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Gerą darbą Julius Butėnas 
atliko, parašydamas mūsų 
spaudai apie Karolio Vairo-
Račkausko 65-rių metu am
žiaus sukaktį ir 40 metų su
kaki’ nuo to laiko, kai jis 
pradėjo rašytojauti.

Sverdami paskyrų žmonių
nuopelnus Amerikos lietuvių 
kultūros bare, surasime, jog 
Karolis Vairas bus nuvaręs ja-
me vieną ryškiausių pradal
gių.

Daugiausiai jis pasižymėjo
vertimais veikalų lietuvių kal
bom Ir jis vertė stambius, 
daugumoje didžios vertės kū
rinius; jis tam turėjo noro ir 
talento; jis tam nepašykštėjo 
pajėgų.

Buvo laikai, kai mes nesu
tikome su juo politiškai, bet 
niekad neminimizavome jo 
darbų, atliktų literatūroje.

★ ★ ★
Asmeniškai mažai man teko 

su .juo turėti reikalų, bet jo 
literatūrinius darbus visuomet 
vertinau ir jais naudojausi, ži
nau, jog tai padarė ir kiti.

Be tokių lietuvių kalbon iš
verstų kūrinių, kaip “Baltra- 
rpiejaus Naktis,” “Moteris ir 
Socializmas,” “Dugne,” “Ka
ras — Kodėliai,” “Hiavatos 
Giesmė,” ir kt., jis parašė 
daug vertingų straipsnių, anuo 
metu pasirodžiusių “Laisvojo
je Mintyje,” “Jaunoje Lietu
voje” ir kitur.

Grįžęs Europon, jis dar dau
giau dirbo, versdamas klasiki
nius kūrinius, plėsdamas lietu
vių literatūrą, turtindamas 
mūsų kultūrines vertybes.

★ ★ ★
Mes, Amerikos lietuviai, ga

lime didžiuotis tuo faktu, kad 
Karolis Vairas, buvęs ameri
kietis, šauniai darbuojasi Ta-
rybų Lietuvoje.

Jis nebėgo pas vokiečius 
“nuo Sibiro,” jis suprato lie
tuvių tautos paskirtį ir, numa
tydamas jai tarybinėje san-
tvarkoje laimingą ateitį, uoliai 
dirba išvien su visa liaudimi 
šviesesniam gyvenimui sukur
ti.

Tebūva leista ir man skai
tytojų vardu palinkėti Karo
liui Vairui šia jubiliejaus pro
ga : ilgiausio amžiaus, didžiau
sios energijos!

* ★ ★ ★

Generolas Eisenhoweris pa
reiškė : neapsiimsiu kandida
tuoti Jungtinių Valstijų prezi
dento vietai.

Taigi, atrodo, su šiuo pasi
baigs bent kokia spekuliacija 
dėl generolo kandidatūros.

Jis padarė panašiai, kaip 
tuojau po Civilinio Karo pa- 

t darė žymus generolas William
T. Sherman, ^ns irgi griež
tai atsisakė kandidatuoti.

Beje, po Civilinio Karo pre
zidentu buvo išrinktas žymus 
generolas Grant’as. Genero- 

. « las jis buvo geras, o preziden
tas—nekoks.

★ ★
Generolo Eisenhowerio vie

šas ir rimtas atsisakymas nuo 
prezidentinių pretenzijų su
tvirtina Wallace’o kandidatū- 

' ra.
' Ligi šiol tūli liberalai šitaip 
samprotavo:

—Sutinkame, Trumanas nė
ra geras prospektas; Taftas, 
Dewey, Stassenas — taipgi 
netikę. Bet, jeigu Wallace’as 

• a kandidatuos trečiosios partijos 
sąraše, tai republikonai ne
bandys statyti saver kandidatu 

(tokio asmens, kaip gen. Eei- 
senhoweris, nes jie turės už
tikrinimą, jog rinkimus galės 
laimėti su atvirai reakciniais sr 

r®' kandidatais.
Po Eisenhowerio pareiškimo, 

tasai “jeigu” atpuola. Dabar 
f jau kiekvienam aišku: demo- 

į, .* , kratai statys Trumaną, o re
publikonai — vieną iš savo at- 

t * rankos.
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Anglai Pyksta, Kad Franci j a 
Numuša Savo Popierinių
Pinigų Frankų Vertę
Francijos Pinigu Nupiginimas Padėsiąs Daugiau Jos 
Dirbinių Parduoti Užsieniam; Puldysiąs Anglų Pinigus

Paryžius. — Francijos 
premjero Schumano val
džia numušė popierinių sa
vo pinigų vertę nuo buvusių 
119 frankų už dolerį vidu
tiniai iki 214 frankų dole
riai. Taigi svetimi kraštai 
galės pusiau pigiau pirkti 
iš Francijos tokius praban
gos dalykus, kaip kvepalai, 
automobiliai, brangios suk
nelės ir kiti dirbiniai, skai
tant doleriais.

Francijos valdžia nori 
kuo daugiausiai dolerių su
traukti. Svečiams-turistams 
ji pripažįsta net 340 fran
kų už dolerį. Prancūzams, 
parduodantiems dirbinius 
užsienin, valdžia duos apie 
277 frankus ' už kiekvieną 
gautą dolerį. O įgabenti 
Francijon dirbiniai bus ap
mokami nupigintais fran
kais. Tatai mažins pelnus 
anglams, amerikonams ir 
kitiems įgabentojams.

Nauji Didlaiviai 
Bombanešiams

Washington. — Karinė 
Amerikos vyriausybė pla
nuoja statyti naujus milži
niškus lėktuvlaivius, nuo
kurių galėtų pakilti didieji 
bombanešiai po 25 iki 50 to
nų. Patys lėktuvlaiviai bū
sią 60,000 iki 80,000 tonų. 
Suprantama, jog tie laivai 
galėtų nešioti ir atominė
mis bombomis užtaisytus, 
toli skrendančius lėktuvus.

Kunigai Reikalauja
Jankiu Armijos Chinijai

Šanghai, Chinija. — Ka
talikų vadai čia pasakoja, 
būk chinų komunistai nu
marinę badu ir kitaip 20 
vienuolių Kalgan vienuoly
ne. Skleisdami tokius gan
dus, jie reikalauja Ameri
kos armijos prieš chinų ko
munistus.

Amerikos Karo Laivai Mielu 
Noru Priimami Chinijon

Nanking, Chinija.— Chi
ang Kai-šeko valdžia pa
skelbė, kad ji mielu noru 
priims Amerikos karo lai
vus į Chinijos uostus, kol 
Jungtinės Valstijos laikys 
savo karininkus Chinijoje, 
kaip Čiango valdžios pata
rėjus.

STASSEN “LIPA ANT 
KORNO” TAFTUI

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taftas 
pyksta, kad kitas republi- 
konas, Harold Stassen kan
didatuos į prezidentus Ohio 
valstijoj. Tafto valstija yra 
Ohio.

Tuo būdu kiekvienas pro- 
gresyvis žmogus—pilietis stos 
su Henry A. Wallace’ui

Anglijos valdžia pyksta, 
kad Franci ja nupigino savo 
frankus; bijo, kad dėl to 
turės nupulti ir anglų pini
gai — svarai sterlingų. Jau 
smunka Anglijos pramonių 

,Šerai biržose. Tarptautinis 
Bankas, amerikonų šeimi
ninkaujamas, pranešė, kad 
neduos Franci jai daugiau 
paskolų.

Žemes Drebėjime Žuvo 
Tuzinai Žmonių 
Filipinuose

Manila, Filipinai. — Sek
madienį smarkiai ir karto
tinai drebėjo žemė Panay, 
Leyte ir trijose kitose Fili
pinų salose. Vien Iloilo mie
ste žuvo 21 asmuo. Sudre
bėjus žemei, daugelis žmo
nių subėgo į katedrą. Su
griuvo katedros bokštas ir 
įlūžo siena. Tuo būdu pa
čioje katedroj liko užmušta 
keliolika asmenų. Medžiagi
niai nuostoliai skaičiuojami 
milionais dolerių.

Daugiau Pakistaniečių 
Isibriovę Indijon

New Delhi, Indija. —Pa- 
than gentes mahometonai 
iš Pakistano įsiveržė į In
dijos provinciją Jaisalme- 
rą. Pirmiau persimetusieji 
į Kašmirą ginkluoti pakis
taniečiai mahometonai atsi
sako pasitraukti. Kašmiro 
kunigaikštijos galva prisi
dėjo prie Indijos valstybės. 
Bet Pakistanas savinasi 
Kašmirą, kurio 77 nuošim
čiai gyventojų esą mahome
tonai.

ŽIBALO KOMP. VIRŠILA 
VALDŽIOJ PENINKAVĘS

Washington. — Senato
rius Brewster įtarė, kad 
M. W. Thornburg, buvęs 
Calif, žibalo kompanijos 
viršininkas, darbavosi jos 
pelnui, kuomet pateko į 
valst. departmentą. Brews
ter klausia: Kodėl valdžia 
sutiko mokėti po $1.05 už 
statinę arabiško žibalo, ku
ris pirma buvo siūlomas po 
40 centų už statinę?

Katalikai Pasmerkė Protes
tantų Manifestą

Washington. — Protes
tantų bažnytiniai vadai ne
seniai išleido manifestą, 
kuriame šaukė laikyti baž
nyčią atskirtą nuo valsty
bes Amerikoje. Kartu jie 
reikalavo atšaukt prez. 
Trumano atstovą M. Taylo- 
rį iš Vatikano, popiežiaus 
valstybėlės.

Nacionalė Katalikų Gero
vės Konferencija Washing
tone pasmerkė protestantų 
manifestą.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Namo Bendrovės Šėrininkų Svar
bus Tarimas dėl Finansų Vajaus

Labai puikiai pavyko Lietuvių Namo Korporacijos 
suvažiavimas, įvykęs pereitą šeštadienį. Tai buvo labai 
skaitlingas ir entuziastiškas suvažiavimas. Susirinkę 
šėrininkai išklausė pranešimus apie nupirktojo namo 
padėtį. Pasirodė, kad išlaidos pasidarė didesnės, negu 
iš sykio atrodė. Namo pataisymas ir paruošimas kaš
tavo gerokai daugiau, negu buvo numatyta. Todėl būti
nai reikia finansinį vajų varyti iki pilno laimėjimo, tai 
yra, pakol bus sukelta $140,000. Dar vis trūksta kelioli
kos tūkstančių dolerių.

Ir štai šėrininkų suvažiavimo nutarimas: Vajus tu
ri eiti per visą vasario mėnesį. Suvažiavimas nutarė 
prašyti ir raginti visus senuosius šėrininkus pasidar
buoti. Yra nuoširdžiausiai prašomi visi lietuviai, kurie 
pritaria šiam gražiam kultūriniam tikslui, bet dar nėra 
finansiškai prisidėję, tuojau prisidėti, pasiperkant Na
mo Korporacijos Šerų. Vienas seras kaštuoja $25, bet 
kiekvienas gali pirkti tiek, kiek nori ir pajėgia. Taipgi 
prašomi senieji šėrininkai padidinti savo įnešimą pagal 
išgalę.

(Kitame numeryje bus paskelbti naujai prisidėju- 
sieji.).-------------------------------------------------------------*------

Gražiai Pasisekė 
Laisves Šėrininkų 
Suvažiavimas
Dalyvavo apie 150 Delegatų, Net iš Tolimų 
Vietų; Atsiųsta apie $1,000 Aukų
Šėrininkai Parode Pasiryžimą, Nepaisant Reakcijos

Laisvės dalininkų suva
žiavimas praeitą sekmadie
nį gražiai pavyko. Delega
tai teigiamai ir tiksliai 
svarstė savo dienraščio rei
kalus; davė naudingų pa
siūlymų jo^ cirkuliacijai pa
didinti ir turiniui dar po
puliarinti.

Dalyvavo apie 150 pa
vienių šėrininkų ir organi
zacijų delegatų. Nepaisant 
oro biuro pranašaujamo 
dar 15 colių sniego, žmonės 
atvažiavo net iš gana toli
mų kolonijų, kaip kad Bal
timore, Rochester, N. Y.; 
Scranton ir Philadelphija, 
Pa.; Bridgeport ir Water
bury, Conn.; Worcester, 
Mass., New Jersey miestų 
ir kt. — O dar ir senieji 
sniegai - pusnys kliudė va
žiavimą automobiliais ir 
auto-busais.

Aukų su sveikinimais su
plaukė apie $1,000. Stam
biausia auka buvo nuo či* 
kagiečių - vilniečių —$236.

Suvažiavimas vienbalsiai 
priėmė redakcijos ir admi
nistracijos raportus ir už- 
gyrė rezoliucijas dėl Koo- 
peratyvės spaudos Bendro
vės medžiaginės vadovybės 
ir dėl Laisvės turinio. Buvo 
perrinkta direktorių tary
ba, didžioji dauguma tie 
patys.

Redakcijos Raportas
Redakcijos raportą pa

tiekė pirmasis redaktorius 
Roy Mizara. Atžymėjęs 
tikslus, kuriais redakcija 
vadovavosi praeitais me
tais, Mizara pastatė seka
mąsias 5 gaires 1948 me
tams:

Kovot už Tafto-Hartley’o 
verguvės įstatymo panaiki-

nima.
Vest kovą už kainų nu- 

mušimą, prieš infliaciją.
Ginti civileš, pilietines 

teises nuo reakcijos pasi
nio i imu.

Darbuotis taikos išlaiky
mui.

Dėti pastangas, kad kuo 
geriausiai pavyktu trečio
sios partijos judėjimas su 
jos kandidatu į Jungtinių 
Valstijų prezidentus Henry 
Wallace’u.

Pasiūlymai
Tarp delegatų pasiūlymų 

buvo šie: Šaukti šėrininkų 
suvažiavimus pavasarį, nes 
žiaurūs žiemos orai sausio 
mėnesį trukdo bei gali su
trukdyti skaitlingesnį dele
gatų atvažiavimą iš mažųjų 
miestų ir tolimųjų koloni
jų. Vajų dėl naujų skaity
tojų gavimo Laisvei pradė
ti rugsėjo 1 ir baigti gruo
džio 1 d., nes vėlesnis va
jus, pratęsiamas į žiemos 
mėnesius, labai apsunkina 
vajininkams darbą.

Šiuos ir kitus pasiūlymus 
spręs direktorių taryba.
Reakcija dar Sulydžiau Su

glaudę Pažangūnu Eiles
Faktinai visi delegatai 

nurodė į reakcijos smar
kavimus. Bet reakcininkų 
pasišovimai nenupuldė mū
sų darbuotojų dvasios. Ir 
šiame suvažiavime pasireiš
kė dar gilesnis irplatesn. jų 
sąmoningumas ir juo aukš
tesnis ir uolesnis pasiryži
mas.

Plačiau apie suvažiavimą 
skaitykite New Yorko ir 
Apielinkes žiniose.

Rep.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

Platesne Amerikos Prekyba 
Su Sovietais Gerintų 
Šių Kraštų Santykius
Taip Sako Sovietą Ambasadorius; Maskva Smerkia Anglu 
Siūlomą Vakarinių Tautą Bloką, Kaip Wall Stryto Planą

Washington. — Naujasis 
Sovietų ambasadorius Al
eksandras S. Paniuškin sa
kė reporteriam, jog preky
bos paplatinimas tarp A- 
merikos ir Sovietų Sąjun
gos būtų pirmutinis žings
nis dėl diplomatinių santy
kių pagerinimo tarp šių 
dviejų šalių. Jis įtarė, kad

Sunkiai Serga Kongr. 
Thomas, Neamerikinio 
Komiteto Galva

Washington. — Plaukda
mas laivu į Panamą, pavo
jingai susirgo republikonas 
kongresmanas J. Parnell 
Thomas, pirmininkas Nea- 
merikinės Veiklos Komite
to. Jisai keliauja tyrinėti 
raudonųjų arba “neištiki
mųjų” Panamos Kanalo 
ruožte. Thomasui paplūdo 
kraujas į vidurius.

