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Laikas, kurį mes gyvename, 
nėra patogus ilgoms kalboms; 
reikalingas darbas, susiklau
symas, vienybė!

Dar prieš trejetą mėnesiu 
Henry A. Wallace sakė:

“Žmogaus teisės šiandien 
Jungtinėse Valstijose yra di
desniame pavojuje, negu jos 
yra buvusios kada nors po Ci
vilinio Karo.”

Tai tiesa!
Areštai, sulaikymai, perse

kiojimai — paprastas šių die
nų reiškinys.

Trumano doktrina, mat, tai
koma ne tik užsieniui, bet ir 
Amerikai.

* * ★
Progresyviams A m e r i kos 

žmonėms šiandien reikalinga 
kieta cementinė vienybė. Tik 
vieningai veikdami, jie tegalės 
pasekmingai apginti demokra
tines piliečių teises.

Mos. laisviečiai, esame pa
žangiosios Amerikos visuome
nės dalimi; mes, taigi, privalo
me turėti galvoje, jog ši va
landa visų pirmiausiai reikalin
ga sąiydaus veiksmo.

Pilnai tikiu, kad mūsų su
važiavimuose visa tai viešpa
taus.

★ ★ ★
Lietuvių Namo Bendrovės 

akcininkų suvažiavimas šiemet 
biis reikšmingas tuo, kad ši 
bendrovė jau įsigijo didžiulį 
centrą.

Tiesa, dėl kai kurių techni
nių dalykų oficialus Centro 
atidarymas nusitęsė ilgiau, ne
gu buvo manyta. Tačiau po 
šio suvažiavimo, reikia tikėtis, 
atidarymo laikas bus pasku
bintas.

★ * ★
Na, o Laisvės bendrovės ak

cininkų suvažiavimas bus vie
nas iš daugelio.

Tai eilinis laisviečių sanskri- 
dis.

Nemanau, kad mes jame tu
rėsime kokių nors griežtų pa
kaitų atlikti. Bet tai nereiš
kia, kad suvažiavimas nebus 
svarbus.

Gi mojau po suvažiavimo 
akcininkai ir daugybė svečių 
susirinks didžiulio bankietan.

Dienraščio vardu kviečiu vi
sus Brooklyn© ir apylinkės lie
tuvius bankiete dalyvauti.

★ ★ ★
Bizonijoje praūžė darbinin

kų streikų banga. Kuomet 
šimtai tūkstančių darbininkų 
stoja streikan — reikšmingas 
dalykas ir su juo kiekvienas 
privalo skaitytis.

Dabar komercinė Amerikos 
spauda stato klausimą: • Kas 
darbininkus streikan iššaukė
— komunistai ar badas?

Nebuvus Bizonijoje (ame
rikiečių ir anglų valdomose 
Vokietijos zonose), nėra leng
va kaltininką matyti. Tačiau 
drąsiai galima spėti, jog prie 
darbininkų streikan iššaukimo 
prisidėjo abu: komunistai ir 
badas.

Nepaisant, kiek komercinė 
spauda plepa apie Bizonijoje 
komunistinės įtakos menkumą,
— ji ten didelė.

Tiek pat ir dėl skurdo-ba- 
do: jis kočioja vokiečiuos dar
bo žmones nejuokais. O kapi
talistai, visoki parazitai — pa
valgę sočiai, — laimingi.

Visi tie, kurie šiandien šū
kaloja, būk Marshall© planas 
sunaikins komunistinį judėji
mą — pučia muilo burbulus.

Buržuazijos ir jos agentų 
papirkdinėjimu pagrindinio vi
suomeninio klausimo niekad 
nebuvo ir nebus galihia iš
spręsti.

Tiek Vakarų Europoje, tiek 
Bizonijoje, tiek Graikijoje po
litiniais sumetimais pilami mū
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VIRŠ 1,000,000 VOKIEČIU STREIKAVO PRIES BADĄ 
_!___________________________________ ’ B---------------------- —---- ------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Streikas Suparalyžiavo 26 
Bavarijos Miestus

SVEIKINAME LAISVES
SERININKĮJ SUVAŽIA V1M/

Darbininką Vadai įspėja Dar Rimtesniais Įvykiais;
Gen. Clay Įsakė Amerikoną Armijai Būti Pasiruošusiai

Munich, saus. 23. —Dau
giau kaip 1,200,000 Bavari
jos darbininkų streikavo 24 
valandas, protestuodami 
prieš maisto stoką. Kai ku
rie pranešimai teigia, kad 
streike dalyvavo apie 2,- 
000,000 žmonių. Bavarija y- 
ra amerikonų užimtame 
Vokietijos ruožte. Streikas 
suparalyžiavo Munichą ir 
25 kitus fabrikinius mies
tus.

Amerikonų komandierius 
Vokietijoj, generolas Lu
cius D. Clay kaltino komu
nistus už streiko iššaukimą. 
Tatai užginčijo net social
demokratai unijų vadai. Jie 
sakė, badas verčia darbi
ninkus streikuoti.

Jeigu nebus parūpinta 
daugiau maisto, tai įvyks 
dar rimtesnių dalykų va
karinėje Vokietijoje, kaip 
įspėjo darbininkų vadai.

Amerikonų komanda įsa
kė savo armijai “budėti” ir 
visokioms galimybėms pasi
ruošti.

Atmetė Trumano Peršamą 
Dvigubą Algą Generolui

Washington. — Kongreso 
komitetas atmetė kartotiną 
prez. Trumano prašymą pa
skirt generol. L. S. Kuterį 
civilės orlaivininkystės gal
vą ir mokėti jam dvigubą 
algą — $15,000 per metus 
kaip generolui ir $10,000 
kaip civilių lėktuvų komi
sijos vadui.

Arabai Žaloja jr Išniekina 
Nužudytą Žydą Kūnus

Jeruzalė.— Arabai užklu
po žydų kolonijų sargus 
ties Tel Aviv miestu, Pale
stinoj. Jie tuos žydus pei
liais subadė, sušaudė, nu
tempė jų kūnus į orindžių 
miškelį, visaip sužalojo ir 
išniekino. Per dieną arabai 
nužudė 8 žydus, o žydai 5 
arabus.

Nusenę Anglijos Karo Lai
vai Bus Suardyti

London. — Anglija suar
dys penkis nusidėvėjusius 
savo karo laivus, turinčius 
apie 30 metų amžiaus ir se
nesnius. Jų plienas bus pa
naudotas kaip medžiaga 
fabrikam. Bet anglų val
džia skelbia, kad ji “maži
na” savo karo laivyną.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimeliui 
įneštas sumanymas reika
lauja bausti automobilistus 
už per lėtą važiavimą.

sų krašto doleriai pakels bui
tį ne darbininkams, o tik jų iš
naudotojams.

O kas bus tuomet?

Karinė anglų ir ameriko
nų vyriausybė pasižadėjo 
pristatyt 5,000 tonų, riebalų 
ir 20,000 tonų cukraus dar
bininkams Ruhr srityje, 
anglų užimtoje pramoniš- 
kiausioje Vokietijos dalyje.

Didžiuose masiniuose su
sirinkimuose darbininkai 
reikalavo ne tik daugiau 
maisto, bet ir visų ruožtų 
sujungimo į vieną Vokieti
jos valstybę.

Daugelis Pasitraukusių 
Oficieriu “Paliegėlių” 
Skuta Valdžią

t
Washington. — Nuo ka

ro pabaigos apie 25,000 A- 
merikos oficieriu pasitrau
kė iš tarnybos, esą, dėl ne
sveikatos ir paliegimų. O 
kuomet oficierius dėl to
kios priežasties apleidžia 
tarnybą, tai jam nereikia 
mokėti taksų už gaunamą 
pensiją.

Dėl tariamų “paliegimų” 
išėjo iš tarnybos ir šmugel- 
ninkas generolas Bennett 
E. Meyer ir gavo po $550 
netaksuojamos pensijos per 
mėnesį. — Jis karo metu 
slaptai įsteigė savo fabriką, 
kuriam davė valdžios užsa
kymus.

Prez. Trumanas ketina 
paskirti civilių žmonių ko
misiją, kad ištirtų oficieriu 
pasitraukimus dėl paliegi
mų ir specialių pensijų.

SIŪLOMA PENSIJOS 
VALD. BEDARBIAMS

Albany, N. Y. — Republ. 
senatorius Halpern įnešė 
New Yorko valstijos seime
liui sumanymą mokėti pen
sijas bedarbiams civiliams 
valstijos tarnautojams pa
našiai, kaip ir fabrikiniams 
bedarbiams.

Washington. — Valstyb. 
sekretorius Marshallas ga
mina pasiūlymą kongresui 
dėl paramos čiang Kai-še- 
ko valdžiai Chinijoj.

Milano, Italija. — čia pra
sidėjo nauji darbininkų 
streikai ir demonstracijos.

250,000 Californiečių 
Parašą už Wallace’ą

San Francisco. — Cali- 
fornijos Progresyvių Par
tija surinko jau 250,000 pi
liečių parašų įregistruoti 
Henriui Wallace’ui, kaip 
kandidatui į Jungtinių Val
stijų prezidentus, ir kitiems 
pažangūnų kandidatams. 
Per ' keletą dienų bus už
baigtas reikalingas tam pi
liečių parašų skaičius.

Nuoširdžiai sveikiname dienraščio Laisves šėrinin- 
kų suvažiavimą šį sekmadienį Brooklyne. Linkime pa
daryti tikslių tarimų kuo plačiausiam šio dienraščio 
paskleidimui ir jo turinio tobulinimui.

Redakcija,
Administracija,.
Spaustuvės Darbininkai.

Jungtines Valstijos Smarkiną
Propagandą prieš Sovietus

Washington. — Valstyb. 
departmentas per savo ra
diją “Amerikos Balsą” 
skleidžia tuzinais įvairių 
kalbų “sutraukas” iš vadi
namų dokumentų apie So
vietų nepuolimo sutartį su 
Vokietija 1939 m. ir apie 
tųdviejų šalių santykius iki 
1941 m. “Amerikos Balsas”, 
be kitko, pasakoja, kad ru
sai ir vokiečiai, girdi, tada 
taręsi pasidalinti tarp sa
vęs Europą ir užviešpatau

Green Perša Ilgint 
Darbo Savaitę

Washington. — Darbo 
Federacijos galva Wm. 
Green siūlė pailginti darbo 
savaitę nuo 40 iki 45 valan
dų, bet už tas 5 valandas 
mokėti, kaip už viršlaikius. 
Fabrikantai nesutinka su 
viršlaikių alga.

Graiką Monarcbistai Bijo 
Naujo Partizaną Žygio 
Dėl Konitsos Miesto

Athenai, Graikija. —Mo- 
narchistų spauda įspėja, 
kad graikų partizanai ruo
šiasi vėl apgulti Konitsos 
miestą, už keleto mylių nuo 
Albanijos rubežiaus. Mo- 
narchistų koma ndieriai 
garsinasi, kad jie pradėję 
naują ofensyvą prieš parti
zanus keliuose frontuose 
šiaurinėje, pietinėje ir vidu
rinėje Graikijoje. Bet Unit
ed Press praneša, kad jie 
tik atmušinėja partizanų a- 
takas.

Francijos tūkstančiai aktorių, rašytoju ir filmu lan
kytojų susirinko Paryžiuje protesuoti prieš užvertimą 
Francijos amerikiečių filmomis. Jie sako, kad Holly
wood© valdovai nori užgrobti Francijos filmų prekyvie

tę. Ir, pagaliau, sako jų plakatas, amerikiečių 
filmose ne viskas gerai.

ti pasaulį. Valstybės de- 
partmento radija piešia, 
partmen to radijas piešia, 
draugavęs su Hitleriu.

(Tuo tarpu New Yorko 
Daily News ir kiti komerci
niai laikraščiai kaltina So
vietus, kad jie nevykdę su
tarties su Vokietija ir mė
ginę užbėgti vokiečiams už 
akių Balkanuose ir kitur. 
Todėl tie laikraščiai teisina 
Hitlerio karą prieš Sovietų 
Sąjungą.)

Amerikos Bombanešiai 
Lekia Vokietijon

Washington. — Išskrido 
Vokietijon būrys didžiausių 
Amerikos bombanešių B- 
29, vadinamų lekiančiųjų 
tvirtovių. Karinė Washing- 
tono vyriausybė sako, kad 
tie bombanešiai lekia tiktai 
“lavinimuisi.”

Žmona Nušovė Žmogžudį 
Savo Vyrą, Pagal Jo 
Paties Paliepimą

Columbia, Maine. —Tho
mas Drinkwater nušovė 
Harley Worcester) ir Gleni- 
sę Ellingwoodiene per gin
čus Worcesterio namuose ir 
sužeidė atvykusį policinin
ką. Paskui jis liepė savo 
žmonai Alicei nušaut jį pa
tį. Pirmas jos šūvis pralėkė 
pro šalį. Tada vyras užtai
sė šautuvą ir liepė vėl šau
ti. Taip žmona ir nušovė jį. 
Dabar jinai areštuota kaip 
žmogžudė.

CIO Tarybos Dauguma prieš 
Trečią Politinę Partiją
Uniją Pažangūnai Darbuosis Trečiai Partijai, Nežiūrint 
Tarybos Daugumos Trumaniškos Rezoliucijos Prieš Ją

Washington. — Vykdo
moji CIO unijų taryba, va
dovaujant pirmininkui Phi- 
lipui Murray, dauguma bal
sų priėmė rezoliuciją prieš 
trečios partijos steigimą 
prezidentiniams šių metų 
rinkimams. Prieš trečią 
partiją balsavo 33 tarybos 
nariai, o už ją 11 narių.

Trečiosios partijos šali
ninkai tuojau pareiškė, kad 
jų atstovaujamos unijos pa
silaiko teisę savistoviai vei-

Churchillas Grūmoja 
Sovietų Sąjungai 
Atomy Bombomis

London, saus. 23. —•„ Bu
vęs Anglijos premjeras 
Winston Churchill reikala
vo, kad Amerika, Anglija ir 
jų bendrai “suvaldytų” So
vietus, pirma, negu rusai 
pasigamins atominę bombą. 
Jis spėjo, kad Sovietai už1 
kokių metų jau turės atom- 
bombą. Churchillas prana
šavo, jog dabartinis santy
kių įveržimas tarp “vaka
rinių demokratijų” ir So
vietų negalėsiąs ilgai išsi
laikyti be ginkluoto susidū
rimo.

Churchillas užgyrė už
sienio reikalų ministro Be- 
vino kalbą seime, kur Bevi- 
nas garbino .Marshallo pla
ną ir grąsino Sovietam. Be- 
vinas piršo karinę sąjungą 
su Francija, Italija Ir kitais 
vakarų kraštais.

