobolsko gubernijos gubernatoriui. 
Visi pradėjo ieškoti jo pagalbos ir užta
rimo. Rasputino butas buvo lankytojų 
apgultas. Priimamom valandom pas 
Rasputiną ateidavo daugiau žmonių, 
kaip bet pas kurį ministerį. Rasputino 
karjeros aukščiausio klestėjimo laikais

gelbėk tam žmogučiui. Geras jis, neatsi
sakyk. Grigorijus.” Kartais jis raštelius 
paženklindavo kryžium. Ir juo toliau, 
juo labiau augo tų Rasputino raštelių, 
lyg kokių akcijų, vertė, nes visi jų gavė
jai žinojo, kad už Rasputino nugaros 
stovi cariene ir caras ir už Rasputino 
prašymo neišpildymą galima nukentėti. 
Tad direktoriai ir ministerial skubėjo 
patenkinti Rasputino norus. Būdavo to
kių, kurie iš savimeilės ar padorumo 
jausmo nekreipdavo dėmesio į Rasputi
no raštelius, ar net juos sudraskydavo. 
Bet jie visi tuoj pajusdavo caro ir carie- 
nės nemalonę, būdavo pašalinami ar ki
taip nukentėdavo. Rasputinas buvo kerš
tingas tokiais atvejais ir didelį patenki
nimą jam suteikdavo, kai jis savo įtaka 
galėdavo skaudžiai atkeršyti savo prie
šam iš aukštųjų žmonių tarpo.

Tarp Rasputino palankumo ieškojusių 
netrūko ir vyriausybės narių, ėjo pas jį 
ir buvę ministerial ir tokie, kurie norėjo 
jais būti. Ir nemalonėn patekęs grafas 
Vittė Ynatėsi su Rasputinu didžiojo karo 
metu ir bandė per jo užtarimą grįžti į 
ministerius pirmininkus. Tačiau tas žy
gis Vittei nepasisekė: perdaug jau nepri
imtinas jis buvo carui ir carienei. Užtat 
su didesniu pasisekimu aplink Rasputi
ną pradėjo sukinėtis ir jo draugystės 
ieškoti kadaise už apgavimus ir sukčia
vimus pavarytasis Štiurmeris.

.Iš vienos pusės apie Rasputiną susi
darė nuomonė, kad tai tikras žmonių 
geradaris, nuskriaustųjų globėjas, pats 
savim visai nesirūpinąs 'šventas žmogus. 
Iš jo malonės pasinaudoję uoliai platino 
tokią nuomonę. Kiti virto aršiais Raspu
tino priešais, matydami, kad jo įtaka 
caro rūmuos žalinga ir daro gėdą caro 
šeimai. Jie žiūrėjo į Rąsputiną kaip į 
Rusijos nelaimę ir stengėsi jį pašalinti 
iš caro rūmų. '

Bet buvo dar tretieji, kurie padarė 
grynai biznišką išvadą. Jie greit sumetė, 
kad Rasputinas Su jo begaline įtaka tai 
tikros aukso kasyklos, kurias galima 
puikiausiai išnaudoti. Ir nereikėjo ilgai 
laukti, kol susidarė tikra bendrovė šiom 
rasputiniados aukso kasyklom išnaudoti. 
Aplink Rasputiną pradėjo pinti savo 
pinkles įvairūs apsukruoliai, kurie pra
dėjo įkinkyti jį savo politikos, ar savo 
biznių reikalų tarnybon.

Vienas tokių biznierių buvo įvairiom 
spekuliacijom ir suktybėm pagarsėjęs 
kunigaikštis Andronikovas. Jis už gerus 
pinigus apsiimdavo atlikti tokius užda
vinius, kurie sunkiai įvykdomi paprastu 
būdu. Norėdamas duoti klijentui supras
ti, Kad be didelių išlaidų čia nieko nepa
darysi, Andronikovas klijento akivaiz
doje skambindavo į Rasputino butą. Pa
prastai iš ten atsakydavo, kad Rasputi
nas išvykęs į caro rūmus ir Androniko
vas prašydavo pranešti, kad reikėsią su 
Rasputinu nueiti pas tokį ir tokį minis
ter!, ar kitą aukštą asmenį. Po tokio įs
pūdingo pasikalbėjimo piniginės plačįai 
atsidarydavo' ir suktasis kunigaikštis už 
patarnavimą gaudavo tikrai kunigaikš
tiškus atlyginimus.

mezginiai turėtų sudaryti 
parodai medžiagos. Meno 

' talentams ir artistams rei
kia visuomeninės paramos. 
Reikia įsteigti plačią lietu
vių dailininkų organizaciją, 

/kad joje susisiektų vaizduo
jamojo meno kūrėjai ir mo
kiniai. Reikėtų parodoje' 
(arba ir parodose) turėti' ir 
paskaitų bei prelekcijų 
vaizduojamojo meno temo
mis.

įneštas ir organizacinis 
pasiūlymas, kad sustiprinus 
“Lietuvių Meno Sąjungą.” 
Reikia visur organizuoti ir 
palaikyti chorus, oktetus, 
kvartetus, duetus, taipgi 
vaidybos grupes, liaudies 
teatro grupes.

Konferencijai pasibaigus, 
dalyviai skirstosi, būriuoja
si, pasikalba, artimiau susi
pažįsta. Kaip tik dabar ir 
teko man proga pirmą kar
tą pamatyti ir sueiti mūsų 
jauną, energingą ir veiklų 
dailininką Rudolfą Barani- 
ką. Įdomus, simpatingas vy
ras !

Kaip matai, susidarė 
penketas: Adelė Rainienė, 
Jonas Valentis, Leonas Jo
nikas, Rudolfas Baranikas, 
na ir aš. Ir nuėjom pava
karieniauti į netolimą kafe- 
teriją. Susėdę visi aplink 
stalą, gražiai, draugiškai 
pasikalbėjom. Pasirodė, kad 
Baraniko esama netolimo 
man - iš Lietuvos kaimyno. 
Baranikas ir Valentis —' 
abu nuo Ukmergės, nuo 
Kupiškio, nuo mūsų “kroš- 
ta.” Aš irgi netolimas nuo 
tų įdomių vietų ir esu bu
vojęs apie Rokiškį, Kama- 
< ——........................ .. į    .........