Karinis lėktuvas parašiu- 
tuku nuleido laivan kraujo 
plazmos Thomasui.

Transjordano Arabai 
įsiveržė Palestinon

Jeruzalė. — Pranešama, 
jog 750 ginkluotų arabų 
įsibriovė iš Transjordano į 
Palestiną kovai prieš žy
dus. Arabai mėgino užblo
kuoti žydams vieškelį iš 
Jeruzalės į žydų miestą Tel 
Avivą. Žydai puolė arabus. 
Susikirtime užmušta 10 žy
dų ir 4 arabai.

Arabai stengiasi perkir
sti vamzdžius, kuriais plau
kia geriamasis vanduo į žy
diškąją Jeruzalės dalį.

Jungtinių Valstijų vyriau
sybė stato skerspaines pla
tesniam prekybos išvysty
mui su Sovietais.

PALESTINOS RIAUŠĖSE 
UŽMUŠTA JAU 3,200

Jeruzalė.— Riaušėse tarp 
Palestinos arabų ir žydų 
užmušta jau 3,200 žmonių 
iš abiejų pusių. Arabai pra
dėjo pulti žydus, kai tik 
Jungtinių Tautų seimas 
nutarė padalinti Palestiną į 
nepriklausomas žydų ir ar
abų valstybes.

REIKIA $25,000,000 
ŽYDAM APSIGINTI

Chicago. — Palestinos 
žydams Sionistams reikią 
tuojau sukelti $25,000,000, 
kad jie per keletą dienų ga
lėtų sumobilizuoti ir apgin
kluoti iki 27,000 savo mili
cininkų Palestinoje, sakė 
Goldą Meyersonienė, Žydų 
Agentūros atstovė Chica- 
goje. Dabar Palestinos žy
dai turį tik 9,000 ginkluotų 
vyrų.

Jugoslavijos žinių agen
tūra Tanjug pranešė, jog 
Bulgarija suderins gamybą 
fabrikuose, perimtuose į 
valstybes nuosavybę.

Maskva. — Užsienio rei
kalų ministras Viač. Molo
tovas pareiškė, jog pama
tinis Sovietų vyriausybės 
siekimas yra išlaikyti taiką.

Maskvos radijas ir sovie
tinė spauda tvirtino, kad 
Amerikos Wall Stryto at
stovas John Foster Dulles 
padiktavo užsieniniam An
glijos ministrui Bevinui 
naują priešsovietinį planą 
— sudaryti kariniai - poli
tinę vakarų Europos kraš
tų santarvę prieš Sovietų 
Sąjungą. Dienraštis Prav
da įspėjo, kad Amerika ir 
Anglija su tokiu planu mo- 
jasi pajungt vakarinės Eu
ropos šalis, kaip savo kolo
nijas.

Graikų Partizanai 
Puola Monarchistus

Athenai, Graikija.— De
mokratiniai partizanai ryž
tingai atakuoja Graikijos 
moharchistų armiją ties 
Konitsos miestu, už keleto 
mylių nuo Albanijos sie
nos. Partizanai su kulko
svaidžiais ir minosvaidžiais 
puola monarchistus prie 
Burozani tilto ir Lykomo- 
ron aukštumose, tuoj prie 
Konitsos.

Monarchistai sakosi at- 
mušą atakas.

Graikijos Valdžia Kalina 
Mokytojus ir Valstiečius

Athenai, Graikija.— Mo-. 
narchistų valdžia areštavo 
dar 30 demokratinių žmo
nių — mokytojus, farme- 
rius, bankų raštininkus, 
spaustuvių darbininkus ir 
biznierius. Jie kaltinami‘už 
paramą partizanams.

Anglijos Ponai ir Dykūnai 
Vengia Verstino Darbo

London. — Anglija pra
dėjo registruot verstinam 
darbui ponus, lordus, gemb- 
lerius ir kt. dykūnus; sure
gistravo 100,000 žmonių 
būtiniems darbam — ka
syklom, farmom ir kt. Bet * 
nė vienas turčius neužsira
šė.

2,000 AMERIKOS PILIE
ČIŲ RAGANOJE

Jeruzalė. — Skaičiuoja
ma 2,000 Amerikos piliečių 
tarp Palestinos žydų mili
cijos Raganos. Amerikos 
konsulas įspėjo, kad jiem 
gręsia pilietybės netekimas, 
jeigu jie neapleis Raganos.

Washington. — Dingo ka
rinis lėktuvas su 5 vyrais.
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Ap vieny ta Lenkija
Po Pirmojo pasaulinių 

karo Lenkija atgavo nepri
klausomybę. Bet tai nebuvo 
•nepriklausoma Lenkija pil
noje to žodžio prasmėje. Ją 
dirbtinai sudarė tų laikų 
Franci jos ir Anglijos impe
rialistai, pavergdami virš 
12,000,000 ukrainiečių ir 
baltrusių, apie pusę miliono 
lietuvių. Pusę Lenkijos te
ritorijos sudarė svetimos 
žemės — Ukrainos, Baltru
sijos, Lietuvos. Gi per šim
tus metų lenkais apgyven
tos, po prievarta vokiečių 
užkariautos teritorijos bu
vo palikta Vokietijai, ne
paisant, kad 1914-11918 me
tų karą Vokietija* pralai
mėjo. Lietuviams užtenka 
prisiminti Lietuvos sostinės 

( Vilniaus ir Vilnijos pateki- 
Nuo jo eina aukšta užtvanka, užtverianti upes tėkmę.‘j mą į Lenkijos teritoriją, 
Ši hidroelektrinė pastatyta bendromis Marijampolės ap-1 kad suprasti/kaip dirbtinai 
skrities Kalvarijos valsčiaus gyventojų pastangomis. [ Lenkija buvo sudaryta.

Ne taip senai ji pradėjo duoti srovę pieninei, dviems | Tik po Antrojo pasauli- 
lentpiūvėms, gimnazijai, pradinei mokyklai, bibliotekai ni0 karo Lenkija su pagal- 
ir ligoninei. Pirmą kartą elektros šviesa . sužibėjo 120 i ųa Tarybų Sąjungos atgavo 
valstiečių trobose. į savo istoriškas teritorijas

. Kalvarijos elektrine — iš eilės septyniasdešimtoji,!nuo
paleista 1947 metais darban. : tų Prūsijos, Pamarį, Sile-

. zija, kuri per šimtus metu
Tiktai prie Šešupės, perkertančios pietinę Lietuvos , bUV() lenkų iki pat Odros ir 

dalį — Suvalkiją, pastatyta 4 didelės ir 10 mažesnių hi- ■ Neisse upių. Lenkija, atga
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Elektros Šviesa Lietuvos Kaimuose
Lietuvos vyriausybė nesigaili jokių pastangų trum

piausiu laiku aprūpinti Lietuvos valstiečius' elektros 
šviesa. Tai tikrai garbingos pastangos ir jų pasisekimu 
jau dabar galima stebėtis.

Šiuo didelės svarbos reikalu mums pateikia intere
singų davinių korespondentas M. Jevinis. Jis rašo:

“Ant Šešupės kranto stovi naujas gražus pastatas.

droelektrinių. ,
Skaidri elektros šviesa pasirodė Lietuvos kaimuose 

tik tarybinės valdžios metais, šiluminės elektrinės ir 
hidroeletkrinės pastatytos tokiose vietose, kur amžiais 
vyravo balana arba žibalinė lempa.

Mėlynomis juostomis vingiuoja Šventosios, Vyžuo
nos, Ventos upės per Utenos, Ukmergės ir Mažeikių ap
skritis. Šiandien jų balta.sis anglis varo dešimtis didelių 
ir mažų elektrinių. Nuo jų plačiu tinklu nutiesti laidai 
į valstiečių trobas, į mokyklas, į klubus - skaityklas. Jos 
statomos visur: tarybiniuose ūkiuose, mašinų - trakto
rių stotyse, kooperatinėse draugijose ir kituose apgyven- 

, tuose punktuose.
Elektros pasirodymas tolimiausiuose Lietuvos kai

muose ir miesteliuose pasuka amžiais susiklojusi kaimo 
gyvenimą kita linkme. Žmonės,- pripratę prie sutemų, 
kurios amžinai buvo jų trobose, pamatė, kaip šviesa iš
veja tamsą, palengvina darbą, daro gyvenimą gražes
niu. Kada Simno, Betygalos, Viduklės, Debeikių ir dau
gybėje kitų niiestelių ir kaimų elektrinės mechanikai į- 
jungė srovę ir linksma, skaidri šviesa aplinkui viską ap
švietė, valstiečiai surengė iškilmes.

Elektra plačiau įsiveržė buitin ir tuose apskričių 
centruose, kur anksčiau buvo nedidelės dizelinės elektri
nės. Pagėgiuose, Šakiuose, Ukmergėje, Utenoje ir Ma
žeikiuose 1947 metais pastatytos ir paleistos darban elek
trinės, žymiai galingesnės kaip .prieš karą. Jos davė sro
vę taip pat ir apylinkės kaimams. Duoda šviesą 'kaimams 
taip pat Vilniaus, Kauno ir Petrašiūnų elektrinės, tapu
sios po išplėtimo ir naujų įrengimų pastatymo, galingais 
“šviesos kombinatais.”

Su elektros pagalba atliekama daug žemės ūkio dar- 
• bų. Šiaulių apskrityje trijuose tarybiniuose ūkiuose pra

ėjusių metų derlius buvo iškultas su elektros pagalba. 
Klaipėdos apskrityje Priekulės, Tauralaukio, Eketės ir 
Kretingos tarybiniuose, ūkiuose atliktas kl'ojimų elektri
fikavimas, įrengiamas karvių melžimas elektros pagal
ba.

Tarybų Lietuvos kaimų elektrinės dabar duoda sro
vę daugiau kaip tūkstančiui smulkių’įmonių ir dešimtims 
tūkstančių gyvenamųjų namų. Elektrifikuota dešimtys 
tarybinių ūkių, mašinų - traktorių stočių ir vartotojų 
bei žemės ūkio kooperacijos įmonių.

Elektros energijos gamyba Lietuvoje jau viršija 
prieškarinį lygį daugiau kaip 40 procentų. Tame yra di
delis nuopelnas broliškųjų tarybinių respublikų, padėju
sių Lietuvai įrengimais, statybin. medžiagomis ir spe
cialistais. Iš Leningrado buvo atsiųsta daug energetinių 
įrengimų ir dešimtys tonų varinės vielos perdavimo lini
joms, iš Altajaus krašto fabrikų tik per paskutiniuosius 
mėnesius gauta 15 dizelių ir 25 generatoriai, iš Udmurti- 
jos autonominės respublikos — lokomobiliai, iš Maskvos 
— elektros armatūra. Iš Leningrado Kirovo vardo 
“Elektros jėgos” fabriko atvykę montuotojų brigados 
pastatė generatorius daugelyje respublikos elektrinių.

Penkmečio pabaigoje Lietuvos eltkrofikacija bus be
veik užbaigta. Respublika turės 206 kaimo elektrinių, 
kurios plačiai patenkins žemės ūkio poreikius.”

Bevino Ašis
< Anglijos užsienio reikalų sekretorius Bevinas 

reiškė, kad nuo dabar jis ir jo kolegos organizuos 
karų Europos bloką prieš Tarybų Sąjungą ir Rytinę 
ropą. Tame bloke, suprantama, Anglija viešpataus, o 
Francūzija “vairuos.” Priimta būsianti ir Italija.

Ar Bevinui geriau pasiseks su Ašimi negu Hitleriui?
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Indijos valdžia suteikė 
paniekintieni “ncpalytėti- 
nicm” žmonėm Ajmier- 
Merwaros provincijoj ly
gias teises su kitais indė
nais.

vus tuos plotus, iškraustė, 
arba atsisakė priimti atgal 
pabėgusius su naciais vo
kiečius, kurių susidarė apie 
5,000,000. Į tuos plotus bu
vo atkela lenkai iš Lenki
jos, arba vakarinės Baltru- 
sijos, Ukrainos ir Vilnijos, 
kurie panorėjo grįžti i Len-

ir 
at- 
že- 
že-

yra
Ji

! sivienijo visos lenkiškosios 
teritorijos. Demokratinė 
liaudies Lenkija atsisakė 
nuo Vilniaus Jr Vilni 
kaip ir nuo Baltrusijos 
Ukrainos teritorijų. Ji 
gavo savąsias istorines 
mes ir nenori svetimų 
miu.

Dabartinė Lenkija 
graži—apvali valstybė,
turi apie 25,000,000 gyven
tojų, jos teritorija sudaro 
312,000 ketvirtainių kilo
metrų. Ji prieina prie Bal
tijos Jūros, ne kokiu kori
dorium, bet 300 mylių plo
tu — Pamarys, dalis buvu
sios Rytų Prūsijos su dau
gybe gerų prieplaukų.

Užgydo Karo žaizdas
Lenkijos liaudis baisiai 

nukentėjo; ' Hitleris ją už
puolė 1939 m. rugsėjo 1 d. 
Buvusi reakcinė ir imperia
listinė Lenkijos valdžia 
priešakyj su generolu Rizy- 
Smigly ir "kitais pabėgo. 
Nors Lenkija ir didelė, bet 
ji buvo silpna, nes vieną 
trečdalį gyventojų sudarė 
pavergtos ir beteisės kitų 
tautų mažumos, o ir lenkai 
darbininkai, ir valstiečiai 
nedaug daugiau turėjo lais-

viu, kaip lietuviai, baltru- 
siai ir Ukrainai.

Poniškoji valdžia pabėgo, 
bet liaudis pabėgti negalė
jo. Lenkijos liaudis vedė 
partizaninį karą. Ypatingai 
tas karas pasiekė aukšto 
laipsnio po to, kai Hitleris 
užpuolė Tarybų Sąjungą. 
Hitlerininkai sugriovė ir 
sudegino Lenkijos miestus, 
nuo žemės paviršiaus nu
šlavė daugybę miestelių ir 
sodžių, bet jie negalėjo pa
vergti Lenkijos žmonių.

Lenkija laike karo nete
ko apie 6,000,000 žmonių 
mirusių nuo bado ir ligų 
bei nacių kalėjimuose už
kankintų. Karo nuostoliai 
šaliai padaryti viršija $20,- 
000,000,000!

Bet prie liaudies demok
ratinės santvarkos, Lenkija 
sparčiai atsistato, užgydo 
kuro žaizdas ir kuria 
ją gyvenimą, kuris 
gražus ir malonus.
“šalis — Mūsų! 
Turtas — Mūsų!”

Dabar Lenkijos darbinin
kai, inteligentai ir valstie
čiai jaučia, kad jie yra ša
lies šeimininkais, kad turtas 
yra jų turtas. Dar tik da
lis Lenkijos buvo išlaisvin
ta iš. po nacių, kai Laikino
ji Vyriausybė Liubline, 6 
d. rugsėjo, 1944 metais, pri
ėmė patvarkymą, kad atim
ti nuo ponų žemę, kas vir
šija 50 hektarų.

Tokiu žemiu susidarė 2,- V V '
810,000 hektarų fondas 
(neįskaitant Pamario, Rytų 
Prūsijos, Silezijos žemių). 
Toji žemė buvo išdalinta, 
kurios buvo suteikta dėl 
495,000 buvusiu bežemiu ir 7 V c-
mažažemių šeimų. Vyriau
sybė suteikė valstiečiams 
pagalbą sėklomis, įrankiais, 
medžiu, galvijais ir kito
kiais reikmenimis. Į Sile
ziją, Pamarį ir Rytų Prū
siją buvo perkelta 5,000,000 
lenkų darbininkų ir valstie
čiu, 

c

Fabrikai Priklauso 
Liaudžiai

Sausio 3 d., 1946 metais 
buvo išleistas patvarkymas 
nacionalizuoti visą stambią 
ir vidutinę industriją. Veik 
išimtinai į vyriausybės ran
kas perėjo kasyklos, meta
lo industrija, transportas, 
bankai, miško ir eilė kitų 
industrijų.