SOVIETAI NEJLEIDŽIA 
J. TAUTŲ KOMISIJOS 
Į ŠIAUR. KORĖJĄ

Korėja. — Jungt. Tautų 
komisija prašėsi į šiaurinę 
Korėjos pusę, kuri Sovietų 
užimta. Sovietinė vyriausy
bė atmetė prašymą. Pasta
rasis Jungt. Tautų seimas 
pasiuntė tą komisiją, kad 
paruoštų rinkimus visoj 
Korėjoj. Sovietai laiko ko
misiją anglų-amerikonų j- 
rankiu. Sovietų Sąjunga 
siūlė ištraukti visą sovieti
nę ir amerikinę kariuomenę 
iš Korėjos ir leisti jos žmo
nėms laisvai išsirinkti val
džią. Amerikonai ir anglai 
atmetė šį siūlymą.

Calif. Biznierių Grupė 
Geidžia Eisenhowerio

Los Angeles, Calif. — 
Biznierių grupė išgavo val
stijos čarterį kaipo organi
zacija, agituojanti išrinkt 
generolą Eisenhowerį Jung. 
Valstijų prezidentu. Jie va
dina Eisenhowerį “vyru, 
kuris spręs Amerikos liki
mą”, ir šaukia jį būtinai 
kandidatuoti.

ORAS.—Būsią šalta.

kti politikoje, nepaisant tos 
rezoliucijos.

Hugh Bryson, pirminin
kas Californijos Progresy- 
vės Partijos, ir Harry Brid
ges, Laivakrovių Unijos va
das, sakė, kad jie ir toliau 
ryžtingai darbuosis trečia
jai partijai su Henriu Wal- 
lace’u priekyje.

Vykdomojoj CIO tary
boj už trečiąją partiją pa
sisakė Elektrininkų Unijos 
sekretorius iždininkas Ju
lius Emspak; Kailiasiuvių 
Unijos pirmininkas Ben 
Gold; Važiuotės Darbinin
kų Unijos pirmininkas Mi
chael Quill; Žemės Ūkio Į- 
rankių Darbininkų Unijos 
pirmininkas Grant Oakes 
ir 7 kiti.

Laikraščių atstovai už
klausė generalį CIO pirmi
ninką Philipą Murray, ar 
rezoliucija prieš trečiąją 
partiją bus privaloma vi
soms unijoms. Murray ven
gė tiesioginio atsakymo, bet 
aplinkiniai aiškino, kad vi
sų unijų narių “moralė pa
reiga” yra veikti taip, kaip 
nurodo rezoliucija. O rezo
liucijos prasmė — remti 
Trumaną ir jo demokratus 
rinkimų vajuje.

Naciai Gamina Sprogimus 
Arabams Prieš Žydus

Beirut, Lebanon.— Unit
ed Press praneša, jog atvy
ko 16 nacių buvusių ofi
cieriu ir technikų. Jie pa
dės arabams gaminti spro
gimus karui prieš Palesti
nos žydus. Tuo tarpu dar 
tūkstančiai ginkluotų ara
bų iš Lebano ir Syrijos 
praslinko į Palestiną, pro 
anglų sargybą. %

Pataria Gamint Daugiau 
Kūrenamojo Žibalo

Washington. — Žibalo 
fabrikantų komisija savo 
patarime valdžiai sakė: 
Reikėtų sustabdyt gazolino 
dirbimą dviem mėnesiam, 
kad būtų galima pagaminti 
daugiau kūrenamojo žiba
lo. Visose rytinėse valstijo
se ‘stokuoja kūrenamojo ži
balo, o žiema “nepaprastai 
šalta.”

Chinų Partizanai — Pavo
jus Jankiam Medžiotoiam

Šanghai, Chinija. —Ame
rikonų komanda uždraudė 
savo kariams medžioti Šan- 
ghajatUs didmiesčio srityje; 
sako, gręsia pavojus iš chi
nų partizanų pusės.

Washington. — Admiro
las Halsey peikė šnekas a- 
pie karą su Sovietais.

Minnesotos .valstijoj šal
tis siekė 40 laipsnių žemiau 
zero.
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Pakartieji “Autoritetai ’
Sausio 22 diena įeis istorijon daugiau negu vienu 

požiūriu. Ji parodys, kad dar ir šiandien, trys metai po 
karo su fašizmu, nors jau seniai Hitleris pats galą pasi
darė, o jo pagelbininkai ir pastumdėliai jau seniai pa-- 
karti kaipo karo kriminalistai, hitlerizmas tebeslankio
ja,-kaip kokia baisi šmėkla. Hitlerizmas tebeteršia tarp
tautinius diplomatinius vandenis ir tebekankina nekal
tą žmoniją tuo pačiu baubu.

Sausio 22 dieną mūsų Valstybės Departmentas ap
dovanojo Ameriką ir visą- pasaulį didele knyga, kuri ne
prisidės prie suraminimo žmonijos ir sustiprinimo pa
saulinių taikos spėkų. Knyga pavadinta “Nazi-Soviet 
Relations Between 1939-1941.” Joje esą sudėti dokumen
tai, nušviečia to laikotarpio santykius tarpe Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos.

Kodėl šitie “dokumentai” net knygos formoje išleis
ti ir paskelbti dabar? Kodėl nelaukta kaleinos? Iš4Wa- 
shingtono pranęša, kad Valstybės Departmentas dar te- 
bepriruošinėja išleidimui dokumentus iš laikotarpio prieš 
1937 metus. Einant iš eilės, 1939-1941 m. laikotarpio įvy
kiams dar būtų reikėję palaukti mažiausia porą metų. 
Bet padarytas didelis peršokimas ir štai turime to lai
kotarpio “istoriją.”

Paslaptį atidengia “The Chicago Sun” ir'New Yor- 
ko “PM” korespondentai. Jie rašo iš Washingtono ir 
sako, kad “nors Valstybes Departmentas užtyli, bet dau
guma korespondentų mano, kad čionai sprendžiamuoju 
faktorium buvo sunkumai Kongrese su Marshall Planu.” 
Labai svarbu. Marshall Planas neina taip, kaip vyriau
sybė nori. Ne tik Kongreso nariai, bet ir žmonės abel- 
nai pradeda rimtai abejoti apie Marshall Plano ir Tru- 
mano Doktrinos išganingumą. Mūsų prezidentas ir vals
tybės sekretorius nesijaučia gerai. Jie bijo pralaimėji
mo. Reikia padilginti kongresmanų ir žmonių jausmus 
kuomi nors, reikia padidinti anti-komunistinę ir anti
rusišką isteriją, jau ir ant taip įtemptų santykių tarpe 
Tarybų Sąjungos ir Amerikos, reikia užmesti diploma
tinio dinamito. Tegul kongresmanai ir žmonės pamato, ; 
koki baisūs tie rusai yra ir kaip reikia skubintis su ! 
Marshall Planu išsigelbė'jlinui nuo jų.

Dirva tam staigiam žygiui buvo puikiai paruošta. Ko
mercinė spauda ir radijo komentatoriai ištroškusiai lau
kė sensacijos, naujos “atominės bombos” išgąsdinimui 
Amerikos žmonių. Paimkime New Yorko didžiiiosius 
dienraščius. “The New York Times” šaukia: “Pačiup- ■ 
tieji dokumentai parodo Sovietų tikslus 1939 metais pa
sigrobti žemes ir padalinti Europą/’

“Liberališkas” “The New York Post” sako: “Ati
dengiama, kad Stalinas norėjo prisidėti prie fašistines 
Ašies

Reakcinis “The New York Sun” sako: “Hitlerio-Sta- 
lino suokalbis atidengtas rusams.”

“News” šaukia: Hitlerio-Stalino suokalbis prieš 
Jungtines Valstijas.”

Žmonės skaito tokius antgalvius ir trauko pečiais. 
Kas čia pasidarė? Nejaugi jau kąrąs prasidėjo? Visa 
atmosfera tapo uželektrizuota. Baimė ir isterija pašoko 
viša galva. Tikslas atsiektas. Dabar Marshall Planui bus 
lengviau prašliaužti.

Taip galvoja mūsų prezidentas ir valstybės sekre
torius. Kaip ištiesų bus, jau kita istorija.

Žodis apie tuos baisiuosius “dokumentus.” Dalis jų 
jau tilpo komercinėje spaudoje. Po jais taip skamba var
das pakartojo kriminalisto Ribbentropo.- Amerika padė
jo jf pakarti, bet dabar ta pati Amerika šito krimina
listo žodį skaito šventu! Pasirodo, kad dabar mums jau 
viskas šventa, ką sakė bei paliko pakartieji hitlerininkai.

Ką gi tie dokumentai pagaliau parodo? Jie parodo, 
kad, jei tikėti “The New York Times” korespondentui 
Bertram D. Hulen ir kitiems, Stalinas, Molotovas ir visi 
bolševikai buvo. “paskutiniai kvailiai.” Jie viską buvo 
atidavę Hitleriui, bet ir tai Hitleris jų savo globon ne- 
priėfnė! Pavyzdžiui, nors jie, girdi, žinojo iš pačių vo
kiečių, kad karas neišvengiamas, kad karas jau čia pat, 
kad vokiečiai juos užpuls, bet jie vistiek Hitleriui pa
taikavo ir viską jam prižadėjo. Kiek žemiau, tačiau, tas 
pats Mr. Hullen tvirtina, kad net ir tada, “kada Sovie
tų-Vokieti jos santykiai visiškai pablogėjo, rusai, matyt, 
netikėjo, kad Vokietija juos užpuls. Iki pat galo jie buvo 
tikri, kad jiems pavyks susitarti.”

Arba, štai, visi atsimename, kaip ėjo derybos tarpe 
Anglijos, Lenkijos, ir Francūzijos dėl sudarymo bendro 
fronto prieš Vokietiją. Sovietai ir siūlė ir kagino tokį 
frontą sudaryti. Sovietai žadėjo lenkams ir francūzams 
greitą ginkluotą paramą prieš vokiečius, jeigu tiktai 
lenkai sutiktų leisti Raudonajai Armijai juos' apginti. 
Visa tai jau sena istorija. Visa tai yra juodu ant baltu 
užrašyta.

Tačiau tas pats korespondentas suranda, kad Sta
linas ir Molotovas “daug geriau norėjo bendradarbiauti 
su vokiečiais, negu su Vakarais.” Vadinasi, bandoma 
įrodyti, kąd mūsų didžioji karo rrtętu talkininkė buvo 
Tftūsų didžiausias priešas. Ir pakartasis Ribbentropas 
tai mums pilnai patvirtina. Jei ne jis ir jo štabas, mes 
nebūtume nė žinoję! • .

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

Nors įvairių kraštų ko
munistai, kaip jau nurody
ta, dažnai savaimingai su
tinka, vienok jie neretai tu
rėjo skirtumų tarp savęs ir 
tarp savo partijų, taipgi su 
tarybine politika. Komunis
tu Internacionalo laikais 
viduj in. skirtumai buvo de- 
batuojami visuose jo kon
gresuose. Neperseniai pasi
rodė skirtumų tarp Italijos 
ir Jugoslavijos komunistų 
partijų, tarp Francūzijos ir 
Vokietijos partijų, ir tarp 
arabų ir žydų partijų, — 
dauguma tų skirtumų turė
jo tarptautinių implikacijų. 
Na, o kiek tai liečia Jungti
nių Valstijų komunistus, jie 
taipgi turėjo visokių nesu
sipratimų ir mažesnių skir
tumų su kitų kraštų komu
nistų partijomis, įskaitant 
rusų. Beje, kalbant apie 
tarp komunistų skirtumus, 
jūs patys tuojau už vieno 
pasigavote savo klausime 
No. 19-tame, kur jūs ragi
nate mane išaiškinti, kodėl 
rusai vienaip pažiūrėję į 
Earl Browderi, o mes ki
taip.

Kuomet mūsų Civilinia
me Kare Lincolnas vadova
vo progreso pajėgoms ko
voje prieš žmonijos vergi
jos apgynėjus, jį rėmė pa
saulio darbininkų judėji
mas. Be, abejojimo, dauge
lis darbo unijistų ir anų 
laiku komunistu tūluose, C V Z
smulkesniuose klausimuose 
nesutiko su Lincolnu. Ta
čiau jie nestojo su Lincol- 
no priešais, kad jam pa
kenkti. Ką jie darė, darė 
teisingai, tam, kad' pabrėž
ti tuos klausimus, kuriais 
jie sutinka. Šis tai yra rak
tas į Amerikos komunistų 
nusistatymą linkui komu
nistų ir demokratinių judė
jimų kituose pasaulio kraš
tuose.
AR JIE PATYS NUSISTA- 
TO SAVO POLITIKĄ?

Klausimas: Ar jūs, kaip 
Jungtinių Valstijų komu
nistų partijos pirmininkas, 
galite atsakyti šiuos ir ki
tus klausimus visiškai sa
vaip? Ar jūs turite tartis 
su *(a) sovietiniais pareigū

nais Maskvoje, (b) Sovietų 
Rusijos atstovais Jungtinė
se Valstijose, ar (c) kitais 
kuriais rusų komunistų 
partijos bei tarptautinės 
komunistų organizacijos at
stovais?

Atsakymas :• Atsakydamas 
į šį žioplą raudonbaubistinį 
klausimą, pasakysiu, jog 
mes, Amerikos komunistai, 
formuluojame patys savo 
politiką, be atsiklausimo bei 
pasitarimo su bent kokio
mis išlaukinėmis pajėgomis. 
Komunistų partija, iš sava
norių susidariusi organiza
cija, negalėtų, netgi jei ir 
norėtų, priversti savo na
rius veikti bei tikėti prieš 
jųjų norą. Partija palaiko
ma josios narių pasiaukoji
mu komunizmo principams; 
asmeninis įsitikinimas yra 
mūsų organizacijos pagrin
dinis pasilaikymo dėsnis. 
Tuo būdu kvaila yra many
ti, būk ši savanorių organi
zacija, pagrįsta ideologiniu 
įsitikinimu, galėtų aklai im
ti įsakymus iš išlaukinių 
šaltinių.

1926 metais, kai Komu
nistų Internacionalas dar 
gyvavo, Stalinas atsakė į tą 
dažnai kartojamą klausimą 
apie komunistinę “regimen- 
taciją” sekamai: “Nėra pa
saulyje komunistų, kurie 
sutiktų darbuotis ‘sulyg įsa
kymais,’ gautais iš kitur, 
prieš savo įsitikinimus ir 
valią, priešingą tam, ko rei
kalauja padėtis. Jeigu to
kių komunistų ir rastųsi, 
tai jie nebūtų verti nei vie
no cento. Komunistai yra 
tvirti ir drąsūs, jie kovoja 
prieš daugybę priešų. Ko
munisto vertybė, tau) kitų 
dalykų, glūdi tame, kad jis 
gali apginti savo įsitikini
mus.”

Klausimas: Kodėl komu
nistai bendrai slepia Jung
tinėse Valstijose savo na- 
rystę?

Atsakymas: Iš tikrųjų, 
; nėra tiesa, būk Amerikos 
komunistai “bendrai slepia 
savo narystę.” Komunistų 
partija atvirai palaiko savo 
raštines; jinai spausdina 
nemažai literatūros ir šau
kia tūkstančius masinių mi
tingų kas kiekvieneri me-

\Keturioms i tižrubežius telegramų .siuntimo firrhomš 
Atsisakitis darbininkams pakėlti algas, 3,000 CIO Ame
rican Communications Association nairių išėjo į streiką.