Hartford, Conn.

Antanas J. Kasputis
Mirė 1 d. sausio, 1948 m. 

Palaidotas 5 d. sausio, llill ka
pinėse. Plačiau apie velionį 
buvo aprašyta Laisvėje 14

jus, Jūžintus, Dusetas, An
tazavę. O Jonikas ir Rainie
nė — abu “broliai žemaitė- 
liai.” Mielosios tėviškės at
siminimai pagyvino ir ar
čiau sugretino mus visus.

Baranikas, prieš kokią 
aštuonetą metų atvykęs 
Amerikon, turėjo šviežesnių 
atsiminimų ir įspūdžių iš 
Lietuvos. Ir miela buvo 
klausyti jo pasakojimų ir 
asmeninių patyrimų. Dai
lės, meno, chorų ir vaidy
bos klausimai sudarė patį 
pašnekėsiu branduolį. Visi 
sutikom, kad būtinai reikia 
Brukline atgaivinti lietuvių 
liaudies teatrą, pastatyti jį 
ant tvirtų organizacinių pa
matų, kad būtų galima vai
dinti geresnius ir meniškai 
brandesnius teatrinius vei- 

. kalus.
Pasistiprinę ir sklandžiai 

pasikalbėję, važiuojam į 
Festivalį, žinoma, BMT po
žeminiu traukiniu. Čia irgi 
mums pokalbių nestinga. Ir 
taip, su jaukia nuotaika, 
įžengiam į Labor Lyceum 
salę, šeštadienio vakaras,

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldę knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 misi., aiškus drukas, 
gražini padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldę knygelė. I’a- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ...................................... 75c

Oficicrių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elcnuto ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai,

kę jie reiškia .................................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai ...................... '.......................... 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ........................................ 35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su socialistais, už dalinimų 
lapelių prie bažnyčios. Khygutč su 

paveikslai^. ........................................   35c
Duktė Marių, graži apysaka ................. 25c
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

brolius ................... ................................. 25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ........................................... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

ainž. krikščionybės ....   35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................ 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ........................ '................... 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1.................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su SaliAmono 

nosia ..................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, į Šventę Žemę, Jeruzolimę 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjiinai laimių 

rašant paikutes ...<............ '................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiks]......................  65c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie

priveda žmogų ...................................... 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............... 10c
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viskę paskui žinoti ...............   25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ....      ....... $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimę Savo Meilužės, su paveik. 25c 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ........ /.... 30c

Ragana, graži apysaka ............................' 35c
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai- \ 
mes užslėptas .......... .'........ ....,........... $1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras,

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų .................................   $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................ 50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. $1.60 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami '.......................... '............... 25c

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvę, su 
apie M5 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ...   $1.2!>
Dvi uncijos ........................................... $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ......................... ............ 60c
Nervų pastiprintojas .............................. 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo inkstų ir akmenėlio augimo ....... _ 60c
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ............................- 75c
Išvalymui "akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje .......................................................... 60c
Vidurių valytojas ......................................  60c
Nuo visokių reuniatiškų sausgėlų ......... 60c
Šiuo nesutukimd (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų ............................  85c
Gimdos tonikas, pataiso l^liūtis nevalsing. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .... .............. " $1.25
Nuo u^sisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) ..................../.....7...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai 
1.00. '

Nuo Pailių ................................................. 85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo jicmalonaus kvapo .............................. 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) '—.... 85c
Nuo veneriškų ligų ......................-......  $1.25
Plaukų tonikas, augina plauku?, vajo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilinto ..... i.......................... _............ 60c
Norintieji įsigyti bile vienę iš virš minėtų

knygų ar Žulių, rašykite į:

M. ŽUKAITIS,
884 Dean St., Spencerport, N. Y.

(ajv.)Į B US (Jaugiau) d. sausio, siu metu.

tai bus trečias mūsų meniš
kų jėgų išstojimas .

Įžengėm ir paskendom 
tirštame svečių sambrūzdy. 
Oho, šį vakarą svetainė jau 
ir dabar gražiai pilna! Tai 
jau reikia susirasti kur at
sisėsti. Ir, mano laimei, ana- 
va bestovįs ir Stasiukas Ja- 
silionis: gal ir vėl greta sė
dėsime ... Besiartindamas, 
pasisveikinu su stoviniuo
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jančiais draugais ir draugė
mis. Štai Zofija Tamsonie- 
nė:

— Sveikutė, drauge. O aš 
visai ir - nežinojau, kad 
Tamstos . esama dailinin
kės... Mačiau vakar jų
dviejų kūrinius. Kaip gra
in, kaip gerai! Malonus 
man buvo siurprizas!

Draugė Tamsonienė kuk
liai nuleido akutes...

(Daugiau bus)

SHENANDOAH, PA
Visos Shenandoah Apylinkes Lietuvių Prašome 

Įsitėmyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia

PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS

SAUSIO-JANUARY 31 D
Miners Hali

KAMPAS MAIN IR OACK STS.
PRADŽIA 7 V. V.

Visur yra kas nors rengiama paramai dien
raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu
rime paremti savo dienraštį.

Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sėkmin
gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, 
kvieskime į balių ką tik sutikdami.

ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

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. 5č ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W

**

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) Į

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

1113 Mt. Vemon St. 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Foplar 4110

(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

i
4 pu5Į.«.-J-aisyė (Liberty, LĮth. Daily)-* Pcnkt., Saų&ioi 23, 1948



ROCHESTER, N.Y
Negerai, kad iš mūsų kolo

nijos mažai kas parašo į dien
raštį Laisvę. Tiesa, kaip kada 
būna šis tas parašyta iš mo
terų veikimo, bet to negana. 
Gaila, kad nerašoma apie 
bendrą veikimą. Atrodytų, 
kad čia nėra kitų draugijų ir 
kitokio veikimo, gi čia yra 
organizacijos ir veikimas.