“Tai nėra 
mas, — sako 
nistų vadas 
bet tai yra pradžia tokios 
santvarkos, kur nebus iš
naudojimo žmogaus per ki
tą žmogų.”

Į Lenkijos plotus perėjo 
daug čielybėje vokiškų fab
rikų ir anglies kasyklų.

Taip, anglies gamyba 
greitai pasiekė aukšto laip-

nau- 
bus

dar socializ- 
lenkų komu- 
Gomulka, —

n

J
&

Rytmeti po oasitikimo nauju 1948 metu, šis linksmau- 
tojas New Yorko naktiniame klube buvo praradęs tiek 
daug energijos beieškodamas progos tapti linksmu, 
jog itns ne vieną valandą, iki jis galės bent pradėti 

galvoti ajjie kokią nors linksmybę.

**F’

snio. Lenkija pasigamina 
ne vien sau, bet dirbinių iš
veža į Angliją, Švediją, Ta- 

. rybų Sąjungą ir kitas šalis.
Tarybų Sąjunga ne vien 

vyriausią rolę suvaidino 
. Lenkijos išlaisvinime iš hit- 
; lerininkų jungo, bet sutei

kė didelę pagalbą užgydy- 
, me 'karo žaizdų, atsteigime 

industrijos, žemės ūkio ir 
t.t. Kada sausio mėnesį 

■ 1945 metais Sovietų Armi
ja išlaisvino, Varšavą, tai ir 
Lietuvos liaudis pasiuntė 
5,000 tonų grūdų Varšavos 
gyventojams.

1947 metais Lenkijoje 
buvo pagaminta 59,130,336 
tonai anglies, ant 1,625,675 
tonų daugiau, kaip planas 
reikalavo. 1948 metais Len
kija siekia pagaminti jau 
80,000;000 tonų anglies. Aiš
ku, kad tas bus atsiekta.

Sausio 1 d. 1946 metais 
Lenkija paskelbė keturių 
metų planą ir jį sėkmingai 
vykina gyveniman. Liaudies 
vyriausybė atidengė visą ei
lę suokalbių, kurių buvo 

‘ tikslas nuversti liaudies 
tvarką ir grąžinti seną pa
dėtį, kokia buvo pirma ka
ro.

Lenkija į užsienį išveža 
anglies, audinių, stiklo, ce
mento ir daug kitų dalykų, 
ypatingai miško. Iš užsienio 
perka grūdų, geležies rū
dos, nerūdijančių metalų ir 
kitų reikmenų. Jos preky
ba pasekmingai vystosi su 
Tarybų Sąjunga, Čechoslo- 
vakija, Vengrija, Bulgarija, 
Švedija ir kitomis šalimis. 
Ji norėtų plėsti prekybą ir 
su Jungtinėmis Valstijomis, 
bet atsisako 
shallo Planą, 
to kišimąsi į šalies vidaus 
ekonominius 
reikalus.

Koalicinė Vyriausybe
Lenkijos liaudies vyriau

sybę sudaro demokratinių 
partijų koalicija — blokas, 
į kurį įeina Lenkijos Dar
bininkų (Komunistų) Par
tija, Socialistų Partija, 
Valstiečių Partija ir Stra- 
nietvo (Liberalų - demokra
tų) Partija.

Parlamentas išrinktas 19 
d. sausio 1947 metais iš 444 
narių. Balsavimuose daly
vavo 11,200,000 piliečių iš 
12,500,000 galinčių balsuoti. 
Lenkijos Darbininkų Parti
ja pirma karo, fašistinio 
teroro laiku, o vėliau nacių 
okupacijos laikais buvo per
sekiojama ir daug neteko 
narių. 1945 metais ji turėjo 
30,000 narių, dabar jos įta
ka didelė, ji jau turi 700',- 
000 narių. Laike balsavimų 
gavo apie 6,000,000 balsų, gi 
jos apvienytas blokas lai
mėjo 87 nuoš. visų balsų.

Daugelis politikų užsie
nyje niekaip negali supras
ti, kaip Lenkijoje katalikai 
piliečiai gali palaikyti ko
munistų obalsius ir kandi
datus. Jie vis dar mano, kad 
ir jų šalyse bus galinta.am
žinai klaidinti darbininkus 
ir valstiečius gąsdinant pa
sakomis apie komunistus. 
Lenkijoje gyvenimas paro
dė, kad apsiriko ponai Mi- 
kolaičikai, apsiriks ir jų 
globotojai.

Aišku, kad Lenkijos liau
dis dar daug turės nugalėti 
keblumų, Visokių sunkybių, 
bet ji energingai dirbdama, 
prieteliškai sugyvendama 
su kitomis liaudies demo
kratiškomis šalimis, žings
nis po žingsnio sėkmingai 
ir gan sparčiai eina prie 
laimingo ir turtingo gyve
nimo. Lenkijos atsiekimai 
parodo, ką gali liaudis. To
kių pasisekimų neturi * nei 
Francija, nei Italija, nors 
ir gauna iš Amerikos stam
bios pagalbos ir nebuvo 
taip baisiai nuteriotos, kaip 
Lenkija. D. M. š.

priimti Mar
kuliame įma-

ir politinius

Dėl Kilusių Brazilijos 
Lietuviuose Ginčų

Niekam jau nėra paslap
tis, kad Brazilijos pažan
giųjų lietuvių tarpe jau 
nuo seniai eina tarpusavi 
kova, kad kuo daugiau vieni 
kitus apšmeižus, išprovoka
vus, kad tuomi pačiu kartu 
tiesioginiai ar netiesiogi
niai padėjus reakcijai su
daužyti bile kokį progresy- 
vį lietuvių veikimą.

Beje, paskutiniuoju laiku 
kivirčai buvo kiek sumažė
ję, ir atrodė, kad laikui bė
gant gal visai jie pranyks, 
ir bus prieita prie visų lie
tuvių- pageidaujamos vie
nybės, kad galėjus sėkmin
giau atmušti priešo puoli
mus.

Bet štai pasirodė Laisvės 
nr. 274, “Laisvoj Sakykloj” 
“žiežmarietis”, kuris išliejo 
savo piktą tulžį ant tų 
žmonių, kurie atsidavusiai 
dirba pažangų darbą tarpe 
išeivių lietuvių, ir tuo pačiu 
kartu dėl labo visos žmoni
jos, kuri trokšta demo
kratinės laisvės.

Aš čia neįsipareigoja at
sakyti į tuos šmeižtus, kur 
Žie-tis šmeižia “Bijūną 
ir jo šaiką” (kaip vadina 
Ž-tis). Aš manau, kad tuo 
reikalu pats Bijūnas tinka
mai jam atsakys. .

Bet kodėl žiež-tis nepa
aiškina apie tą Bijūno “šai
ką.” Visiems Laisvės skai
tytojams būtų įdomu žino
ti, kas per viena ta “šai- 
ka”, kurią Bijūnas suorga
nizavo, ypatingai, kaip kad 
Žiež-tis sako, “po Berly
no ir Romos paėmimo.” Ne- 
taip jau* svarbu, nuo kada, 
ir kur Bijūnas priklausė, 
bet svarbu tik tas, kad Bi
jūnas kartu su kitais pa
žangiais lietuviais dirba 
visuomenei naudingą pa
žangų darbą.

Matomai žiež-tis, apsi
kaišęs raudonom plunks-1 
nom, gėdinas pažangiajai 
lietuvių visuomenei išaiš
kinti, kas per viena ta “šai- 
ka.”

Aiškumo dėlei, randu 
reikalo išaiškinti lietuvių 
visuomenei, kas per “šai- 
ka”, kurios dalyvius tas 
žiež-tis išvadina šovinis
tais, fašistais ir kitokiais 
jam priprastais vardais.

Štai, čia paduodu tų “šai- 
kų” vardus, kuriose dirba 
pažangūs lietuviai.

1. Brazilijos Lietuvių 
Spaudos Komisijos. Ratelis.

2. Brazilijos Liet. Vieny
bės Centralinė Komisija.

3. S. Paulo Liet. Jaunimo 
organizacija “Cruzeiro do 
Sūl.”

4. Brazilijos Raud. Kry
žiaus Lietuvių Departmen- 
tas.

5. P.P.A.L. kongreso or
ganizatoriai, ir jame daly
vavę delegatai. (Sulyg žiež- 
čio ir jo kompanijos, kong
resas kitaip nebuvo vadina
mas, kaip tik “šovinistų, 
nacionalistų, fašistų suva
žiavimas!)

Ši sąmoninga prieš kon
gresą propaganda buvo va
roma plačiu mastu po visą 
S. Paulo lietuvių koloniją, 
net kongreso rengimo ko
misijai buvo prisiuntę laiš
ką, kuriame buvo šmeižia
mas pats kongresas ir ja
me dalyvaujantieji delega
tai. Tai realybė, kurios nei 
pats žiež-tis negalės pa
neigti.

Dabar skaitytojau suži
noję, iš ko susideda ši žiež- 
mariečiui ir jo grupelei “pa
vojinga šaika”, patys pada
rys atitinkamą išvadą.

žiež-tis pats sau spiauna 
į veidą, sumušdamas į šipu
lius savo šmeižtų jovalą, 
pripažįsta, kad per atsilan
kymą Brazilijos proletaria
to vado L. C. Prestes buvo 
sukelta virš 50,000 kruzei- 
rų. Juk tie pinigai buvo su
dėti iš tų pačių mūsų tau
tiečių žmonių, kuriuos žiež- 
tis šmeižia. Tas tik aiškiai 
parodo, kad lietuviai, gy
vendami Brazilijoj, visomis 
priemonėmis, kaip gali, ir 
kuo gali remia šios šalies 
liaudies kovą už visiems ly
gias teises.

S. Paulo pažangieji lietu-’ 
viai, dėl siautėjimo fašistų 
diktatūros, turi vesti kovą 
prieš bendrą mūsų priešą- 
fašizmą įvairiais būdais bei 
metodais, kurių, kaip mato
si, žiež-tis dar nežino, ar 
nenori žinoti.

Patartina Ž-čiui negai
šinti veltui laiko šmeižtams 
tų žmonių, kurie dirba lie
tuvių visuomenei naudingą , 
ir pažangų darbą, bet su
naudot laiką parašymui 
vieno' kito rašinėlio apie 
lietuviškus naci - fašistus, 
kurie, judošiškai talkinin
kaudami vietos fašistų dik
tatūrai, išdavinė ja lietu
vius. Rezultate, jau desėt- 
kai mūsų veiklesniųjų tau
tiečių sėdi braziliškose bas- 
tilijose. Ar už tai, kad jie 
priklausė, sulyg žiežma
riečio, — šovinistu, fašistu 
“saikai”?

Labai nemalonu, kad to
kie asmenys savo šmeiž
tams susiranda vietos • 
Laisvėje, tikėdamiesi susi
rasti sau pasekėjų ir tuo 
būdu galėsią sukiršinti vie
nus prieš kitus Š. Ameri
kos pažangiuosius lietu
vius. -

Visiems yra žinoma, jog 
P.P.A.L. kongreso priimto
joj rezoliucijoj sakoma, kad 
laikraštis “Darbas”, nuo 
kongreso įvykimo datos, į- 
eina galion kaipo oficialus 
P. Amerikos lietuvių orga
nas. Tai visi svarbesni įvy
kiai, bei bile kokie nesusi
pratimai turėtų būti riša
mi per “Darbą”, nes tik 
“D-bo” Administracija turi 
progos pažinti plačiau abi
pusiškai tas sunkiai išriša
mas problemas, kurios išky
la vienoj ar kitoj lietuvių

Lietuvis.
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Harwey Brown, International 
Association of Machinists (ne
priklausomos) prezid e n t a s, 
pareiškė, kad stambieji neju- 
domo turto savininkai trukdys' 
pratęsimui net silpnos esamo
sios rendų kontrolės. Jis ra
gino savo unijos narius bom
barduoti kongresmanus laiš
kais, 
lišką 
sario 
mojo

raginant pratęsti visaša- 
rendą kontrolę po va- 
29-tos, 1948, kada esa- 
istatymo galia baigiami.

2 pusi.‘—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Antr., Sausio 27, 1948
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“Herald Tribune” Korespondentas Klausia.
0 Win. Z. Foster Jam Atsako

SO. BOSTON, MASS.
--------------- ra----------------------------------------------

> (Tąsa)

Klausimas: Jeigu “Daily 
Workerio” pozicija ir Ame
rikos komunistii pasireiški
mai nėra Rusijos padiktuo
ti, tai kaip jūs išaaiškinate 
staigius “Daily Workerio” 
ir Amerikos komunistų po
zicijos pakeitimus, kad jie 
sutiktų su oficialine ar par
tine linija iš Maskvos?

Atsakymas: Politinės li
nijos nustatomos tam, kad 
jos atitiktų konkrečias pa
dėtis, reikalavimus. Pasi
keitimai tam tikroje situa
cijoje reikalingi atitinkamų 
pakeitimų politikoje, nusi
statyme. Kuomet klasinių 
pajėgų santykiai staigiai 
pasikeičia, tuomet pasikei
timai nusistatyme taipgi es
ti staigūs. Greitoje laike 
pastarųjų penkiolikos metų 
politinėje eigoje komunistų 
partija, kaip ir kitos politi
nės organizacijos, turėjo at
likti daug skubių persiori- 
jentavimų politiniuose įver

tinimuose. ir taktiškoje po
litikoje bei nusistatyme. 
Skirtumas, tačiau, yra ta
me, jog komunistai, dary
dami tokias pakaitas, atvi
rai išaiškina priežastis, ko
dėl jie tai daro, taipgi lais
vai pripažįsta klaidas, jei 
tokių esti. Tai yra kas to
kio, ko kitos partijos bei ju
dėjimai nepadaro. Kiek tai 
liečia Amerikos komunistų 
nusistatymą ryšium su kitų 
kraštų komunistų nusista
tymu, buvo išdėstyta pir- 
mesniame atsakyme.
KOMUNISTŲ POZICIJA 
II-ROJO PASAULINIO 
KARO METU

Klausimas: Vienas daly
kas, kuris nuolat galvasu- 
kiavo.nekomunistus Jungti
nių Valstijų piliečius buvo 
tas: kodėl Amerikos komu
nistai smerkė Amerikos po
ziciją antrajame pasauli
niame kare iki to laiko, kai 
Vokietija užpuolė Sovietų 
Rusiją? Ar jūs galite iš
aiškinti, kodėl Amerikos 
komunistai priešinosi stoti 
karan prieš Hitlerio fašis
tus, naciškąją Vokietiją iki 
tos dienos, ir tuomet jau 
rėmė karą, jeigu jie nesekė 
įsakymų iš Rusijos?

• Atsakymas: Amerikos 
komunistai uoliai dalyvavo 
ginkluotoje gynyboje Chi- 
nijos, Ispanijos ir Ethiopi- 
jos žmonių prieš fašistinius 
įsiveržėlius pirmosiose ko
vose, vedusiose prie antro
jo pasaulinio karo; Mes, ta
čiau, nerėmėme paties pir
mojo karo laipsnio. Tai bu
vo dėl to, kad ši fazė, po
puliariai vadinama “nuduo

Garsinimu pelnų kaipo pardavimais paja mų nuošimčio, stambusis biznis nori skie
pyti publikoje minti, būk pelnai esą menki. • Šis CIO Economic Outlook braižinys, 
tilpęs gruodžio laidoje, pavartodamas Armour & Co. apyvartą pavyzdžiu, parodo 
du būdus, kaip tuos pelnus atmieruoti. Pažiūrėkite, kaip jis išeksploduoja pasakaitę 

apie “men kumą pelnų.”

tu karu” (the phony war), 
buvo vedama Muncheno 
dvasioje. Netgi po to, kai 
susirėmimai prasidėjo, im
perialistiniai D i d ž i o s ios 
Britanijos ir Jungtinių Val
stijų kapitalistai, panašiai 
kaip prieškariniuose savo 
manevruose, būtų mielai 
sutikę susitarti su naciška 
Vokietija ir Japonija reak
ciniam, net ir fašistiniam, 
pasauliui įsteigti Tarybų 
Sąjungos išlaidomis — pa
sauliui, kuriame jie būtų 
galėję laisvai viešpatauti. 
Bet Vokietijos ir Japonijos 
fašistai buvo perdaug go
dūs, kad su tuo sutikti. Jie 
norėjo patys *vieni pasaulį 
valdyti, su kuo, natūralu, 
Amerikos ir Britanijos fi
nansinis kapitalas nesutiko.