Čia jie matomi pikietuojant'Western Union-raštinę, 
New Yorke. «

>Ar dar reikia aiškinti, kad ši Valstybės Depart- 
merito knyga, kad šis Hitlerio ir Ribbentropo pastaty
mas liūdininkaįs prieš mūsų talkininkę, ktiri daugiau
sia galvų paguldė ir daugiausia kraujo praliejo ir dau
giausia priešų paklojo pereitame kare? toliau pablogins 
santykius tarpe Tarybų Sąjungos ir Jungtinių Valstijų 
ir dar vieną smūgį suduos taikos reikalui?

Kam iš to nauda? Kas tuomi pasidžiaugs?
Pasidžiaugs, žinoma, tie, kuriems rūpi ne taika, bet 

naujas karas. • ■ r ■. • ... • i

Amerikos Lietuvių 
Centro Veikla

tai; jinai skleidžia didelius 
kiekius brošiūrų, ir, bend
rai, josios nariai žinomi, 
kaipo komunistai jų darba
vietėse,- unijoje ir kaimy
nystėse, kur jie gyvena. O 
jeigu randasi mažuma, ku
ri viešai neskelbia to, kad 
ji priklauso komunistinei 

• partijai, tai pareina dėl to, 
kad toks atviras prisipaži
nimas iššauktų prieš juos 
diskriminaciją ir persekio
jimus.

Yra kiekvienam supran
tama, jog bent kokia politi
nė grupė, įmrią persekioja 
esanti valdžioje reakcinin
kai, neišvengiamai siekiasi 
slėpti savo darbą tam tik
romis priemonėmis, idant 
pridengus jį nuo užpuolimų 
iš įsigalėjusių priešų pusės. 
Taip, pavyzdžiui, pietiniai 
abolicijonistai, prieš Civili
nio Karo laikais, — vienas 
garbingiausių mūsų šalies 
istorijoje judėjimų, — daž
nai buvo priversti apgalvo
tai slėpti savo pažiūras ir 
veiksmus. Taipgi, kaip 
kiekvienas senas unijistas 
žino, seniau, neorganizuoto
se daugelio sutrustintų 
pramonių darbavietėse, kur 
žinojimas, kad darbininkas 
yra unijistas, reiškė jam pa
vojų būti iš darbo paleistu, 
darbo unijų judėjimas turė
jo daug būdingų priemonių 
ir metodų veikti “slaptoje” 
ar pusiau - slaptoje organi
zacijoje. Na, žinoma, fašis
tiniuose kraštuose, kur po
litinis persekiojimas pasie
kė aukščiausio laipsnio, li
beralai ir visokių rūšių ra-
dikalai surado būdų priim
ti kokią nors slaptą priemo
nę pravedimui savo progre
syvių veiksmų.

(Bus daugiau) ja politiniame veikime. Tais

Viena Dėžute Sigarečių — 
Mėnesinė Alga

Su vis .didesniu pasibjaurėji
mu aš dabar prisimenu tą lai
ką, kurį man teko išgyventi 
DP stovykloje Vakarų Vokieti
joje. <

Dabar, kai aš jau pusę me
tų esu Tėvynėje, DP stovykla 
pasiliko, lyg, tolimoje praeity
je .. .

Pusantrų metų aš praleidau 
Arolseno D P stovykloje, netoli 
Kessel io miesto, amerikiečių 
okupacinėje Vakarų Vokieti
joje. Čia, be lietuvių, latvių ir 
estų, buvo daug žmonių ir kitų 
tautybių.

Pagal savo teisinę ir mate
rialinę padėtį, DP stovyklos 
gyventojai buvo skirstomi į 
tris kategorijas: stovyklos va
dovybė, stovyklos tarnautojai 
ir “išvietihtieji,” kurių tarpe ir 
aš buvau.

Pastovaus darbo aš neturė
jau, apmokėjimas už laikiną 
darbą būdavo toks menkas, kad 
iš uždarbio neįmanoma buvo

kietijoje, DP stovykloje aš bu
vau nepilnateisiu žmogumi, 
“išvietintuoju.”

Aš grįžau Lietuvon. Dabar 
aš turiu tėvynę, šeimą, kurią 
radau sveiką, aš dirbu pagal 
savo specialybę.

Dabar aš jau pusę metų 
kaip gyvenu su savo tėvu mū
sų sename bute Šančiuose, buv. 
Vokiečių gatvėje. Dirbu Kauno 
miesto vykdomojo komiteto 
butų skyriaus buhalteriu — re
vizorių.

Esu dabar 'pilnateisis pilie
tis, gyvenu ne iš kieno nors 
pašalpos, bet iš savo uždarbio.

Man gėda prisiminti, kad da
viau save įbauginti pasakomis 
apie “Sibirą,” ir daug bran
gaus laiko praleidau svetur.

Česlovas Trejus, 
Kaunas, Šančiai, 

Marijos Melnikaitės g-ve, 55.

New York. — Wallace į- 
spėjo prieš atnerikinio fa
šizmo pavojų.

Trečioji Partija ir Jos 
Kandidatas Wallace

Amerikos Lietuvių Cent
ro susirinkimas įvyko sau
sio 16 d., Brooklyne.

Vyriausias susirinkimui 
klausimas buvo 1948 m. 
prezidentin. rinkimai. Tuo 
klausimu plačiai kalbėta, 
partijų ir prezidentinių 
kandidatų programos aiš
kinta. Pasirodo, jog tik tre
čioji partija ir jos kandida
tas Henry Wallace šiuose 
rinkimuose tikrai atstovaus 
liaudies reikalus.

Kad plačiau tą klausimą 
nušviesti, nusitarta išleisti 
pareiškimą, kuriame rinki
mų klausimas bus plačiai 
išaiškintas. ’

Ta proga atžymėta svar
bumas organizuoti lietuvių 
balsuotojų klubus, kurie ga
lėtų rinkimų kampanijoje 
suvaidinti svarbų vaidme
nį. Šiuo metu labai svarbu 
Trečiojo Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo tarimą 
vykinti gyveniman: kurti 
balsuotojų klubus visose 
didesnėse lietuvių kolonijo
se.
Centro Atstove Ateivių 
Gynimo Konferencijoj

Sausio 25 ir 26 dienomis 
Washingtone įvyksta atei
vių gynimui konferencija, 
kurią šaukia Amerikinis 
^veturgimiams Ginti Komi
tetas.

Konferencija išdirbs pla
nus, kaip sėkmingiau prie
šintis prieš sveturgim. at
kreiptiems biliams ir kartu 
reikalauti, kad būtų už
drausta persekioti ir de- 
porttfoti sveturgimius tik 
todėl, kad jie gina liaudies 
reikalus, aktyviai dalyvau-

klausimais bus pasimatyta 
su tūlais kongresmanais, se
natoriais ir kitais vyriausy
bės atstovais.

Amerikos Lietuvių Cent
ras nusitarė dalyvauti kon
ferencijoje ir išrinko savo 
atstove Mildred Stensler. 
Mums svarbu toj konferen
cijoj dalyvautu ir dėlto, kad 
jinai kartu gins ir lietuvį 
Antaną Jay, . kurio piliety
bė bandoma panaikinti.
Perrinkta Centro 
Valdybą

Šis Centro susirinkimas 
buvo šiais 1948 metais pir
mas. Tai ir Centro valdyba 
buvo 1948 metams rinkta. 
Visi tie patys išrinkti. Val- 
dybon įeina: R. Mizara, pir
mininkas; Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius, vice pirmininkas;
J. Gasiunas, sekretorius;
K. Petrikienė, iždininkė.

Sekretorius išdavė ra
portą už pereitus 7 mėne
sius, nuo Amerikos Lietu
vių Centro inkorporavimo. 
Nuveikta nemažai. Brošiū
ra “Už Laisvę ir Taiką” 
gerai išplatinta, taipgi pui
kiai išsiplatino lapeliai “Dėl 
Ko Negrįžti Lietuvon”. 400 
metų minėjimui lietuvių 
knygos parodos suruošta 
Detroite, Bostone ir Balti- 
morėj; turėta delegatai at
eivių gynimo konferencijoj 
Clevelande ir Civilių Teisių 
Kongreso konferencijoje 
Chicagoj.

Amerikos Lietuvių Cent
ro iždas stovi sekamai: bir
želio 1, 1947 m. buvo ižde 
$3,787.98, už brošiūrą gau
ta $125.30, Detroito kny
gų paroda davė pelno $121.- 
81, aukų gauta $65.00, par
duotas Peoples Radio Še
ras $80.00. Viso pasidaro 
$4,180.09.

Išmokėta: atlyginimais 
už Centro darbus $600, in
korporavimas $123.50, la
pelių spaudinimas $174.44, 
auka meno festivaliui 
$100.00, laikraščių prenu
meratos $20.25, paštaženk- 
liai $11.00, keliones' $31.- 
99, telegramos $2.90, smul
kių išlaidų $15.62. Viso iš
laidų pasidaro per 7 mėne
sius $1,078.60. Lieka ižde 
$3,101.49. ‘

Iždas randasi sekamose 
vietose: banke ant čekių 
$501.49, Lietuvių Kultūri
niam Centrui (namui) pas
kolinta $2,500.00, namo šė- 

I rų pirkta už $100.00.
J. Gasiūnas, ALC sekr.

Jeruzalė. — Anglai sa- 
; kosi išviję kelis šimtus ara
bų, kurie iš Lebano-Syrijos 
buvo įsiveržę į Palestiną. 
Susikirtimuose tarpe į£i- 

; veržėlių ir žydų buvo už
mušta 8 žydai ir 7 arabai; 
sužeista keli desėtkai iš a- 
biejų pusių. Viso tik du an- 

Iglai truputį sužeisti.
pragyventi.

Taip, pav. aš prityręs 'buhal
teris, paskutiniuoju metu dir
bau UNRPvA stovyklos admi
nistracijoje pasiuntiniu. Aš tu
rėjau išnešioti laiškus ir pake
tus, ir už tai gaudavau per mė
nesį 130 markių, t. y. — vieną 
dėžutę sigarečių, nes tokia si- 
garečių kaina buvo amerikiečių 
zonoje.

Jau 1946 m. pabaigoje iš 
stovykloje gaunamo maisto 
pragyventi buvo sunku, nes iš
duodamų produktų normos žy- 
miąi sumažėjo. Taigi, didesnio
ji stovyklos gyventojų dalis, už
siimdavo spėkūliacija, kuri 
tarp kitko amerikiečių zonoje 
turi kuo plaČiąūsią dirvą.

Bet ne vien materialinė pa
dėtis skatino mahe grįžti į Tė
vynę. Svarbiausia gi buvę tai, 
kad gyvendamas Vakarų Vo-

Laisves Vajus Baigiasi
Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų pasi

baigs su sausio mėnesiu. Su 2-ra diena vasario 
(Feb. 2nd) turi būt Laisvės raštinėje visų kontes- 
tantų galutini rezultatai.

Paskutinėm vajaus dienom visi pasispauskime, 
kad dar gauti po vieną-kitą naują skaitytoją savo 
dienraščiui. Kurie dar neaukojo į 1948 metų budžeto 
fondą, pasiskubinkite atlikti savo pareigą. Kur dar 
nebuvo nieko surengta mūsų dienraščio budžeto su
stiprinimui, rengkite dabar. Nebus nuodėmės, kad 
vėliau, bet jei nieko nerengsite tai bus negražu.

Pratęsimas vajaus, visu sausio mėnesiu duoda 
pageidaujamų rezultatų. Gaunama naujų skaitytojų 
ir pluoštais ateina atnaujinimai. Tas gražu. Tačiau 
su sausio mėnesiu vajus turi baigtis. .

Laisves Adm.
----------- ----------- , ii   i, u 11 i■ ■ • i ■ ' ■ • 1     
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Daugiau Atsakomingumo prie Mūsų 
Laikraštines Kritikos

Su nusistebėjimu teko skaityti “Lais
vės” sausio 15-tos numeryje Miko Det- 
roitiečio raštą, pavadintą “Netikęs Vei
kalas.” Tame rašte M. D. kritikuoja Lie
tuvos dramaturgo B. Dauguviečio veika
lą Qžaldoko Dvaras.”

Mes sakėme, su nusistebėjimu skaitė
me tą raštą, bet teisingiau būtų pasa
kius su pasipiktinimu. Kiekvienas turi 
teisę kritikuoti bile veikalą bile kur iš
leistą, bet reikia bent šiokio tokio įsigi
linimo, bent šiokio tokio atsakomingumo. 
M. D. savo kritikoje šauna į visas pu
ses, kritikuoja mandriausiai turinį, tech
niškas puses, kalbos taisyklingumą, 
estetinius vieno ar kito žodžio privalu
mus, ir visur taip suklumpa, kad net 
gaila. Iš rašto aišku, kad M. D. tikslas 
iš pat pradžios buvo .tą veikalą pašiepti, 
ir jis tai daro neskoningai, stačiokiškai ir 
su ardytojo žiburėliu akyse. Mes galime 
įsivaizduoti, su kokiu nusistebėjimu to
kius dalykus skaitys pats Dauguvietis ir 
kiti, kuomet tas “Laisvės” numeris pa
sieks Lietuvą. Veikiausia jie vien pa
trauks pečiais ir nusišypsos.

Pradėkime nuo jo rašto pradžios. Pir
miausia M. D. autoritetingai pabrėžia, 
kad “kopijos atspausdintos be jokios 
tvarkos. Nėra antgalvio drama ar kome
dija, kur ir ką atvaizduoja ir kas jį pa- 
rašė-sutaisė.”

Prieš mus guli kopija to veikalo,, kurį 
čia Amerikoje išleido Lietuvių Meno Są
junga. Ir štai viršelyje aiškių aiškiau
siomis raidėmis virš veikalo pavadinimo 
telpa autoriaus vardas (B. Dauguvietis) 
ir dargi randame ne taip jau būtinas ei
lutes “3-jų veiksmų vaidinimas” ir net 
dar “Vaizdas Tarybų Lietuvos Kaime 
1946 Metais”!

Atrodo, kad draugas Mikas matė vei
kalą be viršelio ir taip įsikarščiavo. Taip
gi gali būti, kad jis matė orginalę ko
piją, atsiųstą iš Lietuvos, taipgi be vir
šelio. Vienaip ar kitaip, jo techniška kri
tika tikrai juokinga.

Kas daugiau M. Detroitiečiui nepa
tinka? Ogi, niekas jam nepatinka! Ne
tinka, kad "dauguma veikalo charakterių 
yra senesnio amžiaus, netinka, kad kie
me turi sėdėti negraži senmergė (turbūt, 
būtų geriau, kad ji būtų grakšti baleri
na), jam nepatinka tas, kad veikale re
alistiniai piešiamas dabartinio Lietuvos 
kaimo vaizdas ir jis sako:

Veikalo siužetas (turinys), mano su
pratimu, taip pat ne tik niekam nevertas, 
bet net kenksmingas, žiūrint Lietuvos ta
rybinėmis akimis, jau nekalbant apie nau
jus, nesuprantamus žodžius ir sužargo- 
nintus žodžius, kurie yra pavartoti tame 
veikale.

