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* Visi žino, kaip sunkiai šian
dien gyvena Anglijos darbo 
žmonės. Bet už tai Anglijos 
aristokratija maudosi pasa
kiškuose turtuose.

Paimkime Princesę Eliza- 
bethą. Darbiečių valdžia pa
skyrė jai ir jos vyrui “algos” 
$200,000 per metus. O kur 
šiaip įplaukos iš įvairių turtų !

Anglija nebegali išsiversti ir 
skolina pinigus Amerikoje. Ji 

plaukia Marshall Plano, kad ją 
išgelbėtii iš ekonominio ban
kroto. Mes mokėsime taksus, 
kad Anglijoje aristokratija 
galėtų turtuose skęsti.

Tai buvo laikąi, dar nela
bai seni, kai “mūsų Lietuva 
šventosios vardą nešiojo.” Tai 
buvo laikai, kai lietuviai tik 
vargą kęsti mokėjo, kai gal
vas nulenkę prieš ponus ir ku
nigus keliais vaikštinėjo.

Bet. . . bet atsirado bedie
vių. Viskas pasikeitė. Vel
nias apsėdo lietuvius ir jie 
pradėjo šiauštis. Ypatingai 
Amerikos lietuviai išėjo iš 
krieso!

Taip dūmoja klerikalinės 
Lietuvių žinios. O kas bai
siausia, tai kad toji padėtis 
neina geryn. “Ypač pastarai
siais laikais, po antrojo karo,” 
jos verkia, “komunistų užsimo
jimas vis kaskart aiškiau pa
sirodo.”

Ir žiūrėkitę, koki jie išdy
kėliai, ko jie nori. Jie “rei
kalauja kaskart didesnio atly
ginimo, puošniai gyventi, ma
žai arba visiškai nedirbti, 
dangų išgriauti, Dievą nuo sos
to nustumti, o ant žemės rojų 
susikurti!” (L. ž., sausio 23 
d.)

* ★ ★
Ar begali būti blogiau?
Tik| vienas? dalykas mums 

neaiškus: Kodėl ant tos pačios 
mūsų žemės negalėtų sutilpti 
ir Dievas ir rojus?

Bus ant žemės rojus, šaukia 
ta gazieta, grius Dievas nuo 
sosto. Vadinas, kur Dievas 
yra, ten rojaus nėra!

★ ★ ★» ’
Gerai daro tie pabėgėliai, 

kurie skaito pažangiąją spau
dą.

Mūsų nuomonė apie pabėgė
lius yra tokia. Vieni jų yra 
tikrai sunkiai nusidėję prieš 
Lietuvos žmones, nes-jie vo
kiškosios okupacijos metu pa
dėjo hitlerininkams žudyti 
Lietuvos žmones. . Jie bėgo iš 
Lietuvos, nes bijojo liaudies.

Kiti pabėgėliai nėra prasi
kaltę. Vieni jų pabijojo karo 
mūšių, kiti buvo paveikti hitle
rinės propagandos. Jiems 
buvo sakoma, kad ateis rusai 
ir visus iškeps. Ir jie bėgo iš 
Lietuvos.

Prieš tokius pabėgėlius nie
kas nieko neturi. Jiems Lie
tuvos durys plačiai atidarytos. 
Jie gali sugrįžti savo tėvynėn, 
kada tik nori. Ir juos kviečia 
Lietuvos vyriausybė grįžti.

Su tokiais pabėgėliais, pate
kusiais Amerikon, mes galime 
susikalbėti. Mes kviečiame 
juos į mūsų parengimus ir 
organizacijas. Jie visuomet 
ras draugišką atmosferą ir 
troškimą jiems pagelbėti. 
Skaitydami Laisvę, Vilnį ir ki
tą pažangiąją spaudą, jie su
ras savo tikrąją vietą.

★ ★ ★
Kaip mes, pribuvę Amerikon 

prieš trejetą desėtkų metų, ne
suradome laimės ir turtų, taip 
jie nesuranda. Reikia sunkiai 
dirbti, kad pragyventi. Rei
kia organizuotis ir šviestis, 
kad pagerinus fsavo būklę. Pa
žangioji spauda kiekvienam 
padės susiorganizuoti ir ap
sišviesti.

■ ".'i ........................ .