Per visą karo laiką Brita
nijos ir Amerikos stambie
ji turčiai turėjo galvoje sa
vo atitinkamus imperialis
tinius interesus.'- Jų savi
myliški klasiniai tikslai nie
kaip nebuvo suderinami su 
demokratiniais siekimais jų 
tautų. Tiesa, jie norėjo pa
šalinti savo vokiškus ir ja
poniškus konkurentus, ta
čiau labiausiai jie troško 
palaužti T. Sąjungą, štai 
kodėl jie per 18-ką mėnesių 
delsė atidarymą fronto Va
karų Europoje, tuo būdu 
priversdami be jokio reika
lo mūsų talkininkę Rusiją 
paaukoti keletą milijonų 
žmonių gyvybių. Štai kodėl 
jie troško atsukti vyriau
sius karo smūgius prieš 
Japoniją, užuot juos atsu
kus prieš Vokietiją. Štai, 
kodėl jie vedė nepertrau
kiamą kovą prieš Roosevel- 
tą. Jųjįj karo strategija, 
kuriai tuomet senatorius 
Trumanas taipgi pritarė, 
buvo tokia: tegu Vokietija 
ir Rusija mušasi iki pasku
tinio kraujo lašo.

Bent kurią karo laiku 
dieną išdavikiški didieji 
turčiai, jei jie būtų nuga
lėję demokratinę anti-fašis- 
tinę liaudį, galėjo daryti 
paskyrą sutartį su Hitleriu. 
Ir dabar, kai karas pasibai
gė, šitie patys anglo-ameri- 
kiniai imperialistai, Wall 
strytui vadovaujant, paro
dė savo tikras plunksnas, 
pradėdami naują imperia
listinės ekspansijos kampa
niją, vyriausiu taikikliu tu
rėdami Tarybų Sąjungą. 
Kiekvienam dabar aišku, 
kodėl jie taip nenuilstamai 
dirbo, kad tą šalį susilpni
nus karo metu.

Antrasis pasaulinis karas 
buvo liaudies, teisingas ka
ras. Pasaulio žmonės kovo
jo baisiausią tironiją žmo

nijos istorijoje, fašizmą. 
Bet tik su T. Sąjungos įsto
jimu, šis karas tegavo pil
ną anti-fašistinio karo cha
rakterį. Tai buvo Tarybų 
Sąjunga, daugiau negu ku
ri kita valstybė, kuri tvir
tai palaikė karą demokra
tinėje7 kryptyje. Tarybų 
Sąjunga, taipgi, paaukojo 
kur kas daugiau žmonių gy
vybių ir turto. Buvo daug 
stambiųjų turčių — Didžio
joj Britanijoj ir Wall stry- 
te, — kurie didžiai nusi
gando, kai išsijudinusieji 
demokratiniai žmonės nu
galėjo fašizmą.

Klausimas: Stalinas sakė 
Willkiui, Stassenui ir ki
tiems amerikiečiams, jog 
yra galima draugijai, besi
remiančiai kapitalizmu, to
kiai, kaip mūsų, gyventi 
taikoje su Rusija. Kaip jūs 
tai suderinate su komunis
tų po'zicija, skelbiančia, jog 
kapitalizmas, įskaitant jį 
Jungtinėse Valstijose, pa
smerktas pražūčiai ir ko
munistai privalo jį visur, 
kovoti ?

Atsakymas: Kapitalisti
nės Jungtinės Valstijos ir 
socialist. Tarybų Sąjunga 
gyveno taikoje, (nors ir ne 
visuomet draugiškai) viena 
greta kitos per trisdešimt 
metų, ir jos tik ką išėjo iš 
karo, kuriame buvo talki
ninkėmis. Abiejų kraštų 
žmonės turi daug svarbių 
bendru interesu ir tokiu 
būdu abi turėtų taikoje gy
venti. Ypačiai šiuo metu 
taika yra reikalinga, atsi
žiūrint į atomo bombą ir ki
tus mūsų laikų baisius gin
klus. T. Sąjunga, kaipo so
cialistinė šalis, visuomet 
stoja už tokį bendradar
biavimą. Tautiniai Ameri
kos interesai taipgi reika
lingi pasaulinės taikos ir 
Sovietų - Amerikos bendra
darbiavimo. Bet, jei nori
ma, kad tautiniai interesai 
Amerikos politikoje imtų 
viršų, tenka nugalėti Tru- 
mano doktrina ir Marshal- 
lo planas. Reikalinga, kad 
šio krašto demokratiniai 
žmonės, pirmoje eilėje dar1 
bininkai, nugalėtų Wall 
stryto imperialistus, karo 
provokatorius ir trokštan
čius tapti, — būsimus pa
saulio užkariautojus, — ku
rie tyčia bando organizuoti 
prieš Tarybų Sąjungą ka
rą. Mes privalome grąžinti 
mūsų kraštą prie Roosevel- 
to politikos. Mūsų kraštui 
Wall Stryto diktavimas te
gali privesti jį, kraštą, prie 
militarinės nelaimės.

(Bus daugiau)

Jack Widick, atėjęs į nuomų iškontroliavimo raštinę, 
Detroite, į viešąjį tam tikslui posėdį, pareikalavo jam 
įrodyti, kaip jis galėtų išsimokėti pakeltą nuomą, kuo
met jis vos tik išsiverčia mokėdamas dabartinę. Tokio 
klausimo čia ponai nelaukė, tad policija atėjo jį iš
mesti’ laukan. Widick tuomi tapo taip įkiršintas, 
kad jis į to posėdžio pirmininką paleido iš karinės 

tarnybos atleidžiant gautą sagą.

“Pavasarių Godos” Prenumeratoriai
Dar daugiau užsakymų gavo

me dėl “Pavasarių Godos” kny
gos :

Per K. Barauskį, Nashua, 
N. H.: V. Vilkauskas, M. Vir- 
bickienė; K. Barauskis.

Per A. Kubilskį, Coal Cen
ter, Pa.: A. šūkis, A. Kriščiū- 
nienė, M. Višniauskienė, A. Ku- 
bilskis. i

Per V. Paukštį, Richmond 
Hill, N. Y.; V. Venskūnas, J. 
Daugėla, J. Kuodis, V. Paukš
tys.

Per St. Baltutį, Elizabeth, 
N. J.: Bronė Makutėnienė, Ka
zys čiurlis, Petras Poškus, An
tanas Pociūnas, St. Baltutis.

Per V.. Seylių, Pittston, Pa.: 
Ant. Leonavičius, Ignas Yuk- 
nis, Ant. Račius, Vincas Sey- 
lius.

Per V. Boviną, Brooklyn, N. 
Y.: Jon. Ignatavičius, Mildred 
Jamison, K. Rušinskienė, A. 
Ventienė, T. Kapočius, Vincas 
Bovinas.

Per N. Ivanauskienę, ’Hamil
ton, Canada: A. Petronis, J. 
Aštyla, K. Frunskis, P. Mar
kūnas, J. Kubilius, Ch. Pam- 
palas.

Per V. Ramanauską, Mi
nersville, Pa.: M. Paukštaitis, 
M. Rojus, K. Senkus, J. Kras- 
nickas, J. Spūdis, A. Chaponis, 
V. Ramanauskas.

Per I. Klevinską, Scranton, 
Pa.: Pranas Mankauskas, Jo
nais Elinskas, Ig. Klevinskaš.

Per J. F. Deltuvą, Baltimore, 
Md.: B. Petraitis, P. Kupriū- 
nas, J. F. Deltuva. <

Per J. Žebrauską, Cleveland, 
Ohio: J. žebrys, J. Mankaus
kas, Ą. Mockaitis.

Per P. Bečį, Great Neck, N. 
Y.: A. Bečienė, P. Kutkus, J. 
KupČinkas, A. Simokaitis, T. 
Wezdžiūnienė, O. Lukauskienė, 
J. Vanagas, J. Linda, P. Beeis.

Per S. Janulį, Worcester, 
Mass.: Vincas žytkus, Bernard 
Mizara, Antanas Pilkauskas, 
Petras Sadauskas, J. Ješkevi- 
čius, Jurgis X, Leonas žolimas, 
Kazimieras Kosulis, Juozas 
Raulušaitis, Juozas Kįžys, Pet
ras Butkevičius, Simonas Janu
lis.

Per J. Purtiką, McKees 
Rocks, Pa.: Juozas Miliauskas, 
J. Kvedarą, J. Kazlauskas, P. 
Imbras, A. SeYbin, J. Vaišnis, 
A'. Vainauskas J V. Danėnas, K. 
Baskis, V. Kisielis, U. Pavi- 
lauskas, J. Portikas.

Per K. Yenkeliūnienę, Water
bury, iConn.: M. Strižauskienė, 
B. Satulienė, M. Svinkūnienė, 
A. Ablažienė, K. Sinkevičienė, 
M. Marązienė, H. Buzienė, H. 
Radžiūnienė, P. Katonienė, V. 
Jokubonis, ; P. Mickeliūnas, M. 
čipliauskas, V. Krasnickas, J. 
Danisevičius, K. Sabutis, J.

Gabrėnas, V. Muraškauskas, J. 
Mikelonis, K. Kučiauskas, Kl. 
Yenkeliūniene.

Per A. Kilienę, Rumford, 
Me.: V. Motuzienė, M. Gruzins- 
kienė, J. Karpinienė, N. Žu
tautienė, J. Zove, J. Petrikienė, 
J. Glaudenis, V. Milišauskas, 
A. , Piaulokas, A. Alenskienė, 
S.' Kaladinskienė, J. Raulinai- 
tis, S. Jankauskas, A. Kilienė.

Per M. Sukackienę, Worces
ter, Mass.: J. Arlauskas, A. 
Visilienė, M. Sukackienė, M. 
Stankūnienė, H. Gurskienė, M. 
Kižienė, A. Dvareckienė, J. 
Karsokienė, J. Bačiavičienė, 
M. šiupėnienė, B. Jakaitienė, 
M. Deksnienė.

Pavieniai: Povilas šiušąs, 
Worcester, Mass., ' P. Thomp
son, Simpson, Pa., M. Sukac
kienė, Worcester, Mass., Ona 
Chenčius, Stoughton, Mass., 
Julius Thomas, New Kensing
ton, Pa., Mikolas Yokša, Bris
tol, Conn., M. Uždavinis, Nor
wood, Mass., J. Gataveckas, 
Carnegie, Pa., H. Tamašaus
kienė, W. Roxbury, Mass.^ Ona 
Mineikiūtė, Brockton, Mass.

Laiškas iš Lietuvos
Draugė Valiukienė iš Bar

nesville, Pa., gavo laišką 
nuo savo sesutės Kazlaus
kienės iš Birštono. Apart 
pasveikinimų ir gerų linkė
jimų, laiške sakoma, kad 
jos vienas sūnus tarnauja 
Birštono valsčiuje ir ten 
gyvena.

“O mano sūnus Jonukas, 
kuris' žuvo, tai dirbo nuo 
Birštono 80 kilometrų 
Druskininkų mieste šofe
rio pareigose,” ji rašo. “Jis 
važinėjo su mašina ir jam 
važiuojant pėr mišką koki 
tai piktadariai- jį nužudė. 
Mums paliko amžiams pri
siminimui jo tokia nelai
minga ir žiauri mirtis.

“O kai klausiate apie 
brolius ir seseris, ar visi 
Lietuvoje gyvena, tai visi 
givi ir gyvena Lietuvo
je...”

Tai reiškia, kad lietuviš
kieji fašistiniai banditai nu
žudė tąjį jauną darbininką.

Argentina perka iš Jung. 
Valstijų plieninius vamz
džius natūraliam žibinama
jam gesui perleisti.

. Anglijos valdžia paskel
bė bilių dėl geso pramonės 
parėmimo į valstybės ran
kas.

Atsisveikinome Amžinai su 
Dideliai Brangiu Darbininkų 
Spaudai ir Organizacijom 
Draugu—Antanu Buividu!

Gruodžio 29-30 dd. dienraš
čio Laisvės laidoj perskaitęs 
pranešimą iš So. Bostono apie 
Antano Buivido mirtį, pasiju
tau kaip šaltu vandeniu per
piltas. Tik prieš kelioliką die
nų buvau So. Bostone. Kal
bėjau su draugu apie Laisvės 
vajų ir kitus reikalus, o čia 
pranešimas sako, kad jis jau 
mirė! Ai* tai galimas daik
tas? Niekaip nesinori tikėti. 
Norėtųsi, kad čia būtų kokia 
nors klaida.

Dar pora valandų iki velio
nio kūnas bus išlydimas iš 
šermeninės į kapines; tik 30 
mylių kelionės, dar spėsime 
nuvažiuoti. Su žmona ir du
kra sėdome į mašiną. Po di
delių pūgų kelias snieguotas 
ir slidus. Miesteliuose susi
kimšimas. O pačiam Bostone 
labai užsikimšusios gatvės.

Pribuvome tik keliomis mi
nutėmis prieš išlydėjimą. Prie 
šermeninės ant šaligatvio pil
na draugų ir draugių. Du 
šermeninės kambariai kimšti- 
nai pilni liūdinčiųjų. Tyla. 
Karstas su velionio kūnu pa
skendęs gyvų gėlių gausybėj, 
jų tiek daug, kad net siekia 
lubas. Niekis ir daugybė 
gražiausių gėlių prieš neteki
mą labai nuoširdaus, atsida- 
vusio darbininkams draugo, o 
labiausia taip brangaus darbi
ninkų spaudos platintojo ir rė
mėjo.

Drg. Kazlauskas, pribėgęs 
prie manęs, nervingu balsu, 
baimingai kalba:

—Profesorius F. B. Kubilius 
žadėjo pasakyti kelis žodžius 
išlydint, o velionio giminės ir 
draugai nori, kad aš tarčiau 
žodį kitą prie kapo; pats sir
guliuoju, viskas čia taip ūmai 
atsifiko, esu pavargęs, susiner
vavęs, tikrai žinau, kad nega
lėsiu — mano nervai neišlai
kys, užsikimš man balsas. 
Būtinai jūs apsiimkite,—reika
lauja.

Prieš kelioliką metų aplei
dęs Bostoną ir neturėjęs arti
mų ryšių su bostoniečių veiki
mu, maniau, kad vietinis drau
gas galėtų aiškiau apibūdinti 
velionio nuveiktus darbus ir 
nuopelnus. Bet, atsižvelgus į 
Kazlausko pašlijusią' sveikatą, 
o laiko yra tik kelios minutės, 
negalima buvo atsisakyti. Juk 
tai paskutinė proga atsisvei
kinti su prakilnius darbus nu
dirbusiu draugu—kitos progos 
jau nebus.

Velionis Antanas Buividas, 
prieš 55 metus gimė, užaugo 
Kauno rėdybos, Rokiškio ap
skrities Svėdasų kaime. Prieš 
20 metų amžiaus apleido Lie
tuvą, nuvažiavo į Pietų Ame
riką. Po trijų metų atvažia
vo į Jungtines Valstijas. Bos
tone apsigyvenęs išsimokė rū
bų siuvėjo amato.

1923 metais man atvažiavus 
į Bostoną gyventi, t tuojau su
sipažinau su velioniu Buividu. 
Jis jau tada čia plačiai buvo 
žinomas, kaipo darbininkiškos 
spaudos platintojas ir rėmė
jas. Rūbų siuvėjų unijos vei
kloje jis taipgi gyvai dalyva
vę ir visada stovėjo priešaki
nių narių eilėse — kairiajame 
sparne, Visada karštai kriti
kuodavo tuos, kurie nukryp
davo dešinėn, o kurie dėl bai
lumo pašlydavo, tuos begailes- 
tingai smerkdavo, išmetinėda- 
vo jiems.