•
štai, k^me šuo užkastas: jo visas 

įkarštis prieš veikalą plaukia iš vieno 
taško, — kad jame pavartoti žodžiai, ku
rie anot mūsų viską žinančio Miko yra 
“lenkiški,” “žargoniniai” ir jo taip neap
kenčiami “subendrinti.”

Kas tie baisūs žodžiai, prieš kuriuos 
stoja Mikas?

Tikėkite, ar ne, jie yra kubilas, svir
nas, priesvirnis! i

M. D. sako:
“Kubilas yra lenkiškas žodis daikta

vardis, tik pagal bendrinę kalbą lietu
viškai sužargonintas.”

* ir
“Tik žinau tiek, kad svirnas yra len

kiškas žodis, daiktavardis.”
Apie veikalo turinį/ apie jo pozityvę 

ar neigiamą rolę mes parašysime atski
rai. Mes manome, kad Detroitiečio nuo
monė ir šiuo klausimu didžiai klaidinga, 
bet kiekvienas, aišku, turi savo nuomo
nę. Bet kas Detroitiečio neva kritikoje 
žalinga, tai jo keistas viską puolantis to
nas, jo pašaipos ir kabinėjimasis prie vi
so ir visko, ką jis žino ir nežino, ką su
pranta ir nesupranta.

Pasirodo, kad draugas Detroitietis ra
do Dauguviečio veikale ir neleistinų vul
garizmų. Faktinai tie vulgarizmai gimė

Detroitiečio galvoje, nes jis paprasčių 
paprasčiausiai nesuprato tų žodžių reik
šmės. Ypatingai jis kabinėjasi prie dvie
jų sakinių:

“Magdute, duok man tą bibelę tik vie
nai dienai” ir “Pasirodė, kad skapas.”

Mes nesigilinsime į tai, ką Mikas su
prato po žodžiu bibelė, bet jis tikriau
siai nežinojo, kad kai kuriose Lietuvos 
dalyse (jei neklystame, tai arčiau prie 
Vokietijos sienos) liaudies kalboje Bib
lija yra vadinama bibelis arba bibelė. 
Dauguvietis, kaip geras realistas, savo 
veikale stengėsi naudoti liaudies varto
jamą kalbą, folklorą (ne jūsų taip neap
kenčiamą bendrinę, drauge Mikai!).

Kaip ir žinoti, taip ir nežinoti, kiek
vienas turi teisę, ir Detroitietis turi tei
sę nežinoti, kas Lietuvos liaudies kalbo
je vienoje ar kitoje krašto dalyje reiš
kia bibelė, bet, reikia pasiteirauti, reik 
pasiklausinėti, o ne įsikarščiuoti, ir pa
daryti tokias kėistas išvadas.

Ant galo Detroitietis prieina išvados, 
kad1 tas veikalas yra propaganda prieš 
Tarybų Lietuvą! Kaip tas veikalas yra ne 
tik ne propaganda prieš Tarybų Lietu
vą, bet realistiniai sveikas dabartinio 
Lietuvos kaimo vaizdavimas, su visais jo 
trūkumais, pereinamo periodo persilau
žimais ir gražios ateities'jau besirodan- 
čiais daigais, apsistosime atskirame 
straipsnyje. Bet draugui Detroitiečiui 
norisi patarti, prieš rašant tokias recen
zijas bent kiek pagalvoti, ir jausti dau
giau atsakomingumo už savo išreikštas 
mintis, o ne berti jas kaip žirnius.

Stebėtojas.

LMS VEIKLA
Rašo L. JONIKAS '

KO MUMS TRŪKSTA.
LMS Centre nebeturime nei vienos 

lengvos operetės, kurias visa eilė chorų 
yra statę keli ar net keliolika metų at
gal. Tuom tarpu Centrą “bombarduoja” 
visa eilė naujų chorų ir reikalauja su
teikti operečių, muzikališkų veikalų.

Štai nedidelis prašymėlis mūsų jau 
įsigyvenusiems chorams: Jei jūsų choro 
bibliotekoje randasi pilnas komplektas 
sekamų operečių: “Sylvia,” “Grigutis,” 
“Kaminkrėtis ir Malūnininkas/’ “Kor- 
nevilio Varpai” — tuoj praneškite Cen
trui. Gal galėsime susitarti: paskolinsi
te, parduosite ar dovanosite.

Tokiu būdu pageidaujami veikalai ga
lės pasiekti dienos šviesą, vietoj gulėjus 
sudulkėjusiose spintose. Kaip “prasigy

vensime” išleisime ir naujų muzikališkų 
veikalų mūsų chorams. O kolei kas da
linkimės tuom, ką turime.

AR PASEKSITE GERĄ PAVYZDĮ?
Aną sykį rašiau, kad organizacijos ar 

pavieniai, kurie užsivilko su pasimokėji- 
mu duoklių 1947 metais, dar neskaitomi 
išsibraukusiais, nes daugelis jų pasimo
kęs už abiejus metus kartu. Taip jau ir 
praktikuojama.

Lbs Angeles Lietuvių Moterų Apšvie
tus Klubas prisiuntė $10 — duokles už 
1947-48 metus.

O štai pavienis, Jurgis Žilinskas, pri- 
siųsdamas duokles už dvejus metus ir 
pasipirkdamas literatūros rašo:

“... Nors aš menkai legaliu naudotis 
menu, bet laikau sau už pareigą būt 
LMS nariu tol, kol motinėlė saulutė 
švies...”

Kitas pavienis, Juozas Daubaras (Bo
vinas rašo, jog jis labai senas LMS na
rys, gaila, asmeniškai neturėjau progos 
susipažinti), prisiųsdamas savo duoklę 
už 1948 metus — ne $1.50, kaip sako 
Konstitucija, bet $3 — rašo:

“... Didžiuoju progreso vieškeliu tik 
išmintingi tekeliauja... Didto aš, kaipo 
progresyviai organizacijai — LMS — 

~prisiunčia duoklę už 1948 metus sulig 
savo išgalę $3 ...”

(Tąsa ant 4 puslapio)

Amerikiečiams lietuviams gerai, pa
žįstamas literatas'ir visuomenės veikė
jas Karolis Račkauskas, pasirašinėjęs 
Karolio Vairo slapyvardžiu, lapkričio 
mėn. susilaukęs 65 metų amžiaus ir mi
ni 40 metų sukaktuves, kaip prasidėjo 
jo literatūrinė veikla.

K. Račkauskas gimė 1882 m. lapkričio 
4 d. Šiaudinės k., Papilės valse., Šiaulių 
apskr. Gimnazijos mokslus ėjo Šiaulių 
ir Tartu (Estijos TSR) gimnazijose. 
1900-1904 m.m. mokėsi Kauno kunigų 
seminarijoje, bet iš jos pasitraukė.

1905 m. K. Račkauskas išvyko j Pet
rapilį. ieškoti darbo. Ten buvo paskirtas 
dirbti į “Lietuvių laikraštį,” kuris buvo 
leidžiamas Petrapilyje. Čia jis pradėjo 
spausdinti pirmuosius savo eilėraščius ir 
straipsnius. Kilus 1905 m. Rusijos re
voliucijai, K. Račkauskas atidžiai ja do
mėjosi, dalyvaudamas darbininkų mitin
guose, susirinkimuose.

1907 m. K. Račkauskas emigravo į 
Jungtines Amerikos Valstybes, pradžio
je sustodamas Berlyne, kur pasižymėjo 
kaip paskaitininkas, lietuvių laikraščių 
ir knygų platintojas ir teatro vaidinimų 
organizatorius. Jis išvertė j lietuvių kal
bą žinomojo rusų rašytojo Maksimo Gor
kio pjesę “Ant dugno” ir 1909 m. Brook- 
lyne pastatė.

c Be to, patsai lavinosi, studijuodamas 
visuomeninius mokslus, istoriją ir lite
ratūrą.

Po kurio laiko išsikėlė į Skrantoną, kur 
susipažino su dr. J. Šliupu ir VI. De- 
mbskiu, ten jis dirbo Lackawana Trust 
Company banke. Kartu su dr. J. šliupu 
ir Kl. Jurgelioniu K. Račkauskas įstei
gė mėnesinį žurnalą “Laisvąją Mintį,” 
kurį redagavo ligi 1911 m. gegužės mė
nesio. Tų metų Susivienijimo lietuvių 
Amerikoje seimas Baltimorėje išrinko jį 
savo organo “Tėvynės” redaktorium. Šio 
laikraščio redaktorium K. Račkauskas 
išbuvo ligi 1920 m. Laikraštis pirmojo 
pasaulinio karo metu buvo susilaukęs 
apie 18,000 skaitytojų. Be to, K. Rač
kauskas pasakė bent 400 prakalbų ir pa
skaitų Amerikos lietuvių naujokynuose. 
Visur kėlė Amerikos lietuvių susirūpi
nimą jų gimtuoju kraštu, kėlė kultūri
nį lygį. Rašytojui ir žurnalistui Juozui 
Adomaičiui — Šernui Čikagoje netekus 
vietos ir uždarbio K. Račkauskas New 
Yorke suroganizavo Šernui remti komi
tetą, kuris padėjo nusipelniusiam rašy
tojui pergyventi sunkų laiką.

Kilus 1914 m. pasauliniam karui, K. 
Račkauskas Lietuvių Spaudos Draugi
jos vardu sušaukė suvažiavimą, kurs 
įsteigė tam tikrą fondą šelpti nukentėju

(WAWAWAWAWAWAWAWAWAWAtlWIfAWAWAWAWAWAWffl 

Dienraščio Laisvės 

BANKIETAS
Tuojau įsigykite bilietus ir dalyvaukite šiame gražiame pokilyje.

SAUSIO - JAN. 251
BUS DAUG SVEČIŲ IŠ KITŲ MI ESTŲ, PASIMATYKITE SU JAIS •

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

: ŠOKIAMS GROS PAVIDIS ORKESTRĄ j

Z Vakarienė bus duodama 6-tą vai. vakaro, šokiai prasidės 7-tą valandą vakaro. ;

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

siems nuo karo Europoje esantiems bro
liams ir seserims.

1923 m. K. Račkauskas iš jungtinių 
Amerikos Valstybių išvyko, bet su Ame
rikos lietuvių pažangine spauda palaikė 
ir palaiko santykius ligi šiol.

K. Račkauskas kaip rašytojas yra ži
nomas Karolio Vairo pseudonirųu. Ame
rikoje gyvendamas, jis yra išleidęs visas 
originalias savo knygas: Eilėmis ir pro
za 1909 m., Rusijos caras ir kiti monolo
gai irgi 1909 rm, Jonas Girnikas Paša- 
karnis, novelės, 1911 m., Apdrauda ir 
Pašalpa 1912 m., Amerika 1914 m., Di
dysis karas 1914 m., Kun. V. Dembskis 
1915 m., Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje istorija 1916 m. Be to, išvertė į lie
tuvių kalbą šias knygas: Prosper Meri- 
me “Baltramėjaus naktis,” 1909 m. 
Brooklyn, N. Y., Augusto Bebelio “Mo
teris ir Socializmas,” 1911 m., Philadel
phia, Pa. Maksimo Gorkio: “Dugne” 
1911 m. Brooklyn, N. Y., “Motina” 1910 
m. Brooklyne, “Nereikalingo žmogaus 
gyvenimas” 1912 m. Brooklyne, “Išpa
žintis,” 1912 m., Brooklyne, Aizopo Pa- 
sakiečios 1914 m., New Yorke, Kirkpat- 
ricko “Karas ir kodėliai” 1914 m. New 
Yorke, H. Balzac “Kristus Flandruose 
ir kitos apysakos” 1922 m. Cleveland, 
Ohio, Hendrick van Loon “Žmonijos is
torija,” 1925 m. Cleveland, Ohio, G. Maz- 
zinio “Žmogaus pareigos” 1916 m. New 
York. Taip pat pažymėtina jo knygelė 
“Darbininkai ir jų ateitis,” išl. 1908 m. 
Philadelphia, Pa., Marchlevskio “Politiš
koji ekonomija,” ten pat 1909 m.

Grįžęs į tėvynę K. V. išleido savo išver
stą Longfellow poemą ‘Hiavatos Giesmė', 
H. G. Wells trijų tomų “Pasaulio istori
ja,” Byrono “Manfredą,” “Sardanapu- 
la,” T. Dreizerio “Amerikoniškąją tra
gediją,” J. Cronino “Citadelę.” 1947 m. 
Valstybinė Grožinės Literatūros Leidyk
la išleido Račkausko išverstą didelį Ame
rikos rašytojo Steinbeko romaną “Rūsty
bės kekės,” taip pat rengia spaudai iš
garsėjusį Hemingway romaną “Sudie 
ginklams!”

Čia-išvardintos toli gražu ne visos K. 
Vairo-Račkausko parašytos ir išverstos 
knygos. Labai daug jo straipsnių yra at
spausdinta laikraščiuose ir žurnaluose. 
Šiuo metu jubiliatas gyvena Kaune ir 
yra Valstybinės Centrinės Bibliotekos di
rektoriaus pavaduotojas, taip pat aktin
gai dalyvauja literatūrinėje veikloje; jis 
yra Lietuvos Tarybinių Rašytojų Sąjun
gos narys.

Nors sulaukęs gražaus amžiaus, tačiau 
K. Vairas—Račkauskas daug dirba Lie
tuvos kultūrai išvystyti.

St Petersburg. Fla.
Prasidėjo Judėjimas už 
W&llace i Prezidentus

Pietinėse valstijose veikian
čios organizacijos dėl žmonių 
gerovės: Southern Conference 
for Human Welfare ir Flori
dos 4-to Kongresinio Distrik- 
to Komitetas, sausio 11 d., 
paskelbė savo užgyrimą Hen
ry A. Wallace’o kandidatūros 
į J. V. prezidentus 1948 metų 
balsavimuose, kad davus pro- 
gresyviams florid iečiams teisę 
balsuoti už Wallace. Pradėjo^ 
vajų už įsteigimą trečios par
tijos Floridoj. Taipgi, Flori
dos valstijos CIO unijos orga
nizatorių tarybos pirmininkas 
C. N. Solikoff padarė platų 
pareiškimą, išdėstydamas, ko
dėl yra reikalinga, trečia par
tija. Tas pareiškimas tapo 
atspausdintas ir plačiai pa
skleistas.

Komitetas tuojaus pasiryžo 
greitu laiku išsiuntinėti visos 
valstijos progresyvėms organi
zacijoms ir pavieniams pa
kvietimus į konferenciją, ku
ri atsibus Orlando, apie 7 d. 
vasario.