LDS 11 kuopos metinis su
sirinkimas atsibuvo 8 d. sau
sio. Valdyba dėl 1948 metų 
pasiliko veik visa ta pati: pir
mininkas — P. Bugailiškis, 
pirmininko pagelbininkė Mrs. 
Lack atsisakė, tai jos vietai 
išrinkta J. Kontenienė; finan
sų sekretorius — tas pats, W. 
Cherney (Černiauskas) ; ka- 
sierka — R. Cherney; kasos 
globėja Mrs. žirgulis atsisakė, 
tai jos vieton išrinktas N. Yu- 
renas ir pasiliko scfnasis G. 
Daukus; užrašų raštininkas 
pasiliko J. Stanley; organiza
torium — P. Anderson, ir 
maršalka—šlakis.

Nariai išklausė valdybos ra
portą už 1947 metus ir buvo 
patenkinti veikla. Naujų na
riu reikalu, nors kvota dar ne
užbaigta, bet organizatoriai 
mano, kad bus išpildyta, tik, 
žinoma, jiems reikalinga visų 
narių pagalba.

Finansiniai kuopa stovi ge
riau, negu 1946 m. buvo. 1946 
metų pabaigoje turėjome ižde 
$63, gi 1947 m. gale buvo 
-Ž13.15. Narių yra apie 1&5.

Susirinkimas buvo nedidelis, 
kaip ir visuomet. Nežinia, ko
dėl nariai nelabai lankosi i 
susirinkimus. Negerai, k a d ' 
neatėjo išklausyti nei metinio 
kuopos valdybos raporto.

Buvo manyta, kad aš, kai
po kuopos korespondentas, pa
rašysiu iš veiklos į dienraš
čius Laisvę ir Vilnį. Nors ir 
esu neprityręs, bet žinodamas, 
kaip yra svarbu pateikti ži
nių iš kolonijų dieilraščiams, >

dien-o kartu ir palengvinti 
raščio užprenumeravimą nau
jiems, kada jame daugiau yra 
iš vietos 
miau eiti

žinių, tai ir apsiė- 
tas pareigas.

į Lietuvių Politišką•Nuėjau
Kliubą, nors ir nesu nariu, bet 
turėjau reikalą. Turėjau dar 
H. Wallace’o suredaguotą 
“New Republic” magazino 
kopiją. Kaip žinome, tai H. 
Wallace atsistatydino iš re
daktoriaus, nes kandidatuos į 
prezidento vietą ant trečiosios 
partijos tikieto. “New Re
public” puikus žurnalas ir ga
lima už $3 užsirašyti iki metų 
galo, gauti 42 numerius ir 
sekti veiklą už Wallace’o iš
rinkimą. Vietinis Politiškas 
Kliubas užsiprenumeravo šį 
žurnalą, tai pagirtinas darbas. 
Kliubas rūpinasi sukelti finan
sinės paramos ir dienraščio 
Vilnies sutvirtinimui.

Gyvuoja skaitlinga LLD 50 
kuopa, gauta naujų narių per
eitais metais, tik gaila, kad 
taip veikimo nebuvo, šiemet 
kuopa ruošiasi prie geresnio 
veikimo. Ir reikia veikti, nes 
jau gana pasilsėjome.

Kuopos susirinkimas atsibu
vo 15 d. sausio. Visi valdy
bos nariai atėjo, išskyrus iž
dininką. Valdyba perrinkta. 
Organizatorius W. Cherney 
atsisakė, tai jo vietai išrinktas 
W. Evans; finansų raštininkas 
pasiliko tas pats ?— J. Stan
ley; protokolų — C. Shimai- 
tis, o iždininkas paliktas iš-

■ rinkti sekamame kuopos su
sirinkime.

i Finansų sekretorius pranešė, 
kad nariai neblogai mokasi 
duokles. Kaip žinia, 1947 m. 
šios kuopos nariai labai anks
ti sumokėjo duokles ir centras 
priskaitė kuopą prie pirmųjų, 
gavusių garbės vardą. Beje,

■ dabar mūsų kolonijoje mote-

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną' šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, pairų, 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., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS 
FUNERAL HOME, Inc., 354<Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.
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Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 
' '

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

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

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

■

a
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rys sutvėrė dar vieną LLD 
kuopą.

Nutarta kas nors spaudos 
naudai surengti. Tam reikalui 
išrinkome ’ komisiją iš J. Evans, 
J. Stanley ir F. Manelis. Bus 
surengta vakarienė ar kitokia 
parengimas. Diena bus vė
liau pranešta.

Gedimino Draugystė rengia 
vakarienę vasario 7 d., 6:30 
vai. vakare. Tikieto kaina 
$1.25. Tai labai pigiai, kaip 
dabartiniu laiku. Tikietus ga
lima gauti pas Draugystės val
dybos narius. Nusipirkite tuo
jau, nes gaspadinės ketina ge
rus ir skanius valgius paruoš
ti. Įvyks Draugystės svetai
nėje, 575 Joseph Ave.

• F. Kontenis.

Lawrence, Mass

stoja

Smarkiai Stojame už 
Henry Wallace; 
Organizuojame Chorą

’ Lawrence’o lietuviai 
vyriškai už trečios partijos or
ganizavimą; tik savaitė laiko 
kaip pakėlėme klausimą už 
trečią partiją ir Henry Wall- 
ace’o kandidatūrą į Jungtinių' 
Valstijų prezidento urėdą, o 
jau beveik 30 lietuvių balsuo
tojų stojo į Progresyvių Ame
rikos Balsuotojų organizaciją 
ir vis dar stoja daugiau.

Iki šiol lietuviai laiko pir
mą vietą šiame darbe mūsų 
mieste.

Liaudies Choras Bus 
Atsteigtas

Sekmadienį, sausio 25 d., 2 
vai. po pietų, Kliubo svetainėj, 
41 Berkeley St., įvyks pirmas 
susirinkimas ir pamokos nau
jai atsisteigianČio Liaudies 
Choro, kuris per ilgus metus 
čia yra gyvavęs ir linksminęs 
Lawrence’o ir visos Massachu
setts valstijos lietuvius.