Be platinimo darbininkiškos 
spaudos ir veikimo unijose, jis 
veikliai dalyvaudavo ir abel- 
name mūsų draugijų veikime.

Regis, niekada nebuvo lin
kęs link meno ir neėmė vei
kimo mene.

Velionis nebuvo agitatyviš- 
ko būdox veikėjas, kuris susi- 
agituotų draugus ir drauges 
kokio nors visuomeninio darbo 
atlikimui. Jis tokiu nebuvo; 
dažniausia pavieniškai veikda
vo ir atlikdavo daug. Dažnai 
pakalbindavo vieną kitą drau
gą, paaiškindamas susirinki
muose, kad čia yra reikalas

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —. Antr., Sausio 27, 1948 
t

Antanas Buividas •

atlikti didelį darbą; jei kiti 
nepaklausydavo, nestodavo 
dirbti, jis vienas ims ir dirbs, 
kiek pajėgia.

Dažnai išmetinėdavo to
kiems draugams, kurie teisin
davosi, kad, pavyzdžiui, ne
galima mūsų laikraščiam gau
ti naujų skaitytojų, velionis 
sakydavo:

'—Kaip tai negalima? Jei 
»eisi, bandysi, tai ir bus gali
ma; o jei nebandysi, žinoma, 
kad negalima bus.

Abelnai velionis buvo drau
giškas su visais. Mokėjo su
ėjęs pasikalbėti su visokių pa
kraipų žmonėmis. Buvo nuo
širdus. Dėl to ji teisingu ir 
nuoširdžiu skaitė ne tik mū
siškiai, bet, ir kitų pakraipų 
žmonės.

B'e didelio palinkimo ir ta
lento .platinti, užrašinėti dar
bininkiškus laikraščius, velio
nis visada žymiai pasidarbuo
davo kiekviename nacionalia- 
me pirmeivių lietuvių finansi
niame darbe. Ar tai buvo 
steigimas mūsų laikraščių 
dienraščiais, ar karo laikais 
ambulansų pirkimui kėlimas 
pinigų, paskui rinkimas dra
panų ir sukėlimas finansų 
Vilniaus Instituto įrankiams— 
visur velionis žymiai prisidėjo 
darbu. Lietuvių Kultūrinio 
Centro įsteigimui iš Bostono 
nusiųstų pinigų, manau, nepa
darysiu klaidos pasakęs, kad 
80 nuošimčių buvo nusiųsti per 
velionį Buividą.

Laike rinkliavų drapanų dėl 
nuo karo nukentėjusių Lietu
voj, velionis su keliais kitais 
rūbų siuvėjais daug vakarų 
praleido apžiūrėdami, aptaisy
dami surinktas drapanas, dau
geliui čielųs pamušalus įsiūda
vo. Iš kur tai buvo gauta 
sukirptų audinių, ir čia velio
nis su kitais siuvėjais vaka
rais siuvo iš jų apsiautalus’ 
Lietuvos vaikučiams.

Po pirmojo pasaulinio karo 
mūsų geri draugai Žukauskai 
gavo baisią tragišką žinią iš 
Lietuvos: draugės Žukauskie
nės sesuo Banienė žuvo, gy
venusi per karą Lietuvoje su 
trimis priaugančiomis dukteri
mis. (Jos vyras Banis buvo 
išvažiavęs į Ameriką prieš 
karą.) Karo metu, po vokie
čių okupacija, jai buvo sunku 
gyventi ir vienai auginti tris 
dukteris. Paauginusi paršelį, 
papiovė jį be vokiečių mili
tarinės valdžios žinios, o mė
sa maitino savo dukreles. Ar 
tai kas įskundė, ar kitokiu 
būdu vokiečiai tą sužinojo, bet 
vieną dieną suvarė tos apy
linkės lietuvius gyventojus į 
tam tikrą nusakytą vietą, at
vedė Banienę ir jos dukreles, 
su valytiem lietuviam paskel
bė, kad Banienė be j^ žinios 
paskerdė paršelį, ir už tą 
“prasižengimą” ji čia bus bau
džiama. Po visų akimis ją 
kotavojo, kankino, o paskui 
užleido policijos lavintus šu
nis, kurie sukramtė jos kūną 
iki mirties.

Kadangi likusių ' siratomis 
Banyčių tėvas buvo Amerikoj, 
bet dėl lengvo būdo lęngvai 
praleisdavo uždarbį ir neturė
jo ištekliaus atitraukti savo 
dukreles į Ameriką, tai per 
dideles tetos, d. Žukauskienės,

(Tąsa 5-me pusi.)



PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)
■Ei Paraše Justas Paleckis ■■■

91—

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po
Festivalį

ALDLD Reikalai

(Tąsa)
Taip Rasputino klausimo ir neišspren

dęs, caras su šeima išvyko į Spalą me
džioti. O ministerių kabinetas netrukus 
nutarė Rasputiną išsiųsti į jo gimtąjį 
kaimą ir laikyti jį ten policijos priežiū
roj. Apie tai sužinojusi Virubova iš Spa
tes telegrafavo, kad Rasputinas tuoj va
žiuotų į Spalą, kur jo niekas nedrįs lies
ti. Rasputinas jau vykdė tą patarimą ir 
važiavo, bet ministerių kabinetas liepė 
jį pakeliui suimti ir grąžinti į Petrapilį, 
o iš čia išsiuntė į Pokrovskoje kaimą.

Praėjo du mėnesiu aršios kovos tarp 
rasputiniečių ir Rasputino priešų. Viru
bova du kartus važinėjo pas Rasputiną 
į Pokrovską. Praėjo vasara, caro šeima 
grįžo į Carskoje Sete. Rasputino priešų 
įtaka gerokai jau buvo paveikusi, ir pa
ti carienė apie Rasputiną girdėti nebe
norėjo. Net sosto įpėdiniui Aleksiejui už
sigavus į irklą, beplaukiojant valtimi, ir 
sunkiai susirgus, carienė nieko neminėjo 
apie Rasputiną, kaip paprastai būdavo 
tokiais atvejais. Pamažu aį)ie Rasputiną 
pradėjo jau užmiršti.

Bet Rasputino draugai nesnaudė. 
Staiga iš Pokrovsko atėjo žinia, kad Ras
putiną užpuolė kažkokia fanatikė, ma
tyt, Iliodoro šalininkė, ir peiliu jį sun
kiai sužeidė. Pokrovsko kaime tuo metu 
lyg ir pripuolamai pasitaikęs vieno Pet
rapilio laikraščio reporteris siuntinėjo 
ilgas telegramas apie pasikėsinimo 
smulkmenas ir Rasputino sveikatą. Už 
poros dienų po pasikėsinimo prie Raspu
tino lovos jau atsirado Virubova. Repor
teris pranešinėjo, kad Rasputinas jau 
kovojąs su mirtimi. Apie Rasputiną vėl 
pradėjo kalbėti, jo vardas vėl buvo mini
mas caro rūmuose. To ir tereikėjo Viru- 
bovai. Ji skubėjo į Carskoje Sete ir, kiek 
įmanydama, čia puošė ir gražino Raspu
tino elgesį per pasikėsinimą, kaip jis su
žeistas sakęs:

— Mirštu ... Gana jau gyventa . .. 
Tegu Dievas saugo caro sūnų Aleksie
jų... Aliošą ... Apsaugok jį viešpa
tie ... X

Tas įvykis supuolė kaip tik su Aleksie
jaus liga. Gydytojai buvo nusprendę, 
kad Aleksiejui reikės gulėti lovoj tris 
mėnesius. Tiesa, jie matė, kad pakaktų 
ir mėnespgulėti, bet dėl atsargumo, ypač 
bijodami, kad atsikėlęs ir bėgiodamas 

. jis vėl nesusižeistų, gydytojai patarė gu
lėti tris, mėnesius.

Ilgu buvo tėvam laukti Aleksiejaus pa- 
sveikstant. O aplinkui Virubova jau 
stengėsi platinti kalbas, kad be Rasputi
no Aleksiejus neatsikels. Ir pačiam Alek
siejui Virubova ir jos draugės šnabždė
jo, kad “dėdė Gris#” turįs naujų pasakų, 
kad be “dėdės Grišos” Senelis Šaltis ne
ateisiąs. Reikia tik mamos paprašyti, ir 
“dėdė Griša” su visais tais malonumais 
atvyksiąs. Aleksiejus ir pradėjo kalbėti 
carienei apie “dėdę Grišą,” kurio labai 
pasiilgęs. Praėjo jau mėnuo kaip guli 
Aleksiejus, raikės dar ilgus du mėnesius 
laukti... Carienė ėmė dvejoti, o caras 
nutarė, kad reikia pabandyti vienai die
nai pakviesti Rasputiną.

Gavęs pranešimą vykti į Carskoje Se
te, Rasputinas tuoj prisiuntė telegramą 
carienei, kad sūnus greit pagysiąs. Ne
trukus jis sėdo į traukinį ir nudžiugęs 
važiavo caro malonės grąžinti. Tiesa, juk 
jis buvo pats sužeistas per pasikėsinimą, 
jis kuo ne ant mirties patalo gulėjo. Bet 
to “pasikėsinimo” istorija tokia i tamsi, 
kad kito laikraščio reporteris nuvykęs į 
Pokrovską negalėjo susekti nei dešimto
sios dalies to, ką vaizdingai piešė jo ko
lega. cMs padarė išvadą, kad' tai būta ne 
pasikėsinimo, o grynos komedijos, kuri 
buvo vikriai surežisuota Rasputinui iš 
užmiršties iškelti.

Rasputinui važiuojant, Rasputino 
draugės vis erzino Aleksiejaus vaizduo
tę, kad štai štai ryt ir atvyks “dėdė Gri
žą.” O kai Rasputinas jau buvo greti
mam kambary, Virubova, carienės aki- 

' vatedoj, paklausė ligonio:
— Aliošenka, ar labai nori pamatyti 

dėdę Grišą?
Jam pareiškus norą, Virubova patarė 

jam pašaukti: “Dėdė Griša!” — ir jis 
tuoj atvyks. Aleksiejus pašaukt ir tuo ,

momentu Rasputinas, duris pravėręs ir 
savo barzdą iškišęs, atsakė:

— Ku-ku! Aliošenka, , ku-ku! Duok 
Dieve sveikatos!

Visi sulaikė kvėpavimą,, o carienė kūo 
ne apmirė. Ligonis iš karto pasveiko, 
šešias savaites išgulėjęs lovoj, Aleksie
jus taip apsidžiaugė, kad pašoko ir puo
lė Rasputinui į glėbį. Vos vos jį begalėjo 
priprašyti atsigulti iki gydytojų konsi
liumo, kuris susirinko tą patį vakarą. 
Gydytojai, kurie ir taip žinojo, kad kau
las jau gana sutvirtėjęs, leido trim die
nom atsikelti išbandyti pagijimo laipsnį. 
Nors tame Aleksiejaus atsikėlime, jam 
ilgokai išgulėjus ir kaului sutvirtėjus, 
nieko nuostabaus nebuvo, tačiau tos vi
sos aplinkybės vėl sudarė įspūdį, kad 
vaikas pagijo dėka Rasputino “stebuk
lui.”

Po šio įvykio caras giliai susijaudino. 
Prie Rasputino priėjęs ir ranką ant jo 
peties padėjęs, caras tarė jam:

— Grigorijau — tu esi Kristus, tik
rai Kristus.

Tuo būdu tas didžiausias Rasputino 
priešų laimėjimas Yiuejo niekais. Bet jie 
bandė dar ne kartą Rasputiną nuversti. 
Vieną kartą vyskupas Hermogenas, Ilio- 
doras ir keli dvasiškiai pasikvietė Ras
putiną į Jaroslavo vienuolyno viešbutį. 
Ten jie pareikalavo iš Rasputino, kad jis 
liautųsi lankęs caro rūmus. Įvyko gin
čas, o paskui ir muštynės, kurių metu 
vyskupas Hermogenas mušė Rasputinui 
per galvą savo didžiuoju krūtinės kry
žium. Vienas tų muštynių dalyvis net 
bandė Rasputinui atimti vyriškumą. Jie 
norėjo priversti Rasputiną prisiekti, 
kad jis nesilankysiąs į caro rūmus. Ta
čiau dėl šio įvykio nukentėjo tik Raspu
tino priešai. Vyskupas Hermogenas bu
vo netrukus ištremtas į Žiroveco vie
nuolyną, Lietuvoj, vyskupą Teofaną per
kėlė į Krimą, o Iliodorą valdžia pradėjo 
persekioti ir jam paskui teko bėgti į už
sienį.

Rasputinas vėl grįžo į; caro rūmus, jis 
įgijo dar didesnę įtaką ir pasitikėjimą. 
Dabar tai visoj pilnumoj suklestėjo Ras
putino “stebuklai” ir aukščiausio laips
nio pasiekė Grigorijaus I galybę ir “ras- 
putiniados” reiškiniai, turėję tokią dide
lę ir tokią liūdną įtaką Rusijos imperi
jos paskutiniem metam.

“MUMS REIKALINGA DIDŽIOJI 
RUSIJA!”

Buvo graži 1910 m. vasara. Daugu
vos gražuolė Ryga ruosesi didelėm iš
kilmėm — 200 metų sukaktuvėm nuo te
laiko kaip Rygą valdo Rusija. Rygos 
miesto tėvai, daugiausia baltiečiai vokie
čiai, buvo labai susirūpinę, kad tos iškil
mės būtų įspūdingos ir praeitų tvarkin
gai. Į sukaktuvių iškilmes ir švedų nu
galėtojo, Rygos užkariautojo caro Petro 
Didžiojo paminklo atidarymą buvo lau
kiamas caras Nikalojus II. Visas mies
tas buvo puošiamas, šveičiamas, valo
mas. Gatvėse, kuriom turėjo1 važiuoti 
caras, visi namai buvo apipinami žalu
mynų pynėm ir vainikais. Visur buvo 
ruošiamasi nematyto turtingumo iliumi
nacijai, viršum daugybės valdiškų na
mų iš elektros lempučių buvo daromos 
vinjetės su caro inicialais — milžiniškos 
raidės “N II” arba “N A.” Kai kur iš 
elektrinių raidžių buvo sudaroma visa 
caro himno pirmoji eilė: “Bože, caria 
chrani.” Tokio didelio pasiruošimo iškil
mėm rygiečiai nebuvo matę net per sa
vo miestų 700 metų sukaktuves 1901 m.

Ypatingai daug darbo Rygoj turėjo 
policija. Reikėjo gi išgaudyti visus bent 
kiek įtariamus buvusius revoliucionie
rius ir socialistus, uždaryti juos į kalė
jimą, ar laikinai iš Rygos pašalinti. O jų 
čia buvo ne maža. Politinė policija girdė
jo neaiškius gandus, kad išblaškytieji po 
užsienį socialistai revoliucionieriai tebe
galvoja apie atentatą prieš carą. Be to, 
su caru Rygon atvyksta teroristų nuo
lat medžiojamasis Stojipinas, kurį jau 
penketą kartų bandyta nužudyti. 1906 
m. teroristai susprogdino net pusę Stoli- 
pino gyvenamo namo, sunkiai sužeidė jo 
vaikus.

(Bus daugiau)

(Tąsa)
Pirmininkas Albertas 

Mierkis pareiškia, kad bent 
keli vakarykščiai numeriai 
bus perkelti šiam vakarui. 
Vienas, tokių perkeltųjų ei
na dabar. Jauna čikagietė, 
choristė ir soprano solistė 
E 1 e n u t ė Maziliauskaitė 
(Helen Mazil). Ją pianu 
palydi ištikimoji čikagiečių 
pianistė' Pearl Johanson. 
Maziliauskaitė padainavo 
dvi dainas, pati jas pasi
rinkdama ir vardus pasaky
dama. Turi gražų ir gana 
tvirtą jauną soprano' balsą 
ir gabiai jį suvaldo. Tonali- 
nis grožis ir įmantrus tona-' 
cijos išvadžiojimas — žymi 
jaunos dainininkės savybę. 
Laikysena ir judesiai nepa
prastai gyvi.