šis yra gana didelis ir sku
bus darbas. Kad uždėti tre
čią partiją ant Floridos balo
to, reikės gauti 5 nuošimčius 
visų Floridos užsiregistravusių 
balsuotojų parašų, kas bus, 
vidutiniai imant, apie 35,000. 
Parašai turės būti priduoti 
ne vėliau kovo 15 d. Prie to, 
dar reikia tikėtis, kad reakci- 
jonieriai mėgins daryti ųvairių 
kliūčių. Todėl ir visi Flori
doj gyvenanti lietuviai pri
valome prisidėti su visa savo 
galima pagalba. Komiteto 
pirmininku yra Leo Sheiner, 
127 N. E. First Ave., Room 
307, Miami 32, Fla. Telefonas 
9-5773. Norinti platesnių in
formacijų gali kreiptis į pir
mininką. J. N. S.

New York. — Metropoli
tan Insurance kompanija 
skaičiuoja, kad per pašku- 
tinius 7 metus amerikiečių 
skaičius padidėjo 17 milio- 
nų.

Washington. — Moterų 
Unijisčių Sąjunga ragino 
senatorius nupigint pragy
venimą.

3 t>usl.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—•Šešt., Sausio 24, 1948

t
t



PASKUTINIS CARAS
-10-4.47- * (Istorine Apysaka) ★ -89—

Parašė Justas Paleckis w———

Jonas KašRaitis.

Pasišvaisčius Po
MONTELLO, MASS.

ATSIPRAŠOME Taut. Namo Draugoves ir Bi-

Aišku, klijentai negalėjo žinoti, kad 
visi tie pasikalbėjimai buvo tik komedi
ja, ir iš Rasputino buto tokiais atvejais 
atsakydavo tam pasiruošusi Androniko- 
vo agentė baronienė Miklos. Ir jokių 
ministerių Andronikovas nelankydavo 
su Rasputinu. Dalykai būdavo atliekami 
paprasčiau: baronienė Miklos pakišdavo 
Rasputinui Andronikovo sekretoriaus 
surašytus prašymus, o Rasputinas, jų ir 
neskaitęs, pastatydavo savo “didįjį kry
žių” ir mažaraščio raidėm parašydavo: 
“Grigorijus.” Su tokia magiška rezoliu
cija baronienė išvežiodavo tuos raštus po 
įvairias ministerijas, sakydama, kad 
Rasputinas labai susirūpinęs tų visų 
"prašymų patenkinimu. Ir retai pasitai
kydavo, kad Rasputino rezoliucija nebū
tų išpildyta.

Aplink Rasputiną susidarė daug įvai
rių grupių, kurios stengdavosi per jį sa
vo sumanymus įvykdyti. Vieni stengėsi 
pakišti Rasputinui savo kandidatus įvai
riom aukštom pareigom, kad senis apie 
juos pašnabždėtų carui ar carienei. Kiti 
per Rasputiną pašalindavo nepageidau
jamus sau asmenis iš vietų. Plačiai pa
naudodavo Rasputino įtaką tarpusavėm 
kovom ir intrigom aukštoji pravoslavų 
dvasiškija ir sinodas. Kas nors, sužino
jęs, kad Rasputinas juo nepatenkintas, 
ar aplink Rasputiną vaikšto jo priešai, 
stengdavosi prisimeilinti prie visagalio 
senio, suieškoti jo aplinkumoj savo drau
gų, siųsdavo Rasputinui dovanų.

Apie Rasputino begalinę įtaką caro 
rūmuos sužinojo ir ją panaudoti suma
nė taip pat ir žydai. Pirmiausia jiems 
rūpėjo apsaugoti Rasputiną, kad jis ne
patektų antisemitų įtakon ir jo nepanau
dotų žydų reikalam pakenkti. Tuo tiks
lu su Rasputinu pasistengė susiartinti 
caro rūmuos dirbęs auksakalis Simano- 
vičius, kuris pasidarė lyg ir Rasputino 
asmeninių sekretorių. Simanovičius pra
dėjo įkalbinėti Rasputiną rimčiau pasi
rūpinti savo medžiagine būkle, nes jis 
mafė kaip kiti puikiai išnaudoja Raspu
tino “aukso kasyklas” ir pro'* Rasputiną 
plaukia šimtai tūkstančių, o gal ir mili
jonai. Simanovičius įsipiršo Rasputinui 
būti tarpininku piniginiais reikalais. 
Rasputinas apsidžiaugė tuo pasiūlymu, 
o Simanovičius pradėjo vikriai veikti ne 
tik Rasputinui turtus kraudamas, bet ir 
savo tautiečių reikalus gindamas. Sima
novičius suėjo į artimą ryšį su visa eile 
žydų turtuolių, kurie nesigailėjo pinigų 
Rasputino įtakai pakreipti žydų reikalų 
naudai.

Tuo būdu Sibiro mužikėlis Rasputi
nas atsidūrė įvairiausių interesų centre. 
Rasputino butas buvo vadinamas “Rusi
jos imperijos štabu.”

Bet ypatingi buvo Rasputino santy
kiai su moterim, kurios nuolat laikė ap
supusios Rasputiną, pasikeisdamos bu
dėdavo jo bute ir jam tarnaudavo. Ir 
nuolatinių lankytojų ir prašytojų tarpe 
žymiausia dalis būdavo moterų, nes visi 
žinojo, kad per moteris pas Rasputiną 
galima daugiausiai laimėti. Vienos buvo 
tikros Rasputino garbintojos, kurios ti
kėjo jo šventumu, tikrai manė jį esant 
pranašu ir Dievo pasiuntiniu. O kita 
moterų rūšis aplink Rasputiną tai buvo 
tokios, kurios palaikė su juo artimus 
santykius todėl, kad tai buvo įėję į ma
dą aukštosios aristokratijos daly, arba 
norėdamos per j p gauti sau ar savo ar
timiesiem kokių nors malonių. Jos žino
jo, jkad be jokių gabumų ar nuopelnų, tik 
dėka Rasputino užtarimui daugelis da
rė puikiausias karjeras, kad paskyrimai, 
kurių šiaip reikėtų laukti ilgų metų, bu
vo įvykdomi per keletą valandų. Žmo
nės gaudavo tokias vietas, apie kurias 
ir svajoti negalėjo. Tad aišku, kad arti
mumas su tokiu “stebukladariu” visada 
galėjo būti naudingas.

Tai buvo tikrai nuostabus vaizdas, 
kaip rusų kunigaikštienės, grafienės, 
garsios artistės, aukštų valdininkų žmo
nos ir dukterys nuolankiai puoselėjo ne
švarųjį patvirkėlį Rasputiną. Jos kiek
viena proga bučiuodavo Rasputino ran
kas. Buvo ir tokių, kurios laikė aukš
čiausia laime apkabinti ir pabučiuoti jo 
degutu apteptus batus. O Rasputinas su 
savo aristokratiškom garbintojom elgėsi 
blogiau kaip su tarnaitėm. Dėl mažiau
sios priežasties jis koliodavo jas pačiais 
nešvankiausiais rusiškais žodžiais, nuo 

kurių vežikai ir gatvės merginos paraus
tų. Jau šiaip iš šalies buvo koktu žiū
rėti, kaip valgo Rasputinąs. Jis retai te- 
vartodavo peilį ir šakutę, bet imdavo 
valgius tiesiog pirštais iš lėkštės. Dide
lius valgio gabalus jis, lyg koks žvėris, 
sudraskydavo į mažesnius ir kišdavo į 
savo didelę su išpuvusiais ir pajuodavu
siais dantim burną. Valgydamas su sa
vo garbintojom, Rasputinas mėgdavo 
savo rankom padalinti joms po gabalėlį 
bulvių ir vaisių, savo mėgiamiausių val
gių. Kartais į sriubą jis įmesdavo duo
nos trupinių, paskui pirštais išgraibęs 
duodavo visom valgyti, o jos valgydavo 
pasimalonėdamos.

(Bus daugiau)

(Tąsa nuo 3 puslapio)
Gi mūsų dailininkas A. Gilmanas dar 

geriau padarė. Bet leiskime jam pačiam 
pasiaiškinti už save:

“... Čia rasi čekį čekį vertės $5. Tai 
bus mano duokles į LMS. Šį sykį penki
nę siunčiu todėl, kad pasivėlinau...”

LDS 26-tos kuopos sekretorius A. bu
kaitis rašo:

“Prisiunčiu Money Orderį sumoje $5. 
Tai bus mūšy LDS 26-tos kuopos auka 
LMS. Negalime pasinaudoti LMS išleis
tais veikalais, tad nutarėme nors maža 
auka prisidėti.”

LLD 3-čia apskritis paaukojo net visą 
$10 LMS Centrui leidimui naujų scenai 
leidinių ir dainų.

Didelis dėkui>visiems! Jūsų ankstyvas 
atsiliepimas lai bus pavyzdžiu kitiems.

TRUPUTIS OPTIMIZMO
Raginimas narių pasimokėti duokles 

pradžioje metų nereiškia, kad Centras 
jau visai “broke.” Nieko panašaus! Šiuos 
metus pradėjome su aštuoniom šimtinėm 
balanso. Smulkmeniškas raportas trum
poje ateityje bus išsiuntinėtas visiems 
LMS nariams.

Bet, įsivaizduokite, jei visi nariai pa- 
simokėtų pradžioje metų, o dar jei kiek
vienas narys gautų po naują narį, juk 
tada nebūtų reikalingi raginimai. Tada 
'ir sekretorius, ir kiti Centro kėmiteto na
riai galėtų tą laiką ir energiją sunaudo
ti kūrybiniam darbui. Pagalvokite apie 
tai. ___________

’"Pavasarių Godos”
Bus Vertinga Poezijos Knyga.

Poetų Amerikos lietuvių tarpe turime 
labai mažai. Kuomet lietuvių ateivija 
buvo jaunesnė, jų buvo daugiau, bet 
dauguma jų pranyko su jų pačių jau
natve. Didžiuma jų neturėjo tikrųjų po
etų pašaukimo.

Šiuo metu mūsų daugiausia užsitar
navęs poetas, nuolatiniai rašantis eilė
raščius, yra Stasys Jasilionis. Jasilionies 
eilėraščiai yra dainuojami chorų ir so
listų, taip pat deklamuojami jauname- 
čių mokyklėlėse, skaitomi mūsų laikraš
čiuose ir žurnaluose.

Šiuo tarpu Jasilionies eilėraščių rinki
nys yra spaudoje. Tai bus graži ir ver
tinga poezijos knyga, arti trijų šimtų 
puslapių. Tai didelis dadėlis į mūsų li
teratūrą, graži pažiba į kiekvieno namų ; 
knygynėlį.

- Kartais mes neįvertiname užtektinai 
labai vertingą literatūrą. Kartais kom
pozitorius, ar mokyklos darbuotojas 
klausia, kur gauti, kur surasti , tinka
mas eiles, bet mes jų neturime, jos išsi
draikę kelių metų laikraščių puslapiuo
se, sunku jas visas surasti.

Dabar mes turėsime eilių rinkinį, vie
noje vietoje, gražioje knygoje. Tad šis 
darbas iš paties autoriaus pusės, taip 
pat ir Laisvės spaustuvės, ne tik svei
kintinas, ne tik vertingas, bet ir priva
lomas kiekvienam lietuviui remti. Čia 
ir kultūrinis darbas. Juk čia sykiu eiria 
ir poezijos platinimas, raginimas ją, 
skaityti. Apsišvietęs žmogus ne tik turi 
poeziją skaityti, bet ir ją pažinti.

Knygos prenumerata tik vienas (1) 
doleris. Kiekvieno yra pareiga čia padir
bėti, pakalbinti pažįstamus ir nepažįs
tamus knygą užsiprenumeruoti išanksto. 
Pinigus, prenumeratorių vardus ir ad
resus siųskite Laisvės adresu.

Padarykime šį vajų sėkmingu. Pada
rykime mūsų literatūrą turtingesne vie
nu gražiu poezijos leidinių. K Bovįnąs.

(Tąsa)

Festivalį
siakalbio galvutę. Paveda 
čikagietei Nansei Rama
nauskienei atidaryti pro
gramą su himnais.

Po himnų pat pirma ir 
vėl komedija: “Fifty-fifty,” 
parašyta gabios čikagietės 
jaunuolės Onos Petrutienės 
(Anne Peterš). Komediją 
vaidina LDS 74 kp. dra
mos grupė iš Bričporto 
(Konektiko vai.): A. Gečie
nė, Lucė Mockaitienė, R. 
Merkelytė, Janina Murei- 
kaite - Rigelienė ir jos vy
ras Jonas Rigelis (Rigely). 
Režisorium J. J. Mockai- 
tis.

Komedija pajuokia tūlų 
Amerikos lietuvių ištautėji- 
mą, norą visur pasirodyti 
grynais amerikiečiais.

Jaunas advokatas Kepe- 
rauskas, savo pavardę pa
keitęs į Kepper, rėžia visur 
angliškai, ir su savo lietuve 
pačiuke, ir su neseniai at
važiavusia iš Lietuvos tar
naite, ir su bet, kuo. Tar
naitė vos tik keletą žodžių 
susigrabalioja a n g 1 i š kai. 
Kalba ji lietuviškai ir sten
giasi pripratint ir savo “po
niutę ir poną,” kad ir jiedu 
kalbėtų lietuviškai. Advo- 
katienė dar nėra tokia už- 
sikirtėlė ir kartais atlyžta 
ir kai ką pasako tarnaitei 
lietuviškai, bet tuojau ima 
ją mokyt angliškai. O ad
vokatas onei iš tolo nesilei
džia lietuviškai.

Ateina telegrama, kad at
važiuoja advokatienės teta 
į svečius, norinti pamatyti 
savo , žentą. Kyla sumezgi
mas. Mat, tetos esama sa
votiško būdo. Nors jau il
gokai pagyvenusi Ameri
koj, bet jai kad visa kas 
būtų grynai lietuviškai. Ji

— Gyva sveika, drauge 
Čepuliene! Na, ir‘naginga 
draugė! Taip kruopščiai, 
taip dailiai išsiuvinėti Tam
stos paukščiai, gėlės, vązo- 
nai, — mačiau parodoje.

O štai ir Vincas Čepulis, 
nenuoalsus, nuoširdus vi
suomenininkas:

— Miklius pirštelius turi 
tamstos draugė... •

Čia pat dar1 tebėra ir A. 
Gilmanas:

— Tai jūs visokio meno 
artistas. Ne tik karikatū
ristas, bet ir tapytojas. Ma
čiau sveiko kūrinius... Bet 
jau to artojo arkliai dir
žingi, k*aip “risokai’’...

Gilmanas nusišypsojo ir 
tarė:

— Žinote, aš kai kada 
mėgstu ir drožinėti iš me
džio. Turiu išdrožinėjęs ir 
jūsų stovyliukę, žinoma, ka
rikatūriškai. Aš jums atsių
siu.

— Dėkui, mielas drauge! 
Turite gabumų, į visas pu
ses: ar parašyt ką, ar nu
plėšt, nutapyt, ar organi
zacijose veikt, ir dar droži- 
nėt mokate...