AMERIKA NORINTI UŽGERINT ARABU
ŠAUS; TODĖL NEREIKALAUSIANTI
ŽYDŲ VALSTYBES PALESTINOJE
Amerikonam Rūpi Žibalas Arabų Kraštuose ir Tų Kraštų 
Subūrimas į Santarvę Prieš Sovietų Sąjungą

Washington. — Amerika 
gal nevykdys Jungtinių 
Tautų nutarimo padalint 
Palestiną į žydų ir arabų 
valstybes,' kaip įspėjo re- 
publikonas kongresmanas 
J. K. Javits. Jisai sakė, jog 
Washingtone yra politikų, 
kurie bando užgerinti ara
biškus kraštus. — Arabai 
griežtai priešinasi žydų 
valstybės steigimui Palesti
noje.

Amerikinės kompanijos 
yra gavusios leidimus iš
naudoti turtingas žibalo 
versmes Saudi Arabijoj ir 
kitose arabiškose šalyse. 
Žibaliniai Amerikos kapita
listai bijo, kad jeigu Jung. 
Valstijos reikalaus padalint 
Palestiną į žydų ir arabų 
valstybes, tai arabiški kraš
tai kenks amerikonų žiba
lo bizniui. Arabiškoji Syri- 
ja uždraudė per ją praves
ti amerikinius vamzdžius 
žibalui traukti iš Saudi A-

PLIENO TRUSTO 
RIEBŪS PELNAI

New York. — United 
Plieno korporacija paskel
bė, jog pernai ji gavo $126,- 
704,272 gryno pelno, likusio 
po taksų apmokėjimo.

įkalintas už 2 Gyvų 
Kūdikių Palaidojimą

Houston, Mo. — Teismas 
pasiuntė kalėjiman iki gy
vos galvos farmerį Johną 
M. Garrettą už tai, kad jis 
gyvus palaidojo du nauja
gimius kūdikius. Jis tuos 
kūdikius įtaisė merginai 
Annai R. Robertson, su ku
ria kelis metus mylėjosi. 
Mergina ‘teisiama kaip 
žmogžudystės dalyvė.

Anglu Valdžia Nusiminus, 
Kad Nesiseka Jai Irake

London.— Kad Irako pa
triotai per galingas de
monstracijas pavarė savo 
premjerą už karinę sutartį 
su Anglija, tatai pagadino 
ūpą anglų valdžiai. Anglija 
tikėjosi, kad sutartis su 
Iraku padės jai sumobili
zuoti visus arabiškus kraš
tus talkon prieš Sovietu Są
jungą. Irakiečių sukilimas 
apdraskė tuos Anglijos pla
nus.

. Filipinuose»kartojosi že
mės drebėjimai. 

Demonstrantai Išvijo Irako Premjerą, Padariusį Karinę Sutartį su Anglija
Angliškoji Sutartis Atkreipta Prieš Sovietų Sąjungą; 
Demonstracijose Užmušta 70 Irakiečių, Sužeista 300

Bagdad, Irak. — Dau
giau kaip 100,000 irakiečių 
audringai d e m o nstravo, 
protestuodami, kad prem
ier. Saleh Jabr pasirašė ka
rinę sutartį su Anglija. Po
licija ir kariuomenė puolė 
demonstruojančius patrio
tus, net iš kulkosvaidžių 
juos šaudė, žmonės, tačiau,

rabijos į Viduržemio Jūros 
uostą, kai tik buvo nutarta 
padalint Palestiną.

Anglijos užsienio reikalų 
ministras Bevinas, su Ame
rikos užgyrimu, veda dery
bas dėl arabiškų kraštų į- 
traukimo į santarvę prieš 
Sovietų Sąjungą. Tai bus 
kitas sumetimas, kodėl A- 
merika atsisakysianti nuo 
Palestinos padalinimo į at
skiras žydų ir arabų vals
tybes.

Šalčiai Uždare Darbus 
Šimtams Tūkstančių 
Žmonių 5 Valstijose

Detroit, Mich. — Ištisai 
savaitei tapo paleista iš au
tomobilių fabrikų 200,000 
darbininkų todėl, kad per 
šalčius pritrūko darbam 
geso.

Chicago. — Per šalčius 
5-se vidurvakarihėse valsti
jose laikinai turėjo užsida
ryti fabrikai, kur dirbo 
šimtai tūkstančių žmonių.

$50,000,000 “AMERIKOS 
BALSUI”

Washington. — Prezid. 
Trumanas pasirašė kongre
so priimtą bilių dėl “Ame
rikos Balso” (Voice of 
America), tai yra, dėl radi
jo ir laikraštinės propagan
dos į užsienius prieš Sovie
tus ir komunistus. Praneša
ma, jog tai propagandai 
bus išleista iki 50 milionų 
dolerių per metus.