Visi buvę Liaudies Choro 
dainininkai ir dainininkės ir 
nedainavę prie Liaudies Cho
ro esate kviečiami sekmadienį 
ateiti į pirmas pamokas ir su
sirinkimą.

18 d. turėjome gerą 
kuopos susirinkimą.
narių pasimokė j p 

Nariai gavo naują 
Istoriją,

penkis dolerius 
ir Sveturgimių

Sausio 
LLD 37 
Keliolika 
duokles,
knygą, Viduramžių 
Aukota po 
LLD Centrui 
Teisių Gynimo konferencijai.
10 narių įstojo į PC A.

Sekančių metų valdybon ap
siėmė visi tie patys nariai.

Maple Parko bendrovės vi
suotinas susirinkimas bus pir
mą sekmadienį vasario mėn., 
po pietų, Kliubo kambariuose.

Ir vėl netekome vienos lie
tuvės, praėjusią savaitę pasi
mirė T. Naujokaitienė, 56 m. 
amžiaus, gyvenusi ant El m St. 
Palaidota 
kapinėse, 
parapijos 
gomis.

Lietuvių Tautinėse 
su neprigulmingos 

bažnytinėmis apei-

Bridgeport, Conn
I

LDS jaunuolių kliubas ren
gia šaunią puotą pagerbimui 
mūsų gero visuomeninio veikė
jo J. J. Mockaičio. Ta “parė” 
atsibus sausio .24 d., 
tadienį, Lietuvių 
Lafayette St.

Gaila, kad vėlai sužinojau 
ir negalėjau pirmiau pranešti. 
Tikiu, kad būtų ir iš kitų ar
timesnių miestų draugų atsi
lankę į šį pokilį. M.

šį šeš- 
salėje, 407

RocMord, ID

pripa- 
lai- 
bū-

da-
ap-

negeistinas
tuoj matosi 
suradimą, kaip 
galima įvesti į 

Sukviečia narius
O kai nuta-/

PAVYZDŽIAI Iš KITŲ
Tenka matyt veikimą tarp 

kitataučių, kurie čia gimę ir 
augę; Nors jie skirtingai sten
giasi gerinti šių dienų san
tvarką negu pirmeiviškas ele
mentas, visgi reikia
žinti, kad jeigu veikia, tai 
kui bėgant sužinos tikrą 
dą, idant būtų naudos. 
"""Kada koks 
lykas įvyksta, 
rašymų apie 
galima ir ką 
dienotvarkį.
tame klausime.
ria, stengiasi vykinti, kartai^ 
priduoda ir miesto valdžiai, 
kad pagelbėtų-priverstų va-l 
duotis nutartais patvarky
mais. Pastaras kelias savaites 
buvo daug svarstyta dėl vy
kusių piktadarysčių tarp jau
nuolių (įvyko 
paleistuvysčių, 
ir tt.).

žymesnėse

no publiką dialogais ir dekla
macijomis. Po to visi daly
vavo programoj; vieni šoko, 
kiti dainavo, gerdami visokį 
s k ystimą.

Moterų choras pageidauja 
sudaryti mišrų chorą. Sakau 
joms: “Dabar proga dažinot, 
kurie vyrai turi gerus balsus,” 
nes jų apsčiai buvo grupėse ir 
dainavo parengime (prie ba
ro).

Nori Suvienyti
Kelis kartus buvo mėginta, 

dabar ir vėl komisijos išrink
tos mėgint, ar būtų galima 
suvienyti dvi draugijas — Vy
tauto Pašelpinęi Draugiją su 

/Lietuvių Piliečių Pašelpiniu 
Klitlbtl. Darbininkas.

$11,302,590 BYLA PRIEŠ 
FORDO AUTO. 
KOMPANIJĄ »

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

daug vagysčių, 
girtuokliavimo

organizacijose 
jie turi pagelbinės grupes dėl 
palengvinimo darbe, “auxilia
ry.”

Kaip Veikia Lietuviai
Pastaraisiais keliais metais 

įvyko daug permainų, kilo 
daug naujų klausimų, į ku
riuos reikalinga tinkamai at
sakyti. Mažas nuošimtis ži
no, kad nedaroma taip, kad 
žinoti. Iškilus svarbiam klau
simui, draugijos nenutaria su
sirinkime išdiskusuoti. Gal už 
tai paprasti draugijų susirin
kimai yra neįdomūs, nariai ir 
narės neturi noro pribūti.

Niekint vieni kitus paren
gia, sukviečia publiką ir tai 
tik tokia proga, kada kuris 
bastosi po kolonijas su mul
kinimo tikslais, net antru kar
tu čia parkviestas koks tai 
Beleckas su savo filmomis ro
dyti, kaip graži buvo ponų 
valdoma Lietuva. Rengė Lie
tuvių Taryba sausio 3 dieną.

Paprasti Parengimai
Paprastų parengimų, pikni

kų draugijos rengė gana 
daug, daugiau 1947 metais, 
negu seniau. Naujus metus 
patikti rengė Lietuvių Moterų 
Kliubas. Moterys turi chorą. 
Gražiai sudainavo tinkamą 
dainą pasveikinti atsilankiu
sius svečius ir dar kelias liau
dies dainas vadovystėje Hele
nos
Hausmanas skaniai prajuoki-

Endrikiėhės. Rudolfas

a

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.

0 Al

Winnipeg, Canada
NUSIŽUDĖ DRG. JUOZAS 

MAČIUKONIS
Gruodžio 21 d., tarp 5 if 8 

valandos ryte, ’ Winnipeg© lie
tuviai netekome vieno iš drau
gų — Juozo Mačiukonio, leuris 
pats savo ranka atėmė sau 
gyvybę.

.Manoma, kad jo sveikata 
buvo labai pakrypus, o prie to 
ir nekokia finansinė padėtis.