Man besikalbant, tik 
dvilkt - dvilkt pro šalį mė
lynos akutės. Stabterėjo au
galota, gražios figūros mer
gina, ir veidas jai nušvito 
malonia šypsęna:

— Sveikute, drauge 
Ogentaite! Net iš Brokto- 
no! Kaip gerai, kad ir .jūs 
čia. O, taip, jūsų choras šį 
vakarą dainuos, o jūs ten, 
rodos, sekretorė ar organi
zatorė. Puiki mergaitė! 
Duokite labučių savo ma
mytei ir tėveliui... Tikrai 
miela jus matyti.

— O va gi ir vėl mano 
kaimynai iš Kamės mieste
lio... Sveikas, Vincas Ži
linskai! Sveika, Onutė Ži
linskienė, iš Plimuto atga
benta!... Sveika, Verute 
Nakrošiene: jūs, matau, 
gražiai susitaria! atvažiuot 
krūvoj į Festivalį. Gerai. 
Taip ir reikia. Atleiskite...

— Gyvutis, Stasiuk, ar 
bus vietos su jumis ir šį 
vakarą?

Jasilionis linktelėjo gal
vą, ir abu nuėjom sėstis.

Per klaidą ši koresponden
cija Laisvėje, 23 d. sausio til
po, kaip iš Lowell, Mass. 
Klaidą patašome ir atsiprašo
me d. K. Kripaitį ir kores
pondentą d. S. B. Red.

Ant Atminties S. Kripaitienės
1947 metų gruodžio 29 d. 

anksti rytą staiga mirė Stase 
Breivaitė-Kripaitienė, vos tu
rėdama 41 metus. Mirtis buvo 
netikėta, kadangi nei vienos 
dienos nesirgo. Sekmadienio 
vakarą nei vienas nemanė, 
kad kas galėtų atsitikti, ir, štai, 
pirmadienio rytą rado jau mi
rusią.

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

Stasė Kripaitienč 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-

'senos mados moteris, ne
mėgsta naujoviškų pra
šmatnybių. Ir ji esanti tur-, 
tinga. Visa tai advokatie- 
nė įsako savo vyrui ir pa
taria tuoj griebtis ir nors 
kiek atsimint ir pramokt 
lietuviškai.

(Daugiau bus)

rutės Draugijos.
Tuo pačiu sykiu prasidėjo 

jos jaunystės romansai. Susi
pažino ir draugavo su Kazi
mieru Krivaičiu. Vėliau, 1935 
m. gruodžio mėnesį jiedu apsi
vedė, paimdami civilį šliūbą. 
Jųjų ženybinis gyvenimas bu
vo gražus ir padorus.

Velionė Stasė 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
kim^/dienas. . .

MįLZi ilsisi šioje Amerikos 
laisvoje žemelėje! S. B.

Elizabeth, N. J.
MIRĖ VLADAS BITĖ

Staigiai, netikėtai penkta
dienio ryte, sausio 16 d., mes, 
Elizabetho lietuviai, neteko
me populiaraus draugo ir vei
kėjo Vlado Bitės.

Man pačiam būnant drau
gų būryje, kuriame buvo 
draugai P. Poškus, K. Pociū
nas, J. Wizbor, J. ūsonis ir 
kiti, teko su velioniu kalbėtis, 
juokauti sekmadienį, sausio 11 
d., LDP Kliube ir jokiu būdu 
netikėjau, kad taip greit su 
velioniu reikės- atsisveikinti 
amžinai.

Beje, man draugai pasako
jo, kad V. Bitė dalyvavo LDS 
33 kp. susirinkime sausio 14 
dieną, o už kelių dienų nete
kome gero, nuoširdaus drau
go.

Kaipo ilgametis Elizabetho 
kriaučius V. Bitė buvo žino
mas kiekvienam Elizabetho 
lietuviui.

Binghamton, N. Y.
Draugės Mary Kazlauskienė 

ir Ona Girnienė išvažiavo į

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.

V. Bitė tapo palaidotas pir
madienį, sausio 19 d., Rose
dale kapinėse, Linden, N. J., 
lydimas didelio būrio giminių, 
draugų ir pažįstamų.

O jo karstas skendėjo gė
lėse, kaip ženklas mylimo, ne
užmirštamo draugo ir drau
gijinio veikėjo.

Apie velionį nekrologą pa
rašysiu vėliau.

Elizabethietis.

saulėtą Floridą pasikaitinti 
Tai ir vėl visi krūvoj. Vėl 
kaip namie ir dar geriau! 
Pasisveikinom su mielu 
Binghamtoniečių būreliu.

— Na, kas šį vakarą bus 
pirmininku? O, taip, tai 
mano kaimynų ir parapijie
čių iš Lietuvos Mierkių sū
nus Albertas, iš Filadelfi
jos.

Aukštas, tvirtas, lieme
ningas jaunuolis jau ant es
trados, kelia aukštyn gėr-

saulėje. Jų dviejų sesuo Elz
bieta gyvena Miami mieste, 
Floridoje. Linkiu joms sma
giai vakacijas praleisti, pasi
kaitinti saulės spinduliuose.

1 žemaičių duktė dabar sve
čiuojasi pas tėvus. Ji gyve
na New Yorke. Kada seniau 
čia gyveno, tai buvo žymi de- 
klamatorka. Manau, kad vei
kia New Yorke, nes ten yra 
gera proga veikimui.

J. K. Nalish.

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

Ii1 lowin'—  — «iaiR ■     Biiiii*——^1*   

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

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

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

Laidotuvių 
Direktorius

<*►
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimų* 
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
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WORCESTER, MASS.
Iš LLD 11 Kp. Susirinkimo išrinkti

S. Ja-

Bloomfield, N. J, LOS ANGELES, GAL So. Boston, Mass. HELP WANTED—FEMALE. 
REIKALINGOS MOTERYS

Susirinkimas įvyko sausio 
11 d. Čia buvo priimti du 
nauji nariai, kuriuos įrašė d. 
S. Janulis. Drg. J. Jaškevi- 
Čius išdavė gerą raportą iš 
savo darbuotės kaipo knygius 
ir pridavė $6.15 už išplatintą 
literatūrą per įpėnesį laiko. O 
d. J. J. Bakšys išdavė geriau
sią raportą kaipo Laisvės va- 
jininkas. Sakė; pralenkęs vi
sus buvusius praeituosius 
Laisvės vajus, kuriuose jis bu- 

#vo kaipo vajininkas per 20 
metų. Jo raportas buvo įvai
rus ir nepaprastai įdomus. 
Mat, jis sutinka visokių žmo
nių, šu kuriais prisieina disku- 
suoti mūsų dienų gyvenimo 
įvykius ir politiką. Sakė ga
vęs jau 15 naujų Laisvei skai
tytojų ir pasiuntęs Laisvei už 
skaitytojų prenumeratas $853, 
o už sausio mėnesį bus dau
giau. čia d. Bakšys suminėjo 
du sergančius narius, kurie 
myli skaityti Laisvę, bet notų-, 
ri iš ko atsinaujinti, čia su
sirinkime dalyviai sumetė $5 
tam reikalui, o d. A. Pilkaus
kas tapo įpaireigotas atsilan
kyti į LLD 155 moterų kuopą 
tuo reikalu.

Išklausyti raportai P. Sa
dausko ir J. M. Luko iš 14 d. 
gruodžio konferencijos bosto
ne, kuri buvo sušaukta per 
Amerikos Lietuvių Piliečių 
Komitetą išdirbimui pįanų mū
sų didiems darbams 1948 m. 
Susirinkimas mintijo šį rapor
tą smagioj nuotaikoj, kad vi-, 
sos Kolonijos įsitraukia į pre
zidentinius - kongresinius rin
kimus ir kovas už numušimą 
aukštų pragyvenimo kainų vi-! 
siems žmonėms.

Šiame susirinkime buvo pla
čiai diskusuota darbininkiškos 
kultūros ir apšvietos reikalai. 
Prieita išvados surengti gražų

vakarą ir į komisiją 
šie darbštūs veikėjai : 
nulis, J. Senkus ir A. Pilkaus
kas.

•Rinkimui prenumeratų Sta
sio Jasilionio eilėraščių knygai 
išrinkti D. G. Jusius ir S. Ja
nulis.

Draugės ir draugai, kas no
rit įsiamžinti savo yardą į 
mūsų gerbiamo poeto S. Jasi
lionio eilėraščių knygą, dabar 
tą padarykit užsisakydami pas 
virš minėtus draugus; kainuos 
tik $1; ir kas iš anksto užsi
sakys, tų vardai bus knygoj.

Buvo pakeltas klausimas 
Laisvės metinio šėrininkų su
važiavimo. LLD 11 kuopą at
stovauti išrinktas J. Jankevi
čius.

Sekamas LLD*11 kuopos 
sirinkimas įvyks vasario 8 
10 vai. ryto, 29 Endicott 
Nariai esate raginami 
vauti ir 
duoklę.
keti iki liepos 1 dienos. Ku
rie dar nepriklausot prie LLD, 
čia bus proga įsirašyti!

GIRTINAS PATVARKYMAS

f

sū
ri., 
St.

rialy-
užsimokėti metinę 

Visi turime užsimo-

Degė Juozo P. Buinickio Ap- 
tieka—Nuostoliai $60,000
Millbury gatves seniausioje 

vadinamoj lietuviškoj aptiekoj 
sausio 16 kilo gaisras rūsyj 
ir ugniagesiai kovojo per 7 
valandas su liepsnojančiu gais
ru. .

Buinickio aptiekoje būdavo 
Laisvės pavienių egzempliorių 
nusipirkti ir kitokių laikraš
čių. D. J.

ar- 
iš- 
Vi-

sudarymui 
Iš jų išren- 

vyriausias 
gynė-

Pajieškojimai
Pajieškau Karpavičių Juozą, Sta- 

: sj, Vincą, Petrą ir Antaną. Visi iš 
Lietuvos paeina nuo Mergažirio kai-

1 mp, Varėnos- valse., Trakų apskr. 
Prašau atsiliepti. Turiu svarbų rei-

! kalą iš Europos.
Peter Karpich,' 606 Summer St., 

Lynn, Mass. (18-20)
—-—c~l~------

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-itj patrovų 

VAKARIENĖ ŠEIMAI Iš DVIEJŲ 
8-ių Patrovų Gerai Suderinto Valgio $1.60 
—... ■ i , ■—■■■.......................................................................   t... .......  . ............ .... ...................... .

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom.

—•■—■I — «• «N — •« — « — M — N —• M —• Ml — Ml —— M —• *1 —— M — W — M —• d) —• M —• Nl — *1 —• M

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

(kamik 68th St.) 
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgiirių, 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, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

i—-i—

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 išlaidų1.

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

■*

Nepertoli nuo Nevvark’o 
randasi šisai didokas miestas, 
turintis 50,000 gyventojų, 12 
mokyklų, nemažai įvairių 
bažnyčių ir dirbtuvių. Lie
tuvių irgi yra apsigyvenusių, 
bet nedaug. Draugijų taipgi 
nėra, tai apie lietuvius ir ne
kalbėsiu. Man norisi prisimin
ti apie vieną pavyzdingą pa
tvarkymą.

Nežinau kodėl, bet čia yra 
daugiau negu kur kitur dvi
račiais važinėtojų. Supranta
ma, kad tais dviračiais dau
giausia važinėja jaunuoliai. 
Na, o kada jaunuolis moka 
pasiirti dviračiu ir kaip pa
mato savo draugą ar pažįsta
mą merginą; tai ir sudurha- 
voja ir pradeda daryti įvai
rius šposus. Dėlei to* dau
giausia nelaimių įvyksta ir 
daug jaunuolių lieka amži
nais koliekomis.

Miesto ir mokyklų viršinin
kai, bendrai pasitarę, ve kokį 
išmintingą patvarkymą patie
kė:

Iš aukštųjų mokyklų išren
kami studentai 
teismo posėdžio, 
karna 12 teisėjų
teisėjas, kaltintojas ir 
jas. Teismo posėdis įvyksta 
kartą savaitėje ir kaskart ki
toje mokykloje. Vienas po- 
licistas, Charles Gliessen, yra 
prižiūrėtoju tvarkos teisme ir 
aiškintoju patvarkymų važinė
toj ams dviračiais bei auto
mobiliais. Jei jaunuolis pa- 
gaunamas netvarkiai va
žiuojant, tai po Ii cistas 
tokiam įteikia raštišką 
pareikalavimą pribūti į jau
nuolių teismą. Bausmė už 
netvarkų važiavimą'maž daug 
yra tokia: Pirmą kartą prasi
kaltėlis turi parašyti bent iš 
250 žodžių atsakymą į šiuos 
klausimus:

1) Kodėl neleistina šadygat- 
viu važinėti?

2) Kodėl draudžiama va
žiuoti dviem vienti dviračiu ?

3) Kodėl pavojinga daryti 
šposus važiuojant: pakeliant 
kojas nuo pakojų ar rankas 
nuo rankenų ?

4) Kodėl privalo važiuotojas 
visados tėmyti raudonas ir ža
lias šviesas bei skerskelius?

5) Kodėl dviračiai privalo 
būti visakuomi aprūpinti: švie
somis, trūbele' ir prie užpaka
linio rato numeriu?

Policistas Charles Giessen, 
kaip ekspertas važinėjimo 
tvarkos žinojime, peržiūri to
kį raštą ir raportuoja teis
mui. Jei netvarkiai atsakyta, 
tai jaunuolis turi pristatyti 
naują raštą laike savaitės ir 
per tą laiką neturi teisės va
žinėti dviračiu.

Antrąsyk prasikaltęs turi 
bent per savaitę laiko kasdien 
po 1 ar 2 valandas stovėti su 
policistu ant skersgatvių, kur 
dideli susikimšimai važiuoto
jų. Pagal i aus, tūri išduoti ra
portą teismo posėdyje apie va
žiavimo tvarką.

Trečias prasikaltimas — tai 
suspendavimas tūlam laikui va
žinėjimo dviračiu. Pagaliaus, 
pasibaigus suspendavimo lai
kui, jaunuolis privalo iš at
minties atsakyti klausimus 
apie važinėjimo patvarkymus.

šiam patvarkymui pradėjus 
veikti, pirmą Savaitę buvo teis
me nusikaltėlių 100.
čią savaitę jau tik 65.

■ čią—tik 
nėšių iš 
žinėtojų 
man.

Jaunuolių tėvai džiaugiasi 
dėl tokio išmintingo patvarky
mo ir pagyrimo laiškus siun
čia miesto ir mokyklų virši
ninkams.

Kazys Bedarbis.

Viėša Padėka
Su Šiuo trumpu laiškeliu, 

ba žodžiais, mes norime 
reikšti širdingą padėką
siems geros valios draugams ir 
draugėms už simpatiją ir nuo
širdų pasitarnavimą laike lai
dotuvių ir palydėjimo į kapi
nes mūsų tėvo Jono Maskevi- 
čiaus, sausio 5 d., 1948 metais.