Sekamas numeris — Va- 
terbur. “Vilijos choro” mer
ginų grupė, vadovybėje ga
bios chorvedės ir puikios 
soprano solistės Gertrūdos 
Ulinskaitės. Kvartetą suda
ro Martha Kachinsky, Ruth 
Buzas, A. Bacevice ir A. 
Shelevitz. ‘ Smarkiai sudro
žė Vlado Žuko sukompo
nuotą “Ant visados” ir dar 
vieną — “Geidimas.” Gra
žiai suderinti ir gražūs bal
sai.

Išeina jau mums gerai ži
noma ir šauniai pasirodžiu
si pirmiau — ir per radiją 
ir koncertuose, dailioji Kly- 
vlande vešliai išaugusi ir 
gražiai Greitneke prigijusi 
ekzotiška gėlė Violeta Čy
paitė. Yra kuo pasigrožėt ir 
akiai ir ausiai. Augalota, 
statulinga, patraukliai ap
valaina, o balsas — dar la
biau padailina šitą gausiai 
apdovanotą soprano solistę.

v

Čypaitė irgi pati sau pa
sirinko porą dainų ir pati 
jų vardus pasakė. Ją pianu 
lydėjo pats gabus pianistas 
Pranas Balevičius (Frank 
Bal wood).

Kaip ir kituose savo iš
stojimuose, taip ir dabar, 
Festivalio publikai Čypaitė 
dailiai atsirekomendavo. 
Labai gražus, tvirtas, jau
nas soprano balsas, ^urį jo 
laimingoji valdytoja suga- 
biai suvaldo ir paryškina 
pritinkama laikysena ant 
estrados.

Išeina ta Įstabioji Wilma 
Hollis, Hartfordo pasidi
džiavimas ir pažiba. Jau 
pavasarį ji atkreipė į save 
publikos dėmesį, laike kon
certo Brukline demokrati
nių ‘ lietuvių suvažiavimo 
užbaigoje. Tokia ji šauni, 
gyva, patraukli, balsinga ir, 
kas taip nepaprastai būdin
ga — mikli prancūzaitė, o 
rėžia lietuviškai, kad tik 
laikykis sveikas. Gabi chor
vedė, jau keletą metų mūš- 
t r u o j a n tį Hartfordiškį 
“Laisvės chorą.”

(Daugiau bus)

SANDELIS knygų
IR ŽOLIŲ

Pittsburgh, Pa.
VISOKIOS ŽINIOS

Sausio 18 d. atsibuvo LLD 
87 kuopos susirinkimas, LDS 
160 kuopos name. Susirinki
mas buvo šauktas atvirutėmis, 
bet pribuvo tiktai 6 nariai. Tai 
blogai. * Ką kiti nariai veikė, 
ai* jiems neapeina organizaci
jos reikalai? Kuopoje yra 
apie 40 barių, tai labai blogai, 
kad tik tiek atsilankė; Ma
nau, kad mes galime nors ke
lis susirinkimus turėti į metus 
laiko.

Į Draugiją prisirašė du nau
ji nariai. Nutarta' surengti 
piknikas apie birželio inėnesį. 
Pikniko surengimu rūpinsis J. 
Kasimer, S. Orda ir J. Kudis.

Pasižadėta išdalinti knygos 
kitiems nariams, kurie neat
ėjo 4 susirinkimą, ir išrinkti 
duokles. Plačiai pakalbėta 
apie naujų narių vajų ir dien
raščio Vilnies bazaro reikalą. 
Nutarta sušaukti sekamas 
LLD 87 kuopos narių susirin
kimas 15. d. vasario, 2 vai. po 
pietų. .Visi nariai ii' narės 
dalyvaukite.

Sausio 15 d. fabrike bedir
bant susirgo Jurgis Jocis. Nu
vežtas į ligoninę. Pasirodė, 
kad tūri plaučių uždegimą.; 
Tai-senas North Side gyvento
jas. Lindime pasveikti.

Mirė J. Jokubauskas, gimi
naitis Sadausko. Buvo pašar
votas pas lietuvį graborių 
Vench . Palaidotas lietuvių šv. 
Kazimiero kapinėse.

ši žiema labai šalta. Vėl 
prisnigo 5 colius sniego. Ke
liai slidūs, pasitaiko 'daug ne
laimių. Kūrenamo gazo stoi
ką, tai tūli fabrikai negali pil- 
n ai dirbti.

Padidėjus skaičiui apiplėši
mų, tai prisėjo padidinti ir po
licijos skaičius. Dainai iš mo
terį} gatvėse atima pinigines. 

. ; D. P. Lekavičius.

Aukso Altorinkns, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ..............  ............

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios ap.vsakait. 
Biblija, su 379 pavcksl., išaiškinimai, 

ki> jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................. '
Btfrykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

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

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

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka ....... ..
Duktė Gyvena Pūstynėjc—ir apie du 

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

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

amž. krikščionybės ........ ....................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgėsmi, su paveiksi. ...... ....
Geros Rodos, su. daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, gynži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais .... ........................ ..... .
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1. 1............................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ..... ...... .....ū.............................. .
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ....................... .
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jcruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laime ir Planetos, tiuspėjimai laimių 

rašant paikutes ... ...............j............
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. su paveiksi. ... . ...................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .i.....
Neužmokamas Žicdhs, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .................................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ■...............
Paparčio žiedas, kur jį gali atrasti, ir 

viskų paskui žinoti ...... t..,.,................
Patarimai Vyrhms ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo Ir lyties 
dalykų .......... .'....... .t......................... ,.... !

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik.

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

Ragana, graži apysaka ........  ,..... .,.....
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .....................    !

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

Kristaus pasekėjas ............................ 1
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų 'tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450 

receptu ...........t.........
Stebuklingas Veidrodis, apysaka’'.,.......
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks..............................  t......
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. ., 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligbniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ............  ,......

Laiškams poplera, rašyti j Lietuva, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tu z. 
40c; 3 tu z. 51.

Tyra Mostis. Nuo rožės, peilių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ....................
Dvi uncijos ......... .,..............................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ...'..................................
Nervų pastiprintojas ................... -........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir ’Kokliušo ........ ................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .......~
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ........ ;....... -
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti 

lovoje . ......... ..............................................
Vidurių valytojas .....................................—
Nuo visokių rcuhiatiškų sausgėlų ......
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų ......... ...... ............ ..
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai .......................... I
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever)
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeltai ;>o 
1.00.
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskCnas, sulaiko blinkiihi| ir Pub 
pražilinto .z.... ...........     60c
Norintieji įsigyti bile Vienių H viri minėtų

knygų ur žolių, rašykite Įt ,

M. WKAITIS,
384 Dean St., Spencerport, N. Y.

(mlv.)

51.75

75c

15c 
10c 
25c

52.25

30c

35c 
75c

Protokolas iš Lietuvių 
tūros Draugijos 4-tos 

Konferencijos

Litera- 
Apskr.

atidarė

nuomones. Kalbėjo se-

Pirmininkas S. Orda 
susirinkimą 4-tą valandą po 
pietų. Mandatų peržiūrėjimo 
komisijon išrinkti draugai S. 
Ivanauskas ir A. Pipiras.

Kol komisija sutvarkė man
datus, pirmininkas pakvietė 
kelis'draugus, kad išsireikštų 
savo
kami draugai: Jonas Urbonas, 
Alex Sherbin, D. P. Lekavi
čius, S. Orda ir J. Miliauskas.

Mandatų komisija pranešė, 
kad randasi 9 delegatai, iš 4- 
rių kuopų. Penkios kuopos 
ne tik kad neprisiuntė dele
gatų, bet nei raportų nepri
siuntė. Gaila!

Konferencijos pirmininku li
kos užtvirtintas Stanis Orda. 
Kadangi sekretorius atsisakė 
būti konferencijos sekreto
rium, tai likosi išrinktas Alex 
Sherbin.

Pereitos konferencijos ra
portas buvo skaitytas ir pri
imtas. Komitetas išdavė ra
portą, raportas likosi priim
tas. Iš iždininkės raporto pa
sirodė, kad draugai dirbo,'nes 
per 1947 metus įplaukų turėjo 
$152.13, išlaidų $82.50, o ižde 
lieka $69.63.

Kuopų raportai sekami: 33- 
čios kuopos delegatai buvo 2: 
A. Pipiras ir J. Urbonas. Na
rių užsimokėjusių turi, 16. 
Pinigų ižde randasi $26. 40- 
ta kuopa narių turi 30, turto 
$8.61. Taipgi kuopa buvo pa
siuntus delegatą į trečiąjį de
mokratini Amerikos lietuviu * c

suvažiavimą su $15 pasveiki
nimu. Delegatai buvo seka
mi : J. Sadnick, J. Kvedar ir 
Alex Sherbin. 87-ta kuopa 
narių turi 40. Delegatai į 
konferenciją buvo išrinkti 4-ri, 
bet dalyvavo tik 2—Sv Orda ir 
D. P. Lekavičius. Pinigų tu
ri $42.18. Aukota $30. 180- 
tos kuopos delegatai buvo 2: 
St. Ivanauskas ir M. Matakas.

Kuopos raportas tur būt kur 
nusimetė, nes aš nemačiau. La
bai nesmagu.

Draugas J. Miliauskas pata
rė ir likosi nutarta susižino
ti, ar būtų galima išleisti Ja
nonio raštus. Nutarta, kad 
komitetas surengtų kokį pa
rengimą.

Nutarta pasiųst rezoliuciją 
II. Wallace’ui, raginant jį ap
siimti kandidatu į prezidento 
vietą. Komitetas sekamiems 
metams išrinktas iš sekamų 
draugų : St. Orda, Frank Im- 
braz, J. Urbonas, M. Paulaus
kas, II. Kairienė ir St. Iva
nauskas.

ST. ORDA, Pirm.
A. SHERBIN, Sekr.

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tcl. SOuth 8-5569

tdam V. Walmus, D. D. S
DAKTARAS-DENTISTAS

35c 
25c

25c

35c .

35c

30c : 
15C i 
35c 
25c •!

35c ,

25c ’ 
i

35c j

15c ! 
i

25c ! 
35c 
35c !

25c t 
35c '

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

52.50

25c

30c
35c

51.00
25c

51.50
25c

$1.00.
25c

50c 
>1.60

45c

51.20
52.25 ;

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

75c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

51.25

51.25

Pailių ...........................   85c
vandeninės ir širdies ligų 60c
nemalonaus kvapo*..................... .. 85c
sumigusio pilvo (heartburn) —...... 85c
venertškų ligų ...................... -....... 51.25

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y.

MOŠŲ 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

AM

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių

t * ►
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 Poplar 4110

4 ptiiL—LaiiVS (Liberty, Lith. Daily)-* Antr., Sausio 27, 1948



So. Boston, Mass
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

pastangas jos pasiekė Ameri
ką, regis, 1925 m.

'Atsimenu, kaip mes džiau
gėmės susilaukę jų Laisvės 
Chore, So. Bostone; manda
gios, meilios lietuvaitės. Jau
niausioji, regis, dar buvo per 
jauna eiti Į dirbtuvę, lankė 
mokyklą metus kitus. Onutė 
labai greitai prigijo me vien 
meniniam, bet ir abelnam vei
kime. Velionis Buividas pasi
rinko ją ir vedė už gyvenimo 
draugę.

Gyveno pavyzdingai gra
žiai ir sutikime. Užaugino 
puikų, laisvą sūnų, kuris kelio
mis dienomis prieš tėvo mirtį 
grįžo iš Amerikos Jungtinių 
Valstijų kariško laivyno tar
nystės.

Kaip velionis Buividas, taip 
d-gė Buividiene visą laiką at
sidavusiai, ištikimai darbavosi 
So. Bostono lietuvių darbinin
kų organizacijose.

Paskutiniais laikais dažniau 
tenka nuvažiuoti į So. Bostoną 
ant parengimų, niekada nesu 
matęs, kad dd. Buividai būtų 
sėdėję be darbo. Ypatingai 
d-gė Buividiene, jei ne virtu
vėj gamina valgius, mazgoja 
lėkštes, tai ką nors kitą dirba.

Beeinant dabartiniam Lais
vės vajui nuvažiavau į LLD 2 
kuopos, So. Bostone, susirin
kimą, pasitarti dėl paskatini
mo vajaus. Velionis Buivi
das jau darbavosi ir turėjo 
punktų. Dauguma kuopos 
narių nori, kad vajus būtų ve
damas LLD 2-ros kuopos var
du. Velionis sutinka, bet ra
gina daugiau narių stoti į 
darbą, sakydamas:

—Ne tiek svarbu, kokiu var
du vajus bus vedamas, kaip 
svarbu, kiek narių ims. daly- 
vurną ir kaip dirbs; vienas ki
tas narys, kad ir su didžiau
siais norais, negalės vajaus 
darbą atlikti tinkamai-, negi 
galės kuopos vardą pakelti.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
i

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., Brooklyn, N. Y.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomuojame del puotų, pokilių, krikštynų, parlų, vestuvių. 
Žemos kainos už viską.

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas 
6762 FOURTH A VE., 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, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

Paul Gustos 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, 
prakilniuos^ namuose be ekstra išlaidų.

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

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

Jis davė^zodį, kad jis dirbs, 
kaip dirbo—savo vardu. Bet 
jei kiti kuopos nariai, bendrai 
dirbdami, pralenks jį punktais, 
tada jis perves savo punktus 
kuopai ir savo vardą nuims 
nuo vajaus lentelės.

Kelius ^sekmadienius su dd. 
Leku.ir Šukiu padirbėjome, o 
d-gė Tamošauskienė pati vie
na pasidarbavo ir taip pra
lenkėme velionį. Jis savo žo
dį išpildė — pervedė punktus 
LLD 2-rai kuopai.

Porą sekmadienių prieš ve
lionio mirtį, po tos dienos va
jaus darbo, suėjau velionį. 
Užėjome į valgyklą. Velionis 
greitai griebia į kišenę. No
rėjau sulaikyti jo ranką, sa
kydamas: “Drauge, jūs praė
jusį sykį pirkote, leiskite da
bar man užmokėti.” Pastūmė 
mano ranką ir sako: “Po ke
lias dešimtis mylių atvažiuo- 

mašina, gesolinas, laikas... 
sarmata mums, jei nė 
buteliuko- nenupirktu- 

pat velionis nusiskundė,

ku
li ž-

Ji
Būtų 
alaus 
me.”

Ten
kad nė vieno bostoniečių drau
gų negalėjo prisiprašyti, kad 
pavežtų vajaus reikalais; sa
ko :

— Pažįstu daug žmonių, 
riems būtų galima bandyti 
rašyti Laisvę; ne visi, bet keli 
jų užsirašytų.' Negaliu pės
čias apeiti, ar gatvekariais ap
važiuoti. Yra mūsų narių, ku
rie turi geras mašinas; pra
šiau vieno, kito, trečio, ket
virto; vienas teisinasi: ateik, 
jei oras bus prastas dėl žu- 
vavimo, gal pavežiosiu; ki
tas—būsiąs pavargęs; trečiam 
reikėsią važiuoti grybauti. . .

Velionis numojo ranka, sa
kydamas : “Tokie nariai, ku
rie per metų eiles priklauso 
mūsų organizacijose, o dėl sa
vo laikraščio negali pašvęsti 
nė vieno sekmadienio, yra 
niekam neverti.”

Po laidotuvių southbostonie-

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų 

čiai pasakojo, kaip keletą die
nų prieš velionio mirtį Piliečių 
Kliubo susirinkime buvo ren
kama komisija surengimui 
pirmeivių tradicinio bankieto 
Naujų Metų pasitik imu i. Iš 
susirinkime buvusių niekas 
tam darbui neapsiėmė dau
giau, kaip tik vienas velionis 
Buividas; taip jis vienas ir li
ko. Sekmadieni, gruodžio 28 
d., velionis Buividas pasiprašė 
į savo namus kelis draugus ir 
drauges, kuriuos jis numatė 
tinkamais jam pagelbėti su
rengti minimą barikietą. An
trą valandą po pietų išleido vi
sus prietelius ir prietelkas, 
paačiavo už paklausymą ir pa
sižadėjimą jam pagelbėti, at
sisveikino su visais gražiai, 
sugrįžo atgal į butą, atsisėdo 
į kėdę ir tuojau numirė—šir
dis sustojo ėjusi savo parei
gas.