Kada Juozas buvo sveikas, 
tai buvo veiklus draugas tarp 
Winnipeg© lietuvių. Priklausė 
prie LLD 217 kuopos ir prie 
Lietuvių Kliubo, buvo užėmęs 
vietas valdybose. Taip pat da
lyvavo meno ratelyje. Nekar
tą yra išmokinęs vaikučius 
perstatyti veikalus scenoje.

Juozas buvo gerai prasilavi
nęs žmogus, galėjo kalbėti ke
liomis kalbomis: rusų, anglų, 
lietuvių ir lenkų. Yra davęs 
keletą paskaitų. Su visais gra
žiai sugyveno. Buvo 38 metų 
amžiaus, nevedęs.

Gaila, labai gaila draugo! 
Lai būna jam lengva šios ša
lies žemelė.

J. Radzevičius.

Pajieškojimai
Pajie.škau Karpavičių Juozų, Sta- 

sj, Vincų, Petrų ir Antanų. Visi iš 
Lietuvos paeina nuo Mergažnrio kai
mo, Varėnos valsč., Trakų apskr. 
Prašau atsiliepti. Turiu svarbų rei
kalų iš Europos.

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

g J. J. Kaškiaučius, M. D.į
RMD Alinimo. Avatinn ft

S
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J.
HUmboIdt 2-7964 *

f Matthew j 
BUYAUSKAS 1

g Laidotuvių Direktorius ft

R 
R

& 
y Liūdnoje valandoje simpatiškai ft 

ir asmeniškai patarnauja už ft 
prieinamą atlyginimą. R

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172’
Vmk^MW**1^******^

Living Room Cushions
/ Refilled With New Springs

į Sofa Apačios Perhūdavojimas i
Už $12.00 ■ į

į šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų Klubo susirinki

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

PRANEŠIMAI
BROCKTON, MASS.

Liuosybčs Choras ir Liet. Taut. 
Namo Dr-vč 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),

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

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

GREEN STAR BAR & GRILL
Z • * • 7

Columbus.— Ohio Trak
torių ir įrankių kompanija 
ir trys kitos firmos pa
traukė teisman Fordo Au
tomobilių kompaniją. Skun
dėjai reikalauja iš Fordo 
$11,302,590 atlyginimo už 
tai, kad jis neteisėtai-suo- 
kalbiškai varžė tų kompa
nijų traktorių ir farmiškų 
įrankių pardavinėjimą.

Valdžia Įspėja, kad Neuž
teks 17 Bilionų Dolerių Va

karinei Europai

Washington. — Jungtin. 
Valstijų iždo sekretorius 
John Snyder įspėjo kongre
są, kad vakarinei Europai 
neužteks 17 bilionų dolerių 
paramos pagal Marshall© 
planą. Snyderis sakė, Ame
rika, be to, turės duoti 
stambių paskolų įvairiem 
vakarinės Europos kraš
tams.

Washington. — Republi- 
konas Trumano patarėjas 
John Foster Dulles ragino 
kongresą nesigailčt Mar
shall© planui pinigų prieš 
komunistus.

f Fotografas |
^Traukiu pave:
gtuvių, kitokių

paveikslus familijų, ves-a 
į grupių ir pavienių.j3 

Iš senų padarau« 
naujus ..paveiks-5 
lūs ir krajavusa 
sudarau su ame-a 
rikoniškais. Rej-ft 
kalui esant ir2 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- 3 
geidaujama. Tai-g 
pogi atmaliavojufl 
įvairiom spalvom, g

JONAS STOKES | 
512 Marion St., Brooklyn R

Kampas Broadway Ir Stone Avė., prieS 
Chauncey St., Broadway Line. ft 

Tel. GLenmore 5-6191 g

|F. W. Shalins5

y

»

(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Tel. Virginia 7-4499

ž ft
i
i

r

Ž 
R
ft 
$

OPERATORĖS 
SIUVIMUI LAPELS

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

& BROS.

09)

REGISTRUOTOS SLAUGES 
Mažai Ligoninei prie senyvų Žmonių 

KAMBARYS ANT VIETOS 
$175 ! MĖNESI PRIDEDANT PILNĄ 

UŽLAIKYMĄ
Kreipkitės

GREEN MEADOWS NURSING HOME 
DANBURY ROAD, WILTON, CONN, 
ar TELEFONUOKITE WILTON 808 

(20)

Lake Success, N. Y. — 
Jungt. Tautų Saugumo Ta
ryba paskyrė trijų asmenų 
komisiją kaip tarpininkus 
Pakistanui su Indija taiky
ti.

KĄ DAIRYTI DėL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDŲ
JĮ MO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOfc, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS, SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIĘKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai s&vo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

| Egzaminuojam
| Rašome Receptas g
g'Oarome ir Pritaikome Akinius!K
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: Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

į 394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

' Tel. ST. 2-8842
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SBAR & GRILLj 
I LIETUVIŠKA ALUDĖ i 
g DEGTINĖ, VYNAS "

ALUS5
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Kanados
Black Horse Ale

IJOSEPH ZEIDAT
I 411 Grand St.

ž
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LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

/ SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLY^E

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE.
Į

Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN, N. Y.
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RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniaotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

5 push—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penki., Sausio 23, 1948
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Leon Isacson — Darbiecių 
Partijos Kandidatas

/ į Kongresą
Buvusis New Yorko miesto 

tarybos narys Leon Isacson 
tapo nominuotas Amerikos 
Darbo Partijos kandidatu j 
Jungtinių Valstijų kongresą.

Jį nominavo Bronxo apskri
ties Darbo Partija, kadangi 
ten, Bronxo apskrityje, įvyks 
ekstra vi kongresmano rinki
mai,—jie įvyks vasario 17 d r

Leon Isacson — pažangus 
vyras, gražiai pasižymėjęs 
miesto taryboje ir kituose vi
suomeniniuose darbuose, gin
damas liaudies reikalus.