Mums ir mūsų visai giminei 
buvo ląbai malonu matyti di
delį skaičių šimpatikų, drau
gų ir draugių, susirinkusių lai
dotuvių direktoriaus koplyčio
je. Malonu buvo pažvelgti į 
didelį skaičių labai puikių, gy
vų gėlių vainikus, puošiančius 
mirūsio grabą. Mes visi jau
tėme didžią jūsų simpatiją ir 
draugišką prijautimą, kokio 
mes nesitikėjome tūrėti mūsų 
liūdesio dienose. Bet toks pri
jautimas dėl mūsų pasiliks ii-' 
gai atminčiai!

Todėl tariame širdingą pa
dėką visiems draugams ir 
draugėms už atsilankymą į 
laidotuves, už suteiktą patar
navimą grabnešiams. A. Leva- 
nienei už padainavimą koply
čioj. J. Alvinui ir Ig. Leva- 
nui už pasakytas prakalbas, 
ačiū visiems giminėms ir drau
gams už gėles ir kas tik kuo
mi pasitarnavo dėl mūsų lai
ke laidotuvių.

Juozas ir Elzbieta Babičiai, 
Sūnūs Valentine, Albertas, 
dvi marčios ir šeimynos. 
3008 Scotland St.
Los Angeles.

IŠ LLD 2 KUOPOS MOTERŲ 
SUSIRINKIMO

Daugelis darbininkų

pagerėti, tai apie 50 hubs, su
mažėjo darbai ir atleido dar
bininkų iš darbo.

Aną dieną skaitau vienam 
Los Angeles industriniame 
laikraštyje, ten sako, kad per 
pirmas dvi savaites Los Ange
les County daugiau išmoka pa
šalpų bedarbiams, negu abel- 
nai visos dirbtuvės darbinin
kams. Taipgi teko patirti be
darbių įstaigoj, kad po Naujų 
Metų jau yra užregistruotų 
dėl apdraudos virš 5,000 nau
jų bedarbių. Dirbtuvių savi
ninkai skundžiasi, kad turi už
sakymų, bet negali gauti me
džiagos.
priversti gyvenimo sąlygų, ei
na dirbti į dirbtuvę, kad ir už 
mažesnį mokestį, kad galėtų 
išlaidas šiek tiek padengti.

Todėl, tuo laiku unijos laip
sniškai silpnėja? nes likę keli 
darbininkai prie darbo neišlai? 
ko organizacijos, kiti, vengda
mi pavojaus atleidimo iš dar
bo, visai nesirūpina, kad išlai
kyti dnijos sutartį.

Štai kokie laimingi Nauji 
Metai darbo žmonėms! Tur
čiai, neturėdami kur padėti 
savo turtus, j ieško jiems vie
tos užsieniuose ir šelpia visus 
turčių apgynėjus po platų pa
saulį.

Parašų Rinkimas ant

Susirinkimas įvyko 8 d. sau
sio. Į susirinkimą narių at
silankė vidutiniškai. Buvo pa
keltas klausimas siuntimo de
legato į Progressive Citizens of 
America nacionalę konferenci
ją, kuri įvyko Chicagbje 17-18 
dd. sausio. Nutarta prisidėti 
su $10 auka.

Aptarta vietos reikalai, kaip 
tai, susirinkimų ir parengimų. 
Aptariant svarbius reikalus, 
nutarta pirkti už $25 dar vie
ną Šerą Lietuvių Namo B-vės 
(Kultūrinio Centro). Reiškia, 
LLD 2 kp. moterų skyrius jau 
turi du Šerus namo, $50 ver
tės.

Nors finansiniai negalėjo
me prisidėti, bet siunčiame 
širdingiausią Sveikinimą Lais
vės suvažiavimui ir mūsų lin
kėjimus.

Mes manome, kad dienraštį 
Laisvę paremsime sėkmingu 
banketu. Banketas tam tiks
lui įvyks sekmadienį, 8 d. va
sario, 2 yal. po pietų, Kliubo 
svetainėje, 318 Broadway. 
Banketas bus vienas iš ge
riausių. Turėsime skanių val
gių ir tinkamų gėrimų. Bos
tono ir apylinkės lietuvius

REGISTRUOTOS SLAUGES
Mažai Ligoninei prie senyvų žmonių

KAMBARYS ANT VIETOS
$175 I MĖNESI PRIDEDANT PILNĄ

UŽLAIKYMĄ
Kr«fpWW«

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

(20)

prašome skaitlingai atsilankys 
ti.

LLD 2 k p. moterų skyriaus 
susirinkimai tapo perkelti iš 
ketvirtadienio vakaro į trečia
dienio vakarą. Sekamas susi
rinkimas įvyks 11 d. vasario.

Narė.

SKELBKITeS LAISVĖJE

g J. J. Kask jaučius, M. D.j
g 580 Summer Avenue, 
g Newark 4, N. J. ,
5 HUmboldt 2-7§64

ž

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

Sekan- 
Tre- 

40, o po dviejų mė- 
2,000 dviračiais va- 
tik 4 pašaukti teis-

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

GB 22615* has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Scctioh 107 Af 
the Alcoholic Beverage Control Law at 608 
Evergreen Ave., Borough Of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DOM-fNlCK GRIMI

/

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedėiiomis ir Šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Bkr.
CAMBRIDGE, MASS.

Prasti Nauji Metai
Yra sakoma: “Kam Velykos 

ar Kalėdos, bet mums vis tos 
pačios bėdos.” Sulaukus Ka
lėdų ir Naujų Metų daug yra 
siunčiama gerų linkėjimų vie
nų kitiems, ne tik siuntinėja
ma atvirutės, bet ir per laik
raščius, radio ir abelnai vi
suose susiėjimuose to vėlina. 
Kaip dabar yra, visi Kalėdų 
linkėjimai yra tik komercijos 
išpūstas burbulas ir stambie
ji turčiai susikrauna milijonus 
dolerių laike Kalėdų, o dar
bininkai, gavę keletą dolerių 
ar dovanėles, ėjo švęsti Kalė
das linksmai, bet kas vėliau?

Kriaučių industrija buvo 
taip sustojus dirbti, kad savai
tė prieš Kalėdas ir iki po 
Naujų Metų buvo didžiuma 
dirbtuvių uždarytos. Vėliau ir 
kitos industrijos taipgi vietoj
B a

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvėpiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E —{•J

Per sausio mėnesį, po pla
čią Kaliforniją rūpestingai bu
vo pravestas vajus rinkti para
šus ant peticijų trečiosios par
tijos, kad sukėlus pilną skai
čių parašų iki 30 d. sausio.
' Po platų Los Angeles mies
tą ir priemiesčius ėjo darbas 
pasekmingai su parašais ir, ti
kimės, kad bus reikalaujamas 
skaičius parašų surinktas. Di
džiausias žmonių apsileidimas 
yra, kad apie 50 nuoš. žmo
nių norėtų pasirašyti, bet ne- 
siregistravę. Tai labai peikti
nas žmonių apsileidimas, kad 
tokį paprastą dalyką nesisten
gia atlikti kaipo šalies pilie
tis — eiti balsuoti.

Paskutinis Pakvietimas
Vasario 1 d. įvyks Lietuvių 

Choro 25 metų jubiliejinė 
šventė — koncertas, juokinga 
komedija ir didelis balius, 
1631 W. Adams Blvd., nuo 3 
vai. po pietų. Visus kviečiame 
dalyvauti.

sxictCKKtete: temeta

I Fotografas f
"Traukiu paveikslus familijų, ves-*^Traukiu paveikslus familijų, ves-* 
©tuvių, kitokių grupių ir pavienių.^ 
» —senų padarau*

naujus paveiks-®

V

naujus paveiks-^ 
lus ir krajavus* 
sudarau su ame-$ 
rikoniškais. Rei-m 
kalui esant ir§ 
padidinu tokiog 
dydžio, kokio pa- « 
geidaujama. Tai- S 
pogi atmaliavoju* 
įvairiom spalvom.^ 

5į JONAS STOKES « 
512 Marion St., Brooklyn* 

& Kampas Broadway ir Stone Ave., prie* jj Chauncey St., Broadway Line. * 
Tel. GLenmore 5-6191 *

IF. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
1
ž

'i Alvinas.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

V Liūdnoje valandoje Simpatiškai 
w ir asmeniškai patarnauja už 
& prieinamą atlyginimą.

g Moderniškai {rengtos Koplyčios
| 426 LAFAYETTE ST., 

įį Newark 5, N. J. |
g TėL MArket 2,5172 g

K

I Living Room Cwhions | 
| Refilled With New Springs . |I ; I
| Sofa Apačios Perbudavojimas I I Už $12.00 \ I
| šadfcite FRANK. Nightingale 5-2535. |

---------------- :   : :—    £---------------- —: —t : ; :——■■—— 1 : —     

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori grąžiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, Užeina 
pas "Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad Visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYSI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

FARė KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

i ’ " ........................ ■/.' • ;* f ,

g 84-02 Jamaica Avenue5 - — -g v y a

Opposite Forest Parkway v
WOODHAVEN, N. Y.

į| Suteikiam garbingas laidotuves

l $150
I Koplyčias suteikiam nemokamai 
$ visose dalyse miesto.
g Tėl. Virginia 7-4499

ž

I Egzaminuojam Akis,f 
| Rašome Receptus | 
^Darome ir Pritaikome Akinius į

*

| Drs. Stenger & Stenger
§

Optometrists 
394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

*
K

* g Tel. ST. 2-8342 *

BAR & GRILL} 
LIETUVIŠKA ALUDĖ | 

DEGTINĖ, VYNAS ’ 
ALUS

ir

j Kanados |
I Black Horse Ale į
\ JOSEPH ZEIDAT
I 411 Grand St.- i

V

į ' Brooklyn, N. Y.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

I

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS .

yZgZZZZZZZZZZZZx'ZZZZ/Z/ZZZZ^ZZAZZZ^/ZZZZZZZZZZZZZr^/ZZjBWaSyWgCTK^ZWgigWYSSTYZTyZZ????

282 UNION AVĖ.
/ Tel. EVergreen 4-9612

V , .■■•-1— ■ - ■■ ■ C- ,• 'I' ' '

S pusk—*Laisvė (Liberty, Lith. Daily)***šešt., Sausio 24,

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus * 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043



Sekmadienį Visi Laisvės Patrijotai Kviečiami
Būti Didžiuliame Savo Dienraščio Bankiete

I
’------------------------------------------------------B ---------------------------------- H-----------------------------------------------------

Geras Biznis Vogtais Bankietas Įvyks Tuojau po Laisvės B-vės Savaimingas Streikas
Automobiliais Akcininkų Suvažiavimo Viešbutyj

Anabelė, Kareivis 
Ir Josios Vyras

Valdžios pareigūnai suėmė 
14-ką asmenų, vogusių auto
mobilius ir dariusių iš to ne
mažą biznį.

Iš viso per praėjusius kele
tą mėnesių New Yorke ir New 
Jersėje buvb pavogta apie už 
$100,000 automobilių, dau
giausiai naujų. Iš čia jie bu
bo “paleisti pasaulin,“—Ame
rikoje ir net Europoje.

Tarp suimtųjų yra toki var
dai ir pavardės: George Citro, 
Mike Cermolla, Max Gold
berg, Vincent Saccullo, Otto 
Frank Cart, ir kt.

Didysis metinis dienraščio 
Laisvės bankietas jau čia pat 
—rytoj, sausio 25 d.

Vieta: Grand Paradise salė
je, kampas Grand ir Have- 
meyer gatvių, Brooklyne.

Laikas: Lygiai 6 vai. vak.
Kviečiame visus Brooklyne 

ir apylinkėje gyvenančius 
laisviečius dalyvauti šiame 
pažmonyj. Dalyvaudami, jūs 
ne . tik pasilinksminsite, bet 
tolydžio paremsite ir savo 
dienraštį.

Didžiojoj salėj tęsis šokiai; 
Pavidžio orkestras pradės 
groti lygiai 7 vai. vak.

Jaunimas kviečiamas pa
šokti, pasilinksminti.

žodžiu : šis bankietas ir šo
kiai bus apvainikavimas mūsų 
metinių suvažiavimų, įvyk
siančiu šeštadieni ir sekma
dienį.

Atvykę iš toliau akcininkai 
į suvažiavimus, sudarykite 
taip, kad galėtumėte pasilik
ti bankiete.

Visi nuoširdžiai esate kvie
čiami.

Įėjimas į ban k i etą: $3 as
meniui.

» Tik į šokius: 60 e. asme
niui.

Praėjusį trečiadienį Shelton 
viešbutyj, Manhattane, įvyko 
kas tokio netikėto: ant syk 
judėjimas viešbutyj tapo supa
ralyžiuotas. Kas jį suparaly
žiavo? Patarnautojų strei
kas.

250 viešbučio tarnautojų — 
keltuvų vairuotojų, bartende- 
rių, stalų padavėjų, lovų tai
sytojų ir kitų —■■ išėjo streikai) 
ir streikavo nuo 12:30 iki 3 :- 
30 po pietų.

Tarnautojai strejkan išėjo 
> del to, kad manadžeris stai
giai, be nič nieko, paleido iš 
darbo padavėją (waitress) 
Miss Muriel Garvey, gyvenu-

ARTI 38 COLIAI SNIEGO

Oro biuras skelbia, jog šią 
žiemą New Yorke jau iškrito 
37.6 coliai sniego.

Graboriaus Lašelio 
Rūpesčiai

Manhattano prokuratūra 
studijuoja net aštuonių miru
sių (senyvų) moterų paliktus 
testamentus, kuriuose buvo 
pasakyta, kad jas laidotų gra- 
borius Fred Lasch ir kad jis 
vykdytų gyveniman testamen
tuose nužymėtus piniginius 
paskaidymus.

Visa tai iškilo po to, kai 
Mr. Lasch išvien su kitais 
dviem kaltinamaisiais neseniai 
buvo įkaitintas (laukia teis
mo) suklastavime Matildos 
Molsberger’iūtės testamento.

Gal vėliau paaiškės, kaip ten 
buvo, o šiuo tarpu graborius 
Lasch turi užtenkamai Ęėdų.

Kas buvo ta keista auksinių aus-!; 
karių galybė, kuri galėjo išgelbėti); 
vyro gyvybe.'! );

)Ray Milland * Marlene Dietrich

‘GOLDEN EARRINGS’
Ir: “Big Town After Dark”

Pagal sujaudinanti serijų judį! f

' BROOKLYN ,
PARAMOUNT

; Flatbush ir De Kalb A ves.

Maspeth, L. I.
Mirė Margareta Deguliene
Sausio 17 d. Arizonoje mirė 

maspethietė Margareta Degu
liene. Jos palaikai buvo pa
laidoti sausio 21 d., šv. Jono 
kapinėse.

Velionė Degulienė kadaise 
buvo gerai žinoma Brook lyno 
lietuvių progresyvėje visuome
nėje. Ji su savo vyru, Ignu 
Deguliu, kuris mirė 1934 m., 
Cliffsidėj, priklausė mūsų pa
žangioms organizacijoms.