Netekdami d. Buivido, nete
kome nuolatinio mūsų spaudos 
vajininko, platintojo ir rėmė
jo. Bostoniečiai neteko nuo
širdaus ir nepailstančio veikė
jo, gero visų draugo; ne 
vienas kitas, bet didžiuma 
bostoniečių privalo dabar rim
tai pažiūrėti, kiek velionis nu
veikdavo, kas ir kaip dabar 
nuveiks tuos darbus?

Giliausio atjautimo reiškia
me velionio gyvenimo draugei 
Onai, sūnui Ričardui ir kitoms 
giminėms, draugams ir drau
gėms, pergyvenantiems šį ne
tikėtą gyvenimo skaudžiausią 
kirtį.
Turėjo Gerų Minčių 
Gerinimui Vajų

Keliais atvejais asmeniškai 
kalbėjome apie dienraščių va
jus, labiausia apie patyrimus 
praktiškame vajaus darbe, 
velionis vis keldavo klausimą, 
ko stokuoja mūsų vajams, 
kaip būtų galima juos page
rinti, kad vajai suinteresuotų 
darbininkus, kuriuos mes pa
siekiame per vajus ir kalbina
me užsirašyti mūsų laikraš
čius.

Vis sakydavo, kad dabar 
skiriamos vajininkams dova
nos neinteresuoja tų, kuriems 
bandome užrašyti mūsų laik
raščius, bet dar priešingai — 
tūli išmetinėja, kad mes dirba
me^ dėl dovanų, o užsirašyto- 
jas nieko iš to negauna* net 
laikraščio per vajų jam ne
užrašome pigiau.

Velionio mintis buvo, kad 
panaikinti dovanų davimą va-- 
jininkams. Sakydavo: Dėl to 
vajus nenukentės, nes vaji- 
ninkai dirbame ne dėl dova
nų, 'bet dėl to, kad matome 
reikalą; ar dovanos bus duo
damos, ar ne, vajus vistiek 
bus pasekmingas. Aiškindavo, 
kad'skiriamus pinigus vajinin- 
kų dovanom reikia perleisti 
nupiginimui dienraščio kainos 
naujai užsirašantiems, arba 
atiduoti dovanomis naujiem 
skaitytojam; kad naujai užsi
rašantieji per vajų gautų nu
merius, o per šėrininkų suva
žiavimą būtų išlygintas trū
kumas.

Po laidotuvių d-gė Rain av- 
dienė pasakojo, kad keliomis 
dienomis prieš mirtį velionis 
buvęs atėjęs pas draugus Rai- 
nardus ir kalbinęs juos va
žiuoti į šėrininkų suvažiavimą. 
Aiškinęs jiem apie reikalą ge
rinti . dienraščių vajus ir pa
likęs pas juos raštiškus pla
nus. Draugai Rainardai sakė 
persiusią tuos planus Laisvės 
administracijai.

A. Taraška. 

[geri pietūs;! 
f

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į •

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*

los Angeles, Cal
SVARBOS PRANEŠIMAI ’
Prakalbos Lenino Mirties 

Paminėjimo
Vasario (Feb.) 4 d., trečia

dienį, 8 vai. vakare, įvyks ma
sinės prakalbos su trumpu 
programų proga Lenino mir
ties paminėjimo, svetainėj 
Embassy Auditorium, Grand 
St., prie 9-tos gatvės. Įžanga 
60 centų.

Į prakalbas kviečia visų tau
tų žmones. Todėl mes, lietu
viai, turime skaitlingai daly
vauti, nes bus gerų kalbėtojų 
ir galėsime daug naujo už
girsti iš gyvenimo mūsų šalies 
įvykių, taipgi iš plataus pasau
lio darbo žmonių klasių kovų.

LLD 145 Kuopos Nariams
Nors jau buvo minėta, kad 

dėl choro parengimo LLD 145 
kuopos susirinkimas nukeltas 
savaite vėliau, todėl kuopos 
nariai nepamirškite, kad seka
mas susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 8 d., 435 S. 
Boyle Ave., 11 vai. ryte. Ku
rie nariai dar negavote LLD 
knygos “Viduramžių Istorija,” 
malonėkite kreiptis prie kuo
pos finansų sekretoriaus: 
Knyga labai įdomi ir pamoki
nanti, iš gyvenimo įvykių. 
Kiekvienas narys privalo aty- 
džiai perskaityti tą brangiai 
įkainuojamą knygą.

Pakvietimas Moterų Kliubui
Lietuvių Moterų Apšvietos 

Kliubo susirinkimas įvyks va
sario 8 d., nuo 1 vai. po pie
tų, 435 S. Boyle Ave., po LLD 
kuopos susirinkimo. Malonė
kite visos nares dalyvauti, nes 
Moterų Kliubas rengiasi prie 
didelio parengimo kovo 14 d., 
tai priseis daug dalykų nutarti 
ir sutvarkyti.

Narės, kurios turi laiko, ga
li-atvykti ir būti LLD 145 kp. 
susirinkime, nes šios dvi orga
nizacijos 'veikia draugiškai. 
Nariai tų organizacijų nevar
žomi, gali būti susirinkime vi
są laiką. Moterų Kliubas su 
LDS 205 lyga rengiasi pradė
ti vaikučių mokyklą, tai bus^ 
įdomu girdėti platus raportas. 
Bus Diskusijos po Susirinkimo

LLD 145 kp, nariai 
pašvęsti apie valandą 
dėl svarbių diskusijų 
meniniais reikalais, 
jeigu nariai atvyks laiku 
greit atliks susirinkimą, tai ga
lėsime likusį laiką sunaudoti 
diskusijoms po kuopos susirin
kimo. Dėl diskusijų buvo pa
siūlytos trys temos: pirma — 
“Ką geros duos darbo žmonėm 
Europoj Marshall© Planas?”; 
antra — “Kritika laikraščių 
peržvalgai” ; trečia—“Ar tre
čia partija galės pasitarnauti 
darbo žmonėms?” Skaitlingai 
dalyvaukite susirinkime.

Alvinas.

nutarė 
laiko 

visuo- 
Todėl, 

ir

|J. J. Kaškiaučius, M. D.|
« 530 Summer Avenue, V

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

Living Room Cushions |
Refilled With New Springs |

į Sofa Apačios Pei lnidavojimas !
Už $12.00- |

I šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. 1

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

z PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Cliffside, N. J.
šioje apylinkėje plačiai skai

tomas dienraštis Hudson Dis
patch. Jis rekomenduojasi 
esąs demokratų laikraštis, bet 
tikrenybėj aršesnis ir už ar
šiausius.

Kiek laiko atgal Bloomfield 
mieste United Electrical, Ra
dio & Machine Co. darbinin
kai, priklausą CIO unijai, iš
ėjo į streiką. Kompanija pa
siskubino išgauti teismišką už
draudimą (injunction) pikie- 
tuoti dirbtuvę. Kai kompanija 
pašaukė policiją, tai majoras 
Reed patvarkė, kad policija 
nekliudytų pikietininkams, tik 
prižiūrėtų tvarką.

Hudson Dispatch suklykė 
visu strošnumu, kad guberna
torius. šauktų miliciją suvaldy
mui majoro ir streikierių. 

’ Tam dienraščiui bešaukiant 
prie “tvarkos,” išėjo stręjkąp 
Western Electric Co., Kear
ny, N. J., darbininkai. čia 
irgi (kompanija išgavo teismiš
ką uždraudimą streikieriams 
pikietuoti, bet policija, kaip ir 
Bloomfielde, nestabdė pikiet- 
ninkų.

Jau keli mėnesiai praėjo 
šio atsitikimo, bet Hudson 
Dispatch dar ir dabai’ klykia, 
būk demokratinė Amerikos 
sistema subyrės, jei bus lei
džiama darbininkams strei
kuoti. Mat, jei būtų pa
šaukta milicija ir kulkomis 
būtų išvaikę streikierius, 
būtų “demokratiška.”

tai

vaiHudson Boulevard busų 
ruotojai jau per du mėnesiu 
laiko reikalavo naujo kontrak-

PRANEŠIMAI
BALTIMORE, MD.

LDS 48 kp. jaunuoliai rengia 
bankietą ir šokius. Lietuvių salėje, 
antros lubos, 853 Hollins St. Bankno
tas įvyks sausio 31 d., 7 v. v. ir tę
sis iki 9 v. v. Vėliau bus šokiai. 
Muzika gros Ijetuviškus ir angliš
kus šokius. Vakariene bus skani, 
gausite turkių, jaunų vištukų ir 
paršienos, taipgi ir kugelio. Bilietas 
j vakarienę $2.25,. vien tik šokiams 
75c (su taksais). Kviečia visus 
lyvauti. — Kom. (22-23)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

sausio 30 d., 8 v. v., 318 Broadway. 
Reikės prisiruošti prie dienraščio 
Laisvės naudai parengimo, kuri$ 
įvyks 8 d. kovo, 2 vai. dieną. Iš
rinkimas valdybos šiems metams, ir 
dar ne visi atsiėmė knygą “Vidur
amžių Istorija.” Tad ateikite visi, 
nes bus ir kitų svarbių reikalų apta
rimui. — Kom. (22-23)

du-

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

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

to ir didesnio užmokesčio už 
darbą. Pagaliau, matydami, 
kad busų savininkai nekreipia 
jokios atidos į reikalavimus, 
nutarė streikuoti. Bosai, pa
jutę, kads, vairuotojai nejuo
kauja ir rengiasi streikan, at
skubėjo pas vairuotojus ir pa
galiau susitaikė. Vairuotojai 
gavo liy2 cento pakelti už 
darbo valandą ir šiaip darbo 
sąlygų pagerinimą. Vairuoto
jai užsiganėdinę šiuo 
ko laimėjimu.

be strei-

nesimato
nuogąs-

Viskas brangsta ir 
galo. Jau pradeda 
tauti mažesnių namų savinin
kai. Taksai kasmet kyla ir 
visos reikmenys brangsta. Per
eitais metais buvo pakelti 
taksai, šiais metais jau žino
ma, kad dar daugiau bus pa
kelta.

Bet keno kaltė? Kaip visi, 
taip ir jūs turite būti organi
zuoti ir organizuotai veikti. 
Jei jūs patys nesirūpinat, tai 
žinokit, kad niekas kitas jūsų 
reikalais nesirūpins. Prigulė
kite prie namų savininkų or
ganizacijos ir valdiškų rinki
mų laiku dirbkite, kad būtų iš
rinkti miesto ir šalies urėdams 
sąžiningi žmonės, o ne “gem- 
bleriški” politikieriai.

Kazys Bedarbis.

Oregon, — CIO žvejų 
Unija užgyre Wallace’a į 
prezidentus.

| Fotografas į 
Į Traukiu paveikslus familiju, ves-į 

Į tuvių, kitokių grupių ir pavienių. | 
| Iš senų padarau j 

naujus paveiks- i 
lūs ir kra javus į 
sudarau su ame-Į 
rikoniškais., Rei- ? 
kalui esant ir i 
padidinu tokio? 
dydžio, kokio pa- Į 
geidaujama. Tai- ? 
jogi atmaliavoju f 
Įvairiom spalvom. Į

Į JONAS STOKES '
• 512 Marion St., Brooklyn
| Kampas Broadway ir Stone Ave., prie
• Chauncey St., Broadway Line.
| Tel. GLenmo're 5-6191

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue
- Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas .laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Te). Virginia 7-4499

LITUANICA SQUARE 

restaurant!
Steven Augustine & Frank Sanko 

/ SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. . BROOKLYN, N. Y. ■
) ' Tol. EVergreen 4-9612 i

' mwmimi/mJiji/,iHUJl/Lirir, l a r rn t r a f f i

RONKONKOMA 
. 8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

Į / Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. I

Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos I
Mylimiems Pašarvoti Dovanai I

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. |

I, , , 11 ibiiu iM ■liArt ■ . ................ iintna................................................................................... I
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BŪSIĄ BAUDŽIAMI VO
KIEČIAI FARMERIAI UŽ

MAISTO SLĖPIMĄ
Frankfurt, Vokietija. — 

Vokiška Bizonij^s (anglų- 
amerikonų ruožto) valdyba 
nutarė bausti iki 5 metų 
kalėjimo ir 100,000 markių 
tuos farmerius, kurie slėps 
maisto produktus ir neleis 
juos į miestus. Ta valdyba 
yra karinėje amerikonų- 
anglų komandoje.

VERSTINAS SIFILITIKŲ 
GYDYMAS LENKIJOJ

Geneva. — Pranešama, 
kad Lenkijos valdžia įsakė 
verstinai gydyti visus ser
gančius lytine sifilio liga. 
Teigiama, jog penicilinu 
sifilis išgydomas per 10 
dienų iki poros savaičių.

LENKŲ JAUNUOLIAI 
BUS MOKOMI ŠALIES 
GYNIMO IR AMATŲ

Varšava. — Lenkijos val
džia pagamino planų, pagal 
kurį visi berniukai ir mer
gaitės iki 20 metų amžiaus 
turės mokytis šalies gyni
mo ir reikalingų amatų bei 
naudingų meno dalykų.

Washington. — Senatas 
užgyre 50 Trdmano skiria
mų generolų.

Egzaminuojant Akis, į
Rašome Receptus j

Darome ir Pritaikome Akinins

į Drs. Stenger & Stenger
I Optometrists
J 394-398 Broadway
I Brooklyn, N. Y. , 

Tel. ST. 2-8342

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

.ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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



NewWko^/Wa7lnKn Reikalauja Įsileisti
Charles A. Doylę

New Yorko darbo unijų va-

Advokatų Žodis / 
Dėl Komunizmo

> New Yorko advokatų są
junga — The New York State 
Bar Association — aną dieną 
savo konferencijoje priėmė re
zoliuciją “komunizmo klausi
mu.” Toje rezoliucijoje advo
katų sąjunga griežtai pasisa
ko prieš išleidimą anti-komu- 
nistinių įstatymų komunizmui 
kovoti.

Advokatų sąjunga mano, 
jog tie, kurie nori komunizmą 
kovoti, turi jį kovoti per 
spaudą bei kitokiomis priemo
nėmis — propaganda, o ne 
kokiais nors įstatymiškais 
varžtais, kurie nėra ameriki
niai.

Tačiau po tos rezoliucijos 
priėmimo tūli kalbėtojai vis- 
vien kalbėjo už visokių įstaty
mų priėmimą komunizmui su
varžyti. Raudonbaubiškiausia 
kalba buvo tūlo p. Windels’o.

L Prūseika
Smarkiai Darbavosi

Gražus, Pasekmingas Buvo Lietuvių 
Namo Bendrovės Suvažiavimas

šeštadienį (sausio 24 d.) 
New Yorką nusiaubė žiauri 
audra. Buvo šalta ir vėjuo
ta, o pridėckui—daugiau snie
go! Gatvėse viskas maišėsi, 
sukosi ir panašėjo į chaosą.

Apie 1-mą valandą, kuomet 
audra taip siautėjo, turėjo 
prasidėti Lietuvių Namo Ben
drovės akcininkų suvažiavi
mas. Tūli manė, jog Vargiai 
begu jis įvyks. “Kas norės 
tokioj audroj iš namų nosį 
kišti,” kalbėjo.

Tačiau, audra ne audra, o 
gyvenimas ėjo savo keliu — 
suvažiaviman akcininkai rin
kosi. Apie antrą valandą jų 
buvo arti trys šimtai-ę-pilkutė 
Laisvės salė.

Buvo svečių- iš tolimesnių 
miestų, bet, aišku, patį suva
žiavimo branduolį sudarė’ 
Brook lyne ir apylinkėje gyve
ną akcininkai.