Trys įkaitintieji Tebelaukia Teismo
Laisvėje jau buvo minėta 

apie šiurkščią dramą, kuri ta
po pradėta Jlanhattane, ry
šium su Matildos Molsber- 
ger’iūtės mirtimi ir testamen
tu. *

Kaip žinia, toji*sena mote
riškė, gyvenusi po num. 131 
E. 93rd St.,(Yorkvillėj) turėjo 
nemažai turto, virš $200,000. 
Po jos mirties (mirties prie
žastis dar neišaiškinta) pasi
rodė, kad moteris paliko tes
tamentą, pagal kurį jos turtas 
pavedamas apartmentnamio, 
kuriame ji gyveno, superin
tendentui Fred Dessel’iui, ne
paisant to, kad mirusioji tu-

Išvažiavo Kalifornijon
Praeitą ketvirtadienį . E. 

Ališauskienė išvažiavo Kali- 
fomijon. Išvažiavo sveikatos 
pataisymui. *Pora metų atgal 
ji turėjo operaciją ant vidu
rių, ir po operacijai pasveiko. 
Bet pastaruoju laiku sveikata 
vėl pradėjo šlubuoti. Kalifor
nijoj mano pabūti porą mėne
sių ar daugiau ir, jeigu Kali
fornijos klimatas sveikatai 
gelbėtų, tai gal ten pastoviai 
ąpsigyventų. žinoma, tuomet 
ir jos gyvenimo draugas, Ali
šauskas, ten keliautų.

Ališauskienė bepartyvė mo
teris. Moka sugyventi su vi
sais . Dažnai dalyvauja mūsų 
parengimuose.

Ališauskai gyvena 6315 Me
tropolitan Avė.

Linkiu gražaus poilsio ir, 
sutvirtėjus, vėl grįžti Brpok- 
lynan. Rep.

Embassy Newsreel Teatruose
Šią savaitę Embassy News

reel Teatruose, tarp kitų da
lykų, rodoma, kaip buvo 
gelbstimas jūroje užsidegęs 
laivas “Joseph V. Connolly”; 
vaizdai iš karo Graikijoje; 
vaizdai, rodą Burmą, žengian
čią į nepriklausomybę; paro
doma Čechoslovakijos liaudies 
pastangos Graikijos partiza
nams* ir naujai jų vyriausybei 
paremti; teismas nacių krimi
nalistų Lenkijoje, ir kt. žinios.
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9 Rivoli Teatre
Rodo romantišką technispal- 

vę filmą “Captain from Cas
tile.”

Roxy Teatre
Pradėjo rodyti iš Oscar Wil

de’s veikalo Alexander Kor
da’s gamintą filmą “An Ideal 
Husband.” žvaigždėse Paulet
te Goddard.

s®.; a
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AMERIKINĖ PREMJERA ŠIANDIEN!
ARTKINO PERSTATO

Pirmąją Pilną Sovietinių Filmų Programą Spalvomis!

‘ THE LUCKY BRIDE”
komedišką senosios Rusijos operetę, nufotografuotą 

Sovietinėmis chromo spalvomis.

— taip pat Sovietinėmis 'Mayi-spalvomis —
“SECRETS OF NATURE,” trumpas dalykas, laimė
jęs Tarptautinę Dovaną; Sovietų žinių judžiai, ir 

z “SONG OF HAPPINESS” — pirmoji Sovietinė 
spalvuota karikatūra.

STANLEY ^th Ave., bet. 41st ir 42nd Sts.
- THEATRE Tel. WI 7-9686

Durys Atsidaro 8:45 A. M.

šie rinkimai bus labai svar
būs ir į juos atkreips dėmesį 
visas kraštas. Mat, Leon Isac
son remia Henry A. Wallaee’ą. 
Tuo būdu paduotieji už jį bal
sai daug maž pasakys, kokią 
įtaką Wallace turi Bronxo pi
liečiuose.

Darbo Partija ruošiasi di
deliam darbymečiui. Rinkimi
nė kampanija jau prasidėjo ir 
joje visi pažangūs žmonės 
stropiai dirbs, kad juo dau
giau balsų užtikrinus savo 
kandidatui.

rėjo giminių Amerikoje ir Vo
kietijoje.

šnipams patyrinėjus, buvo 
sulaikyti du asmenys: Fred 
Dressel ir graborius Fred 
Lasch. Jiedu buvo kaltinami 
“testamento” suklastavime. 
Spėjama, jog buvo taip: kai 
turtingoji moteriškė dar buvo 
sveika, jai, kaip nors nejun
tant, buvo įteiktas tuščias 
lakštas popierio, ant kurio ji 
pasirašė. Kada ji numirė, 
tuomet viršuje parašo buvo 
surašytas “testamentas,” pa
liekąs jos turtą vyriausiai 
Dressel i u i.

Superintendentas ir grabo
rius buvo suimti. Patyrinė
jus, jiedu buvo pervesti grand 
džiūrei, kuri juodu įkaitino.

Tuo pačiu sykiu buvo įkai
tintas ir advokatas Bernardino 
Mastrompnaco. Pastarasis, sa
koma, parašęs falšyvą testa
mentą.

Skelbiama, jog visi trys bu
vo sudarę sąmokslą, pagal ku
rį jiems būtų tekęs mirusio
sios moters turtas: Dresselis 
iš jų buvo gudriausias, dėl to 
jam būtų tekę didžiausia tur
to dalis.

Visi trys atsisakė prisipa
žinti kaltais. Praėjusį šešta
dienį adv. Mastromonaco bu
vo išleistas po $10,000 belą; 
graborius Lasch jau prieš tū
lą laiką buvo paleistas po $5,- 
000 bėla, o Dresselis — tebe
sėdi kalėjime, nes jis negalįs 
užsistatyti belos, kurios suma 
siekia $50,000.

Visi trys laukia teismo. Vi
si trys šiuo metu kaltinami tęs- 
tamento suklastavime. Jeigu 
bus teisme įrodyta, kad jie tai 
atliko, tai teismas gali jiems 

“ne savo mirtimi.” 
jog kas nors pasku- 
mirtį nuodeliais.
ligi šiol Yorkville j

paskirti po 47 metus kalėji
mo ir po $1,000 piniginės pa
baudos.