Pirmiau Degulis su J. šapor 
lu užlaikė karčiamą Ridge- 
woode. Vėliau iš ten persi
kėlė gyventi Cliffsidėn. Ten 
jis mirė.

Degulienė pasiliko su nedi
deliu sūnumi gan keblioje pa
dėtyje. Tuomet pasiėmė ją 
“globoti“ kun. Jonas Balkū- 
nas, velionės brolis, ir su tuo 
ji pasitraukė nuo pažangaus 
judėjimo. Po kiek laiko pašli
jo jos sveikata ir ji buvo iš
siųsta į Arizoną gydytis; ten 
ir mirė.

Liko sūnus, tėvai, brolis 
(Balkūnas) ir sesuo. Sakoma, 
kun. Balkūnas buvo besiekiąs 
ir Degulių sūnų kunigu pada
ryti, bet ans, paaugėjęs, nuo 
to atsisakė.

Katalikai Vyksią į Liurdą
American Express Catholic 

Travel League skelbia, jog 
šiais metais yra ruošiama ne
maža amerikiečių Romos ka
talikų ekskursija į Liurdą 
(Francijoje) ir į Romą (Ita
lijoje). Ekskursijai vadovaus 
Bostono arkivyskupas Richard 
J. Cushing.

MATYK NAUJAUSIAS SENSACINGAS ŽINIŲ FILMAS! I
Extra! ,Matvk veiksmus dėl gelbėjimo “Connolly" laivo, ekspjoduvusio vandenyne! ■ 
Karą* Graikijoj! Pirmos tikrovinės fiimosl Valdžios kariuomenė pereina )>er kalnus į 

ll pulti sukilėlius Konitsoj. Palestina: Žydai susprogdina arabų centrą, keršija už .
arabu terorą! Cechų raudonieji susirinkimuose pareiškia pritarimą graikų sukilėliams! Į

1 Lenkija: žmogžudiški naciai sargai tęsiami už piktadarystes koncentracijos sto- 1
vykioje! Matys naujausią March of Time ... į

" “THE PRESIDENTIAL YEAR” |
Išimtinai! Kas bus sekamasis mūsų prezidentas! į

EMBASSY NEWSREEL THEATRE, Broadway ir 46 St. I
I III ■ H ■ ■ ■ ■■■■■».■ II ■■ I ■ ■■■»!,■ II I ■ —— — ■ H |,|l

yiWWIIHHiiiiHiHuliiiiiiiwinHiiiHuiiHtHUuiiHHimiiHumiiHlHHHiniiHHiiiiiuiiiiHiuHHiuimifiHiiiiiiHuiHiniHiHimiiiHmuuiHiiiiii •««««••••*. iiiiiiih >••••*
• ft ?

Puikūs Reginiai .šaunios Dramos, ugningas Pedro ir Catana romansas, įdomūs j į 
vaizdai, kerštas, didvyrybė ir jautuliai. Pagal plačiausiai perkamą apyskaitą 1! : 1

DARRYL F. ZANVCK perstato
’’CAPTAIN from CASTILE”

Technicolor Spalvomis!
* Žvaigždžiuoja TYRONE POWER su į •

Jean Cesar John Lee J.
PETERS • ROMERO • SUTTON • CORR

T)TTTAT T DURYS ATDAROS 8:30 ŠIANDIEN! ||
JtvJL V LzJLJjL Broadway ir 49th St.

IttHHMMMnWiHIHHiKIHOtUIIUHtlilllHtHIIIIIIHIfllHIIHI MM IIMtlll.KIHUIIIIIMIXIIHIIIHI • ......I HDIIIHIIIIIHIIIIIIIIItllllllllMHI  •••••• IHHmllmillHIHHlHIlU.I •

Dabar galima pasakyt ... -
Dinamišką istoriją apie kietus Iždinės vyrus judyje, kuris nieko 
neslepia ir nieko nesigaili žiauriame savo įtūžime! Pirmasis 
judamasis paveikslas, pasakantis vidujinę istoriją slaptųjų 
Iždinės žvalgų!

EDWARD SMALL perstato

“T - MEN” i •

žvaigždžiuoja
DENNIS O’KEEFE

su MARY MEADE * ALFRED RYDER * WALLY FORD

LOEW’S
CRITERION

DABAR RODOMA!
Prie 45th St., ant Broadway

--------------------------------------------------------------- .-----------------------------------------
Drąsi judžių drama, pilna vivpinimų ir veiksmų!!! 

Burt LANCASTER • Elizabeth SCOTT .
HAL WALLIS’ veikale

“I WALK ALONE”
su WENDELL COREY • KIRK DOUGLAS • KRISTINE MILLER

* Ir Dar Puikus Asmenų Vaidinimas Scenoj * 
ANDY RUSSELL • HELEN FORREST 
EXTRA! JERRY WALD ir Jo Orkestras

PARAMOUNT Times Square ir 43rd St.

Filmos-Teatrai
Artkino Prižiūrės ir Čechosla- 

vu Filmą ' t c

Artkino Pictures, kuri dau
giausia užsiimdavo Tarybų 
Sąjungos ir jos atskirų res
publikų filmų skleidimu Ame
rikoje, paėmė teisę pristatinėti 
teatrams čechoslavų gamintą 
Pragoję filmą “Bohemian Ecs
tasy.”

Filmą išleis į teatrus kada 
nors vasario ar kovo mėnesį. 
Tuomet apie ją išgirsime dau
giau.

Vaikų Teatras

Barbizon patalpose, 6th 
Ave. ir 58th St., New Yorke, 
veikia vaiku teatras, kuriame 
vaidina vaikai aktoriai. Pu
bliką, didžiumoje tap pat su
daro vaikai žiūrovai. Vaikai 
aktoriukai, 4 iki 10 metų, vai
dina “Little Red Riding 
Hood.”

Sekami perstatymai bus 24, 
25, 31 šio mėnesio, paskiau 1, 
7 ir 8 vasario. Yra vienas 
perstatymas, pradeda 2:30. 
Nuveskite kada nors vaikus.

City Center

New Yorko miestavoji The
atre Company, pradedant šio 
mėnesio 22-ra, perstatys, me
lodramatišką veikalą “Angel 
Street.“ Vaidins miestavame 
City Center, 131 W. 55th St., 
New Yorke, visais vakarais 
(išskyrus pirmadienį). Pra
džia 8:40. Popietiniai per
statymai šeštadieniais ir sek
madieniais 2:40. Įžangos vi
siems prieinamos, nuo 60c iki 
$2.40.

City Center yra paties mies
to — jūsų ir mano -— nuosa
vybė. Tai dėl to ten teatras 
teikiamas prieinamai masėms 
žmonių.

šią po num. 165 Beach, 116th 
St., Rockaway Parke.

Mergina iš darbo buvo pa
leista dėl to, kad ji “perdrą- 
siai“ kalbėjo darbininkų mi- 

i tinge, iš kurio, matyt, sam- 
I dytojo šnipai pastarajam vis- 
įką pranešė.

Kai streikas iškilo, mana- 
1 (Iželis pradėjo šaukti ir rėkti, 
i ir pats nežinojo, ką jis be- 
! darė. Pagaliau pašaukė uni- 
i jos viršininkus ir su jais tare
isi. Tuomet patarnautojai grį- 
i žo darban, o paleistosios iš 
; darbo padavėjos reikalas pa
liktas unijai ii- samdytojams 

i spręsti
/ --- —.... .... .............

$181,997,000 Pašalpom
New Yorko miesto Welfare 

Dcpartmento komisijonierius 
Benjamin Fielding pareiškė, 
jog sekamiems apskritiems 
metams turės būti biednų žmo
nių pašalpoms išleista $181,- 
997,000.

žmonės sako, jog ši suma 
toli gra^u nepadengs visų bū
ti n i a u si ų j ų i-e i k ai avi m ų.

Buvusis minėto departmen- 
to komisijonierius Edward 
Rathigan, kurio vietą užima 
Fielding’as, buvo reikalavęs 
$224,000,000.

Mirė
Joseph Staškevičius, 61 me

tų amžiaus. Gyveno po 327 
Troutman St., Brooklyne. Mi
rė sausio 21 d., Creed more 
State Hospital, Jamaica. Kū
nas pašarvotas grab. J. Garš
vos koplyčioj, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

Laidotuvės įvyks sausio 26 
d., šv. Jono kapinėse. Velio
nis paliko nuliūdime žmoną 
Victoria. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi J. Garšvos laido
tuvių Įstaiga.

Intensyve scena filmoje “Captain from Castile,” rodo
moje Rivoli Teatre, New Yorke. Jean Peters yra ta 
gražuolė, kurią už rankos pasigavęs Tyrone Power 
traukia su juomi Šokti, o jos draugas Lee J. Cobb stebi, 

kas iš to viso išeis.

,Louis D. Root su savo žmona 
Anabele gyvena puošniame 
vienuolikos kambarių apart
ments, 620 Park Avo. Jis yra 
63 m. amžiaus, o ji—41-rių. 
Pranyko tarp juodviejų meilė; 
bėgyje pastarųjų 18-kos mėne
sių Anabelė buvo savo vyro 
“paneigta ir apleista.“ Dėl to 
ji pareikalavo teismo, kad jis 
pravestų tarp jos ir vyro per
skyras. Bylą sprendė teisėjas 
Carroll G. Walter.

Bylos eigoje paaiškėjo štai 
kas: prieš tūlą laiką Anabe
lė turėjo ryšių su jaunu ka
riu—saržentų Frank Holmes. 
Su juo jinai praleido nema
žai dienelių ir naktelių vieš
bučiuose ir savo apartmente. 
Bet jie sykiu laiką praleido 
“padoriai,“ nieko blogo neat- 
likdami, o tik relaksydami, 
atsikvėpdami.

Na, ir teisėjas nutarė: at
siskirkite ir gyvenkite kas 
sau. Mr. Root turi mokėti 
Anabelei kiekvieną savaitę po 
$200, kad jai netektų vargelio 
vargti.

Mr. Root taipgi ne iš snie
go sulipdytas senis. Jo meti
nės pajamos siekia arti $100,-

j Joseuh Garszva j
Į Undertaker & Embalmer

iĮ

f

Ą 
? 
?

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
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TONY’S
UP-TO>DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
$ GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

I Adam V. Walmus, D.D.S.l
B DAKTARAS-DENTISTAS ®

if
VALANDOS:

9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienį.

M.
fa

vs?y
if
1650—5th Ave., Lamp. 19 St.
w
ififw

BROOKLYN, N. Y
Tel. SOuth 8-5569

fa 

fa 
fa

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

į GYDYTOJAS

j S. S, Lockett, M. D.
! 223 South 4th Street
į BROOKLYN, N. Y. ]

' ji—2 dienom i« Valandos. į g_g vakarais

į Ir Pagal Pasitarimais. •
! Telefonas EVergreon 4-0203 J

060; jis savo pirmutinei žmo
nai, su kuria jau senokai išsi
tuokė, moka metinio alimen- 
to $22,997. Taigi jis sutiko 
mokėti teisėjo paskirtą sumą 
ir Anabelei.

Visokių “mafnasčių“ iškyla 
kapitalistų apgyvento j Park 
Avenuėje.

Aplankė Garnys
Iš Philadelphijos gavome 

pranešimą, kad Motiejų ir 
Mabel Sholomskus sausio 19 
d. aplankė garnys ii- paliko 
sūnų, sveriantį 7 svarus ir 10 
uncijų. Motina ir sūnus, Alau 
James, geroj sveikatoj.

Tėvas, Motiejus Sholomskas, 
kadaise dirbo- dienraščio Lais
vės įstaigoj, eidamas angliško 
skyriaus redaktoriaus parei
gas.

Linkimo abiem Sholomskam 
daug laimės ir džiaugsmo su 
naujagimiu sūneliu. L.

500,000 Mėty Žmogaus 
Milžino Griaučiai

American Museum of Nat
ural History (New Yorke) 
tarp kitų įdomiu senienų, pra
ėjusią sakaitę buvo išstatytas 
5(1^,000 metų amžiaus Javos 
Milžinas žmogus — tai yra: 
jo griaučiai.

šitie griaučiai buvo surasti 
Javoje (Indonezijoje) 1941 
motais.

Radinys užduos dar vieną 
smūgį biblijai. Stebėtojams 
jis bus įdomus iš daugelio at
žvilgių.

Pasirodo, jog gilioje praei
tyje gyveno fiziškai tvirti vy- 
rai-milžinai, nors jie savo “to- 4»
bulumu“ neprilygo atomo ga
dynės žmogui.

Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų 
STANDARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIU PUNDELIUS 

Iš Anksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.
F-222—SVORIS 22 SVARAI I 

1 sv. Miežii-nės, 1 kv. Augalinio I 
Aliejaus,- 1 sv. Ryžių, 1 sv. Ka- I 
vos, I sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo, I 
dėžė Razinkii, 5 sv. Cukraus. I sv.

! Džiovintų Slyvų. 2 sv. Miltų, 1 
dėžė Pieno Miltelių, 1 

<lėžė Salrnonų.
j KAINA VISO (iškaitant užtikri

nimo* mokesnį) $21.50

056
VYRIŠKAM SIOTl I PUNDELIS

3 3 /8 jardai 100'/£> Vilnono Vy
riškam Siūlui; 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Guzikai, Siū
lai. Ada(o«, Pad< ėkni Peėiams; 1 I

Sveteris vilnų (jiasirinkit 
spalva).

KAINA VISO (įskaitant užtikrini
mo mokesnį) $44.68

Raštu Reikalaukite Dovanai Mūsų Katalogo, Parodančio 
Gatavus Pasiuntimui Pundelius irxPilnias Žinias.

WORLD TOURISTS nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10,’N. Y.
TEL E P y.O N^^p.^C. H A. R-a .6».O.

? DANTŲ GYDYTOJAS Ž 

|Dr. A. Petrikas 
| 221 South 4th Street «

g BROOKLYN, N. Y.
fa

Tel, EVergreen 7-6868

f |
i Penktadieniais uždaryta.

BROOKLYN

|LABOR LYCEUM |
DARBININKŲ ĮSTAIGA fa 

^Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-ff 
^kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt.J| 
H Puikus steičius su naujausiais Ą 

įtaisymais.
g KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS g 
U Kainos Prieinamos. £

949-959 Willoughby Ave. g 
g Tel STagg 2-8842 g

Peter Kapiskas

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

i052.se

mūsų Patro-

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setal Elgin — 

išdlrblmo,

į Graži
miškų

įi nelėm
’’ American
r Laikrodžiai tongines, 

Bulovą, Gruen, Hamil- 
f; ton, Benrus, etc. Ve- 
Įį liausiu madų Moterų 
g ir Vyrų Daimontiniai 
S žiedai.’• *

Atlikite savo pasirin- 
i- \klmą dabar. Rankpl- 

nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimiųgų Naujų Metų 
visiems 
nams!

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

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17^>weh. P33.7S

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

♦17.50
DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 

KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — šešt., Sausio 24, 1948
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