Nemažas skaičius buvo jau
nų — vaikinų ir merginų,—

kurie ramiai išsėdėjo per visą 
suvažiavimą, atydžiai stebėda
mi suvažiavimo eigą.

Visa tai rodė, koks didelis 
žmonių susidomėjimas šia 
bendrove ir josios nupirktu 
Lietuvių Kultūros Centru!

Kas gi suvažiavime buvo at
likta ?

Direktorijatas pateikė pra
nešimą - raportą, kuris buvo 
vienbalsiai užgintas.

Išrinktas naujas direktorija- 
tass, kurio įeina; Motiejus Kli
mas, William Malin, Juozas 
Kairys, Petras Kapickas ir Al. 
Dobinis.

(Po suvažiavimo direktori
jatas tuojau susirinko svar
biems tarimams padaryti.)

Suvažiavusieji svarstė, kaip 
dabaigti vajų, kaip greičiau 
parduoti dar likusius apie 4 
šimtus bendrovės serų. Buvo 
gražių sumanymų ir diskusijų.

Suvažiavimas baigėsi paki
lusioje nuotaikoje. N'—s.

Kur Dingo $ 170,000 
Vertės Deimantu?

Allen Licht, sako žvalgai, 
gabeno lėktuvu iš Belgijos į 
Ameriką $170,000 vertės dei
mantų . Gabeno jis juos slap
tai, — kitais žodžiais, šmuge- 
liavo.

Bet kai jis pasiekė La Guar
dia aerodromą, deimantų jau 
nebuvo.

—Kur deimantai ? — klausė 
jo.

Licht’as atsakė nežinąs, gal 
kur nors Atlanto dugne.’^Gir
di, kelionėje jis susirgęs ir vi
sus deimantus išmetęs.

Jis buvo suareštuotas ir jo 
kišenėje rasta $6,24 1 pinigų.

Lichtas pasakojo valdžios 
pareigūnams, kad tie deiman
tai jam buvo įteikti Lazaro 
Wahal’o, belgo, įsakant per
duoti juos Elias Steinbergui, 
kurio adresas yra 1523 Shake
speare Ave., Bronxe.

dai pasiuntė Imigracijos ir 
Natūralizacijos k o m i s i j o n i e r i u i 
griežtą protestą dėl neįsileidi- 
mo į Ameriką Charles A. 
Doyle, United Gas, Coke and 
Chemical Workers of Ame
rica (CIO) unijos vicc-prezi- 
dento.

Su Charles A. Doyle daly
kas yra toks, Nors jis nėra 
Amerikos pilietis, tačiau Ame
rikoje gyvena jau per 24-rius 
metus, vedęs, turi keturis 
Amerikoje gimusius vaikus; 
Doyle gimęs Škotijoje.

Charles A. Doyle vyko Ka- 
nadon unijiniais reikalais. Kai 
jis žengė per rubežių, jam bu
vo sakyta, jog galėsiąs grįžti 
atgal, kada norės. Bet kai 
jis” grįžo, valdžios pareigūnai 
jo neįsileido. Doyle ir dabar 
gyvena Kanadoje.

Dėl to unijistai — ne tik 
New Yorko, bet ir kituose 
miestuose, —+ siunčia vyriausy
bės pareigūnams protestus, 
reikalaudami, kad Charles A. 
Doyle būtų tuojau įleistas pas 
savo šeimą ir prie savo darbo.

Mary Meade ir Dennis O’Keefe scenoje “T-Men,” kuri 
dabar rodama Loews’s Criterion teatre, New Yorke.

*

Nepavyko

Leonas Prūseika, buvęs 
Laisvės redaktorius, o šiuo 
metu dirbąs Vilnyje, niekad 
nepamiršta Laisvės ir jos su
važiavimų.

Prieš pat suvažiavimą jis 
pradėjo Čikagoje rinkti pa
sveikinimus laisviečiams. Tarp 
kitų aukotojų, draugas Prū
seika skelbia šiuos laisviečių
sveikintojus:

Kultūros ir Meno Radijo
Kliubas .............. $10.00

J. K. šarkiūnas........ 5.00
M. šarkiūnienė ........ 5.00
Viola ir Dale Fagan . . 5.00 
P. Baltutis ............... 5.00
V. ir M. Plečkaičiai 3.00
LLD kuopa, Roseland 3.00
A. Petronis................  2.00
B. Butkus ..............  2.00
A. ir M. Karaliai . . . 2.00
Estela ir Frank Parker 2.00 
L. Valentas................... 2.00
O. Daukšienė ............  2.00
Po dolerį sudėjo: J. Stan

ley, K. Stanevičienė, Ig. Ur
monas, Ig. Lapinskas, Mazi
liauskas, Puodžiūnas, Bara
nauskienė, Klibienė, L Staškū- 
nas, P. Kairis, C. Misevičiūtė, 
M. Zald.

E. ir J. Keturakis,
................. Cicero 5.00

K. Kairys ................... 3.00
A. Janutavičius ..... 3.00
M. Klebonas...............2.00
L. Radauskas ............ 1.00
J. Stonis......................... 1.00
O. Swayrush I............ 0.50
Prūseika rašo:
“Pirmiau buvo . paskelbta 

$220.50. Viso susidaro $236.
“Ant tos sumos išrašytas 

čekis ir pasiųstas “Laisvės” 
vardu.

“Ačiū visiems, kurie svei
kinimais parėmė rytiečių dien
raštį.

IŠ LAISVIEČIŲ BANKIETO
Šiemet Laisvės bankietas bu

vo truDutėlį maželesnis negu 
kitais metais dėl to, kad buvo 
nepatogus oras. Daug žmonių 
iš Brooklyn© apylinkės nega
lėjo atvykti; daug pačių 
b r o o k 1 y niečių, gyvenančių 
priemiesčiuose, turinčių auto-

Julium Lazon-Lazūnu (žino
ma, su šeimomis), Al Skir- 
montas, Petras Kapickas, Dži- 
mis Sutkus, Juozas Mokola, 
Stanley Mišiūnas, Jonas Juš
ka, A. Balčiūnas (beikeris), 
Lietuvių Piliečių Klubo gaspa- 
dorius su A. Deikum — šitie-

Svarbus IDS Trečios Apskrities 
Komiteto Posėdis

mobilius, taipgi neatvyko, nes 
negalėjo naudoti savo mašinų.

Baigiantis bankietui, tele
grafų agentūros' berniukas, pa
vyzdžiui, atnešė tokią telegra
mą :

“Sveikinimai Laisvei. Siun
čiame $10 ir apgailestaujame, 
kad patys negalime asmeniš
kai su jumis dalyvauti.”

Pasirašo Walter Žukas ir 
žmona, taipgi A. Skairus iš 
Elizabeth©.

Daugelis mūsų gerų drau
gų, kurie nedalyvavo, be abe
jo, save už tai nusibaus, “ap- 
sitaksuos” ir pasimokęs dien
raščiui lyg ir baudą.

Kada mes kalbame apie 
publiką, tai turime galvoje 
tai, kad jos buvo pilnas susė- 
dimas, — pilnutė salė,—kurio
je vakarienės kas metai tei
kiamos. Nebuvo tik taip va
dinamo antro susėdimo.

Salė taip sau gražutėliai 
prisipildė, kaip akis.

Buvo darbininkų, buvo pro
fesionalų, buvo biznierių.

Iš biznierių teko susitikti se
kami geri Laisvės patrijotai: 
Jonas Lazauskas, Vincas Skuo
dis, Mykolas Liepa su žentu

du vyrai sudarė didžiulį sta
lą su Piliečių Kliubo nariais; 
Mykolas Panelis iš Bayonnės, 
Jurgis Stasiukaitis iš Cliffsi- 
dės ir k t.

Iš profesionalų teko sutikti 
Dr. A. Petriką, Dr. Kaškiau- 
čių, Dr. A. Gustaitį, daininin
ką Vasiliauską.

Visuomet draugiškas ir ma
lonus buvęs kriaučių unijos 
54 skyriaus pirmininkas Za- 
vedzkąs su žmona draugiškai 
traktavo laisviečius .

Bet argi buvo galima visus 
pamatyti ir susitikti? Sviete
lio tiek daug, kad, rodosi, pats 
imsi ir toje publikoje pražūsi.

žemutinėje salėje tęsėsi šo
kiai. Šoko jaunimas ir seni
mas, kas norėjo ir mokėjo.

Kitais žodžiais: bankietas 
puikiai pavyko, nepaisant 
gamtos smūgio, duoto šešta
dienį, ir bandžiusio uždaryti 
koncertai! kelius.

“Be to, pasiųsta kelios at
naujintos prenumeratos, bet 
lai jau reguliaris biznis.

“Niekad1 nepamirškime sa
vo spaudos.”

CAREER WOMAN AT WORK

Joan Crawford, portraying the title role in Twentieth Cen
tury-Fox’ “Dauy Kenyon,” plays a successful fashion illus
trator loved by Dana Andrews who cannot-keep away from 
her even while she is busy sketching her friend and model, 
Martha Stewart. Appearing in featured roles in this tense and 
stirring drama of a woman’s conflict are Martha Stewart, 
Ruth Warrick, Peggy Ann Garner and Connie Marshall.

Surinko 250,000; Dar 
Tenka Sukelti $400,000

New Yorko valstijos komu
nistai pasiryžo sukelti greitu 
laiku $650,000 fondą.

Jau 40 nuoš. kvotos pasiek
ta — sukelta $250,000 ir tai 
padaryta dešimties dienų bė
gyje. Dar reikia sukelti $400,- 
000.

Jungtinių Valstijų komunis
tų partija ruošiasi dideliems 
darbams, nes šie metai yra 
labai reikšmingi mūsų tautai, 
mūsų kraštui metai, sako ko
munistai.

Iš $650,000 sumos, $200,000 
bus pervesta Daily WoAeriui 
leisti, gerinti, o kiti eis par
tinei organizacijai, — brošiū
roms, plakatams, .civilinėms 
teisėms ginti.

Komunistai nurodo, kad 
šiuo metu, kai reakcija kelia 
galvą ir leidžia savo nagus į 
Amerikos p&žangūnus, visos 
komunistų ir jiems pritarian
čiųjų pajėgos privalo būti nu
kreiptos civilinėms žmonių 
teisėms ginti.

Reikia atsiminti, sako parti
jos vadai, kad mes pasiryžę 
esame nenusileisti reakcijai 
nei per colį; mes kovosime 
prieš josios puolimą, prieš 
areštus, gindami Teisių Bilių 
ir visas pagrindines mūsų 
krašto žmonių teises.

Tam, sako jie, reikalingas 
tvirtas finansinis fondas.

Trečios Apskrities komite
to' posėdis įvyko 18-tą dieną 
sausio. Iš priežasties šalčių 
ir blogos transportacijos, ne
dalyvavo du komiteto nariai.

Posėdyje padaryta peržval
ga konferencijos tarimų ir jie 
Įvykinti gyvenime. Komiteto 
narių sąstatas tas pats, ką ir 
1947 metais buvo. Pirminin
ku A. Matulis, nutarimų raš
tininkė O. Yakštienė, finansų 
—Stasiukaitienė ir iždininkas 
—Dainius. Organizatorius A. 
Skairius.

šiame posėdyje pasveikinta 
“Laisvės” šėrininku suvažiavi- *■ * 
mas su $25 ir išrinkta delega
te Stasiukaitienė. Pamokėta 
už tris metus duoklės į Me
nininkų Sąjungą $15 ir pada
ryta keli kiti geri tarimai.

Iš Brooklyn© menininkų te
atro skyriaus atsilankė pora 
draugų. Jų atsilankymo tiks
las, kad LDS trečios apskrities 
komitetas pastatytų New, Jer
sey valstijoje brooklyniečių 
besimokinamą dramą “Perga
le.” Išdiskusavus dalykus, 
nutarta pasiūlymą priimti ir 
imtis už darbo. Tam tikslui 
išrinkta komisija iŠ trijų, ku
rie ves darbą pirmyn.

Drama “Pergalė” stambus 
veikalas, užimantis bent tris 
valandas ir jo pastatymas rei
kalauja nemažai lėšų. Veika
las įdomus ir svarbus, bet Ap
skrities komitetas imasi už

darbo su tikslu, kad mūsų vi
suomenę suįdominus ir paten
kinus, nepaisant didelių iškaš- 
čių. Ir jei mes tai gyveni
mai! Įvykinsime, tai padarysi
me didelį darbą scenos sri
tyje; Pasitikiu, kad darbas 
bus gyvenimai! pravestas ir 
New Jersey valstijos parengi
mų lankytojai matys gražų ir 
įdomų veikalą.

Nors dar. toli nuo LDS Sei
mo, kuris įvyks Cleveland©, 
bet Apskrities komitetas, vy
kindamas metines konferenci-* 
jos tarimus, prisius kuopom 
dovanų knygutes. Atminkite, 
draugai ir draugės, kad mūsų 
pasibrėžtas tikslas apmokėti 
kelionės lėšas visų delegatų, 
kurie vyks Į LDS Seimą. Tai 

i didelis darbas ir jis reikalau
ja daug lėšų. čia prašome 
jūsų visų talkos. Kuomet gau
site dovanų knygutes, tai jas 
ir platinkite. Pasitikime, jog 
kuopos tai padarys su energi
ja ir pasiryžimu.

A. MATULIS,
Apskr. Pirm.

Aną dieną tūlas O’Connell, 
stovėdamas Lexington gatvė
je, laukė taksio. Kai jis sėcjosi 
jin ir pasakė, kur nori būti nu
vežtas, tuojau priėjo prie jo 
trys vyrukai ir prašė juos ten 
pavežti. O’Connell sutiko. Pa
siekus Sutton Place, jie buvo 
išleisti; užmokėjo šoferiui už 
pavežėjimą, bet, kai O’Connell 
išlipo, vyrukai pasiėmė jį dar
ban; atėmė iš jo $5 ir laikro
dį.

šis pranešė policijai. Pasiro
do, kad plėšikėliai toli nebėgo 
— tik į artimai esantį saliūną, 
kuriame policija rado juos be- 
maukiančius gėralą. Ten juos 
ir suėmė. Jais yra: Thomas J'. 
Larkin, Anthony Sparto, Mi
chael Heck.

Washington. — Kongres- 
nianai svarstys, ar parda- 
vinet karinius sprogimus 
Palestinos žydams.
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TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Mirė GERAI PATYRĘ BARBERIAI

ARY IS 30

M "please!
Join the
MARCH

■ * ’ OF DIMES

llHĖ NATIONAL FOUNDATION FOR INFANTILE PARALYSIS
__________ —. ■ . ■

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868
. (9—12 ryte Valandos, j 1—8. vakare

' IPenktadieniais uždaryta.
K
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Peter Kapislcas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Charles Lesh-Lelešius, 54 
m. amžiaus. Gyveno .po 9542— 
113th St., Richmond Hill, N. 
Y. Mirė sausio 23 d., Hallo
ran Vet. Ligoninėj, Staten Is
land. Kūnas pašarvotas 
pas graborių F. W. Shalins, 
8402 Jamaica Ave., Woodha- 
vene. Laidotuvės įvyks sausio 
27 d., 1 vai. dieną, National 
kapinėse, Farmingdale, N. Y.

Velionis buvo narys Liet. 
Amer. Piliečių Klubo ir ka
daise priklausė prie Aido 
Choro. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. F. W. ša- 
linskas.

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 jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3988.

Joseoh Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Tel. EVergreen 4-8174

£ able.

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

i&dirbimo,

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil.

$ Man’s BULOVĄ...richly styled 
w ...always accurate and depend-
Š able. £32.30

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . . 
U^weh. *33.79

If Graži 
j? miškų 
fį nelem 

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

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų.

Linksmų jKalėdų ir f he demand will be great .... so avoid dis- 
Laimingų Naujų Metų appOjntmen( , . . choose tomorrow!
visiems mūsų Patro- rr _
nams! •17.50

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvėj Liberty, Lith. Daily)—Antr., Sausio 27, 1948