Amerika ir Anglija Pavedė 
Francijai Saar Anglį

Geneva.— Jungtinės Val
stijos ir Anglija sutiko pa
vesti Francijai visą šeimi
ninkavimą anglim Saar ap
skrityje, vakarinėje Vokie
tijoje. Anglai - amerikonai 
iki šiol taip skirstė Saar 
anglį, kad tik menka jos 
dalis tekdavo Francijai. 
Amerika ir Anglija, 
dabarduodamos 
Francijai anglies kontrolę 
Saar srityje, tikisi paveikt 
Franci ją, kad ūkiniai su
vienytų francūziškąjį Vo
kietijos sklypą su anglų-a- 
merikonų užimtais ruožtais 
vakarinėje Vokietijoje.

ORAS.—Būsią šalta.

taip kerštingai įsisiūbavo, 
kad privertė pasitraukt iš 
valdžios premjerą Jabrą ir 
visą jo ministrų kabinetą. 
Kruvinuose susidūrimuose 
per dieną-naktį buvo už
mušta 70 asmenų ir sužeis
ta daugiau kaip 300.

Tai buvo jau antra ma
sinė demonstracija prieš

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Lietuvių Namo Korporacijos suvažiavimas gražiai 
pavyko. Kaip ir buvo tikėtasi, daugelis šėrininkų gra
žiai pasidarbavo prieš suvažiavimą, ir į suvažiavimą at- 

x vežė nemažai finansinės paramos. Dalis prisidėjusių 
buvo paskelbta vakar, kitą dalį skelbiame šiandien, dar 
kiti bus paskelbti rytoj. Džiugu, kad Kultūrinio Cent
ro prieteliai supranta reikalą ir nuoširdžiai pasidar
buoja.

Tikime, kad taip pat nuoširdžiai ir energingai bus 
pravestas bendrovės suvažiavimo nutarimas per vasa
rio mėnesį baigti finansinį Vajų. Kiekvienam reikia 
atminti, kad tebesame gana toli nuo pašibrėžtojo tikslo 
— $140,000. Įskaitant šiandien skelbiamą sumą, jau 

9 turime sukėlę $126,500, vadinasi, dar reikia $13,500. Mes 
manome, kad tik vidutiniai gerai pasidarbavus, per mė
nesį laiko galėsime baigti vajų pasekmingai.

Sekami asmenys prisidėjo: 
’ ' ŠERAIS

Frances Pūkis, Phila., Pa. 25.00
Antanas Žemaitis, Baltimore, Md. 25.00
Juozas Stanys, Baltimore, Md. 25.00
Antanas Rudis, Brooklyn, N. Y. 25.00
Kazys Lapikaitis, Brooklyn, N. Y. 25.00
John Litvinskas, Brooklyn, N. Y. 25.00
Agnes Kuchauskas, Waterbury, Conn.. 25.00
Helen Žukas, Binghamton, N. Y. 25.00
Joseph ir Agnes Petrukaitis, Soughton, Mass. 25.00 
ALDLD 2 kp. Moterų Skyrius, Dorchester, Mass. 25.00 
Alfonsas Vainalavich, Detroit, Mich. 25.00
Anne M. Aranuk, Detroit, Mich. 25.00

. Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

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

Trumanas Pavaro Rooseveltinį 
Ecclesų iš Federalių Rankinių 
Atsargų (Rezervo )'Vadovybes
Washington. — Prezid. 

Trumanas pašalino Marri- 
nerį S. Ecclesą iš pirminin- 
kystės .valdin. bankų Fede
ralių Atsargų x (Rezervo) 
Sistemoje ir jo vieton pa
skyrė rėpublikoną Thomą 
B. McCabe, bankininką ir 
fabrikantą. . Trumanas pa
lieka Ecclesą tik kaipo pir
mininko pavaduotoją toje į- 
staigoje.

Eccles buvo rooseveltinės 
Naujosios Dalybos šalinin
kas ir reikalaudavo suvaldy

Neamerikinis Kongr.
Thomas Ligoninėje

Balboa. — Republikonas 
kongresmanas J. Parnell 
Thomas paguldytas Marga
ritos ligoninėn, Panamos 
Kanalo ruožte. Jis, galva 
kongreso N e a merikinės 
Veiklos Komiteto,' plaukė 
tyrinėti “raudonųjų” arba 
“neištikimųjų” tame ruož
te; bet kelionėje pasileido 
jam kraujas į vidurius. 