Bet tai dar ne viskas, žval
gyba mano, jog 81 metų am
žiaus senmergė Molsberger’iū- 
tė mirė 
Manoma, 
bino jos

šitaip 
pradėta drama plėtojasi. Vie
nas tenka žinoti, jei senmer
gė Molsberger’iūtė būtų buvu
si biedna, tai šiandien niekam 
nebūtų galvoje, kodėl ji nu
mirė. Bet kadangi ji paliko 
gražaus turto, tai, žiūrėkit, 
tuojau atsirado jos giminių 
Vokietijoje, kurie tuojau pa
sisamdė advokatą ir pradėjo 
kontestuoti “falšyvą testamen-

Pagyvensime, pamatysime, 
kaip ten išeis.

Stefanija Sasna
Išvyko i Vakarus

Laisvės redakcijos- darbinin
kė Stefanija Sasna šiomis die
nomis išvyko į vakarus, kur 
ji bus apie ketvertą savaičių.

Ji turbūt sustos tūlam lai
kui Chicagoje; po to vyks pas 
savo vyrą, Joną Gužą, Arizo- 
non. Arizonoje .L Gužas jau 
gyvena keletą mėnesių; jis ten 
prižiūri sunkiai sergantį savo 
brolį.

Iš Arizonos Sasna vyks Ka
lifornijon, —■> į Los Angeles, 
San Francisco, Oaklandą. Ten 
ji turi daug draugų ir drau
gių: ten ji pasilsės ir pakvė
puos saulėtosios Kalifornijos 
oru.

Stefanija Brooklynan grįš 
kada nors apie vasario 22 d.

Trumpai
Šiuos žodžius rašant—ket

virtadienį — dangus apsiniau
kė ir prapliupo, bet prapliu
po ne lietumi, o ir vėl sniegu. 
Verčia ir verčia sniegą, tary
tum jo šiemet New Yorke bū
tų buvę permaža! Kas bus?

★ ★ ★
Dėl blogų kelių nemažai 

laisviečių, gyvenančių toliau 
nuo New Yorko, negalės vyk
ti automobiliais į mūsų suva
žiavimus/ Patartina važiuoti 
traukiniais arba basais.

★ ★ ★
Longchamps restoranų sa

vininkai nesamdydavo negrų ; 
už tai New Yorko valstijos 
Commission Against Discrim
ination surado savininkus kal
tais ir įsakė tuojau savo ža
lingą “taktiką” pakeisti.

šeštadienį, sausio 31 d., ties 
Department of Immigration 
(70 Columbus Ave., Manhat- 
tane) pikietininkai susirinks 
užprotestuoti dėl suareštavi
mo Aleksandro Bittelmano ir 
Claudia Jones. Tai bus 1 v. 
po pietų.

★ ★ ★
New Yorko žmonės didžiai 

nepatenkinti dėl to, kad ne
gauna kūro—aliejaus namams 
šildyti. Jie sako: “Jeigu ka
ro metu kūro turėjome, paly
ginti, užtenkamai, tai kodėl 
neturime dabar?”

ANGLAI PAKORe JAPO
NŲ ADMIROLĄ

Hong Kong. — čia tapo 
pakartas japohij admirolas 
Naomasi Sakonju, pagal 
anglų teismo sprendimą. 
Sakonju įsakymu, japonai 
W44 m. nužudė 65 suimtus 
anglus ir australus karinia
me Japonijos laive.

March of Dimes kampanijoje surenkami fondai pagel
bėjo Bellevue ligoninėje gydyti 500 ištiktų vaikų para
lyžiaus. New Yorko Universiteto Medikališkos Kole
gijos profesorius dr. George G. Deaver pademons
truoja, kaip "ištiktieji tos ligos išbuvę ligoniais per 
metus, mokosi paeiti ir Įgauti drąsos apsieiti be kitų 
pagalbos. Miesto buse matome tris jaunus ligonius. 
Per langą žiūri Cosmo Violante, 9 metų. Priešakyje 
sėdi Rose Ann Via, 6 metų, ir Alice Helwig, 27 metų.

Miss Helwig buvo išsėdėjusi 14 metų 
ratelinėje kėdėje.

Prašome Visus Atvykti į 
i )iclži 11 lį Laisves Pan k ietą

Didžiulis metinis dienraščio 
Laisves bankietas įvyks sek
madienį, sausio 25 d. Prasi
dės lygiai 6 valandą vakaro.

Dienraštis prašo visus Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvius, 
dienraščio patrijotus būti šia
me pobūvyje.

Pirkitės tikintus iš anksto, 
kad šeimininkės žinotų, kie- 
kui žmonių pagaminti valgių.

Tikintai gaunami Laisvės 
administracijoje.

Iš ALDLD 1 Kuopos Nariu Susirinkimo
Liet. Literatūros Draugijos 

1-mosios kuopos narių susirin
kimas įvyko sausio 8 d. Susi
rinko jų nemažas būrys. Nau
jas kuopos organizatorius J. 
W. Thomson pradėjo eiti sa
vo pareigas.

Iš kuopos valdybos prane- 
šimų-raporto pasirodė, jog už
1947 metus daugelis narių pa- 
simokejo savo mokestis; ma
žai tokių, kurie dar nepasi- 
mokėjo. Už 1948 metus na
riai taipgi skaitlingai mokasi.

Mūsų kuopa galėtų būti
1948 metų garbės kuopa; tik 
reikia, kad tie, kurie‘dar nc- 
pasimokėjo mokesčių, tuojau 
tai padarytų.

Parengimų komisija prane
šė, kad nebuvo surengusi jo
kio parengimo, — kitos or
ganizacijos buvo užėmusios 
salę. Komisija palikta su tuo 
supratimu, kad ji žiemą su
rengtų kokią nors kuopai pra
mogą.

Per 1947 metus kuopos kny
gius A. Mureika pardavė kny
gų ir kitokios literatūros už 
$34.50. Tai pagirtinas drau
gas. Jis, beje, pasiliko kuo
pos knygium ir šiems metams.