Jeruzalė. — žydai sužei
dė du ąrabus anglų polici
ninkus ir sprogdino arabų 
ir anglų vartojamus gele
žinkelius ir tiltus.

Irako valdžios karinę sutar
tį su Anglija. Pirmoji de
monstracija įvyko sausio 15 
d. Tada buvo užmhšta 11 
žmonių.

Anglijos - Irako sutartis 
atkreipta prieš Sovietų Są-

ti didžiuosius piniguočius, 
pramonės Šerų ir grūdų 
gemblerius. Dėl to jis gin
čydavosi su šalies iždo sek
retorium Johnu Snyderiu, 
kuris yra stambiausias pie
tinių valstijų bankininkas.

Senatas dar turės tvir
tinti Federalių Atsargų va
do pakeitimą.

Kai tik Trumanas paskel
bė, kad jis pakeičia Ecclesą, 
tuojau pakilo Wall Stryte 
Šerai fabrikantų ir maisto 
produktų spekuliantų.

Tūkstančiai Angly Eina 
I Araby Armiją

Damaskas, Syrija. —Du 
tūkstančiai anglų karo ve
teranų prašėsi priimt į ara
bų armiją kariaut prieš Pa
lestinos žydus, iš Londono. 
Arabiškos valstybės išvien 
organizuoja vadinamą a- 
rąbų “liaudies” armiją.

Californijos Saugumo 
Taryba atrado, jog sau
giausiai automobiliais važi
nėją žmonės tarp 45 ir 50 
metu.

New York. — Sviestas 
pabrango dar 3 centais.

jūngą ir duoda Anglijai tei
sę atsiųsti Irakan anglų 
armiją, jei įvyks karas ar
ba gręs karinis payojus. 
Sutartis taip pat leido kari
niams 7 Anglijos lėktuvams 
vartoti Irako aikštes ir su-

VISA EILĖ STAMBIU VALDININKU 
GEMBLERIAVO GRŪDAIS, MEDVILNE 
IR KITAIS FARMŲ PRODUKTAIS
Tarp Savanaudžių Spekuliantų Yra Jungtinių Valstiją 
Ambasadorius Argentinai ir Ūkiniai Trumano Patarėjai

Washington. — 738 val
dininkai, kongreso nariai ir 
valdžios tarnautojai gemb- 
leriavo grūdais, medvilne 
(bovelna), riebalais, kiau
šiniais ir kitais farmų pro
duktais, kaip paskelbė žem
dirbystės sekretorius Clin
ton P. Anderson saus. 27 
d. Jie užpirkinėjo tuos reik
menis biržose ir laukė di
desnio kainų pakilimo. Bent 
kai kurie iš anksto žinojo, 
kad valdžia pirks daug tų 
-------------- L—v—  
Žymūs Amerikiečiai.
Kaltina Valdžią už 
Nacių Kėlimą Vėl

New York.— 37 žymūs 
amerikiečiai išleido pareiš
kimą, kuriame smerkia 
Trumano valdžią už nacių 
kriminalistų glostymą; sa
ko, jog dabartinė Amerikos 
politika padeda naciams'ir 
jų ginkluotojams fabrikan
tams vėl įsigalėti Vokieti
joje.

Tą pareiškimą pasirašė 
demokratas senator. Glen 
Taylor; prof. Rexford G. 
Tugwell, buvęs Roosevelto 
valdžios narys: garsusis 
skulptorius Jo Davidson; 
velionio' prezidento sūnus 
Elliott Roosevelt; traukinių 
Brolijos pirmininkas A. F. 
Whitney; buvęs Jungtinių 
Valstijų generalio prokuro
ro padėjėjas O. John Rog
ge; buvęs Amerikos proku
roras prieš nacius — fabri
kantus A. L. Pomerantzas 
ir kt.

7 Bus Numarinti Kaip Angly- 
Jankiu Šnipai Albanijoj

■ ■■ ■■.!.■■■■■■ ...
Belgrad. — Oficialė Ju

goslavijos žinių agentūra 
pranešė, kad Albanijos tei
smas nusmerkė mirt 7 al
banus kaip anglų-ameriko- 
nų šnipus ir sąmokslinin
kus prieš liaudies respubli
kos valdžią. Kiti 12 albanų 
už tai nuteisti kalėjiman.