Darinkti keli delegatai į 
ALDLD 2-ros apskrities kon
ferenciją: V. Čepulis, J. Vi- 
tartienė ir J. Stakvilevičius. 
Konferencija įvyko sausio 11 
dieną.

I. Vitartiene įpareigota at
stovauti ALDLD 1 k p. Laisvės 
bendrovės suvažiavime. Kuopa 
sveikins suvažiavimą su $25. 
Pasveikinimui kuopa paskyrė 
iš iždo tik $5, o kitus sudėjo 
nariai sekamai: J. Zauga $2: 
po $1 : W. Lukman, G. Ku
raitis, V. Čepulis, A. Mureika, 
A. Bimba, K. šolomskienė, D. 
M. šolomskas, J. W. Thom- 
sonas, K. Rušinskienė, A. Bal
čiūnas, S. Griškus, K. Karpa- 
vičienė ir V. Bunkus.

1947 metais mūsų kuopa 
įrašė 14 naujų narių. Turė
jo bendrą pikniką, 4 prakal-

Kurie neturite progos užei
ti i administraciją, paskambin
kite telefonu, pareikšdami, 
kad jums tikietai būtų rezer
vuoti; jūs juos gausite salėje 
prie durų.

Pakartojamo : bankietas pra
sidės tuojau, kai tik baigsis 
Laisvės bendrovės akcininkų 
suvažiavimas. O jis, kaip ir 
kitais motais, baigsis 6 vai. 
vakaro.

bas, taipgi aukojo nemažai pi
nigų visokiems visuomeniniams 
reikalams.

Koresp. G. K.

Visuomenė Privalo 
Tarti Savo Žodį

Penktadienį, sausio 23 d., 
10:30 vai. ryto, City Hall’ėje 
įvyks viešas piliečių apklau
sinėjimas clėl to, kas turi už
imti mirusiojo miesto tarybos 
nario Peter V. Cacchionės 
vietą. Komunistų partija, 
kaip žinia, paskyrė tai vietai 
Simon W. Gerson. Tačiau po
litikieriai nenori miesto tary- 
bon Gersono įsileisti. Viso
kiais formalumais jie bando 
tą klausimą pakreipti tokion 
pusėn, kad Gersono neįsilei- 
d u s.

Tuo būdu darbo unijų at
stovai, fraternalių, kultūrinių 
ir kitokių organizacijų ragina
mi dalyvauti paminėtuose ap
klausinėjimuose. Jie raginami 
tarti savo žodį, — o žodis tu
rėtų būti toks: komunisto 
miesto tarybos nario vietą tu
ri užimti komunistas.
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TONY’S AJ
yI UP-TO-DATE

B
BARBER SHOP 

ANTANAS LEIMONAS 
Savininkas

306 UNION AVENUE
$ GERAI PATYRĘ BARBERIAI

|Adam V. Walmus, D.D.SJ
| DAKTARAS-DENTISTAS |

I --------- žg VALANDOS:
| 9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. | 
į? Išskiriant trečiadienį «
s ir sekmadienį. 5

|į650—5th Ave., kamp. 19 St.^

BROOKLYN, N. Y. w
M «M /K
M Tel. SOuth 8-5569 g

M

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

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
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8983.

GYDYTOJAS |

S, S, Lockett, M. D. |
į 223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y.
f r/ , —2 dienomS Valandos: į g—g vakarajs

J Ir Pagal Pasitarimais.

j Telefonas EVergreen 4-0203

K

Dennis Morgan filmoje “My Wild Irish Rose,” apsup
tas gražuolių. Filmą dabar rodoma Strand Teatre, 
Broadway ir 47th St., New Yorke. Priedams yra asme

nį! veiksmai scenoje.

Sveikina iš Chicagos
Bostoniškis prof. B. F. Ku

bilius prisiuntė laisviečiams 
sveikinimų iš Chicagos. Jis 
ten praėjusį šeštadienį ir sek
madienį dalyvavo Progressive 
Citizens of- America suvažia- 
viem, kuriame Henry A. Wall
ace pasakė įdomią ir svarbią 
kalbą.

Kubilius, beje, yra PCA 
Massachusetts valstijos sky
riaus veikiančiojo komiteto 
narys.

Roma. — Tvirtinama,, 
kad Italijos komunistai ir 
kairieji socialistai išstatys 
vieną bendrą savo kandida
tą sąrašą rinkimams.

B DANTŲ GYDYTOJAS « 
¥ a

|Dr. A. Petrikai
% K
$ 221 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y.

S Tel. EVergreen 7-6868 §
S **
E Valandos: :
S į 1— 8 vakare
y Penktadieniais uždaryta, 
y

n tv

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. 9ft2.se

įvairybė kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

f. Graži
miškų 

n nelėm 
5, American 
j? Laikrodžiai

Bulovą, Gruen, Hamil- 
ton, Benrus, etc. Vė- 
liausiu madų Moterų 

p ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin- 
$ kimų dabar. Rankpi- 
W nigial jums palaikys 
c. by kurį daiktą iki 
y Kalėdų.
e. Linksmų Kalėdų ir 
r Laimingų Naujų Metų 

visiems mūsų Patro- 
iįį nams!

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

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!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Sausio 23, 1948

REIKALAVIMAI
Reikalinga namai ir priežiūra dėl 

dviejų vaikučių (vienas l’/a m., ki
ta 4 m.) ir motinos. Jei kas turite 
tokią .vietą ir galite prižiūrėti du 
vaikučius, kuomet motina dirba, 
praneškite: Mrs. Frances Hwirut. 
68-35 Exeter Si., Forest Hills, N.Y. 
Telefonas BO. 8-7315. (17-19)

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

Josenh Garszva Į
Undertaker & Embalmer į

!
Manager

JOHN A. PAULEY Į
Licensed Undertaker

I

231 Bedford Avenue į
Brooklyn 11, N. Y. ;

Tel. EVergreen 8-9770

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus j

RHEINGOLD 
BEER & ALES > j

32 Ten Eyck St. i 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174 ;
Peter Kapiskas ;

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line , . . 
Kjeweh. 933.7ft

7 _L, ..  r. 11

milllik

*

9ft2.se