310 BENAMIU SUŠALO 
ŠANCHAJUJ, CHINIJOJ

Šanghai, Chinija. — Per 
dvi dienas čia sušalo gatvė
se 310 benamių, alkanų 
žmonių, daugiausiai kūdi
kių. Vien pirmadienį su- 
riinkta kūnia 130 sušalusių 
vaikučių.

tiko, kad anglai lavintų ir 
apginkluotų irakiečių ar
miją.

Demonstrantai padegė 
kai kuriuos anglų namus ir 
Irako valdžios rūmus. Jie 
šaukė: “Mes krauju panai
kinsime pasirašytą atra- 
mentu sutartį!”

Panašūs žmonių sąjūdžiai 

dalykų, todėl pakils jų kai
nos” laisvame markete.”

Tarp valdiškų spekulian
tų yra piniguočius James 
Bruce, Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Argentinai; 
prez. Trumano ūkiškojo ko
miteto patarėjai Walter S. 
Salant ir dr. Edwin G. 
Nourse; valstybės depart
ment© prekybinės politikos 
narys Wm. C. Brister; ne
seniai Trumano paskirtas 
antrinis valstybės pajamų- 
išlaidų a d m inistratorius 
Frank Pace; taip pat jau 
pirmiau paskelbtieji speku
liantai: armijos sekreto
riaus padėjėjas Edwin W. 
Pauley; karinio žibalo ad
ministratoriaus pavaduoto
jas Ralph K. Davies.

Grūdais ir kitais žemės 
ūkio produktais spekuliavo 
demokratas senatorius El
mer Thomas, buvęs senato 

'žemdirbystės komiteto pir
mininkas,, ir jo pati; repub- 
likono senatoriaus Harlano 
J. Bushfieldo sekretorius, 
tūli kongrėsmanai, jų gimi
nės bei sekretoriai, kai ku
rie pulkininkai, kapitonai ir 
J. t.

Savo spekuliacijomis jie 
prisidėjo prie to, kad grū
dai ir kiti farmų produktai 
vis labiau brango.

Gal Sugriūsianti 
Schumano Valdžia

l 1

Paryžius. — Pranešama, 
kad galėsianti sugriūti kle
rikalo Franci jos premjero 
Schumano valdžia dėlto, 
kad ji nutarė laisvai pirkti 
auksą ir tiek savo popieri
nių pinigų frankų už jį mo
kėti, kiek reikalaujama. Sei
mo finansų komitete socia
listai išvien su komunistais 
atmetė šį nutarimą 17 bal
sų prieš 15. Valdžia yra nu- 
mušus savo “bumaškų” ver
tę nuo 119 iki 214 frankų 
už dolerį.

Kon<?resmanai Užgyrė Bilių 
Prieš “įtartinus” Ateivius

Washington. — Teisinis 
kongreso komitetas užgyrė 
demokr. kongresmano Gos-, 
setto sumanymą neįleis
ti Amerikon tokių ateivių, 
kurie “galėtų” būti pavojin
gi šios šalies saugumui ar
ba kurie veiktų ne taip, 
kaip nusako Amerikos poli
tika.

įvyko ne tik sostinėje Bag
dade, bet ir kitūose Irako 
miestuose.

(Irakas yra labai turtin
gas žibalo versmėmis.)

Franci jos premjeras Schu
man prašė socialistų para
mos seime — jo valdžia su
griūtų be socialistų. 1
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Vėl Išlaidas Darė ir Vėl Nieko Nepešė
Šiomis dienomis vėl Washingtone baladojosi Lietu

vių Taryba — Šimutis, Vaidyla ir Grigaitis. Jie sakosi 
pasiuntę sekretoriui Maršhallui laišką, kuriame jie už
gina Marshall Planą ir reikalauja, kad mūsų vyriausy
bė, dar kiečiau nusiteiktų linkui Tarybų Sąjungos.

Be to, toji nešventoji traicė turėjusi pasimatymą su 
“Rytų Europos skyriaus vedėju ponu C. Burke Elbrick 
ir su DP reikalų skyriaus vedėju p. Dawson. Taip pat 
buvo aplankyti ir keli Kongreso nariai.”

Visuomeniškos naudos iš tų A.L.T. kelionių Wash- 
ingtonan tik tiek, kiek iš pernykščio sniego. Aplanko 
vieną kitą ketvirtaeilį valdininkėlį, jam pasiskundžia, jo 
ranką pabučiuoja, palieka “memorandumą” ir viskas.

Gaila, kad atsiranda tokių lietuvių, kurie savo do
lerius tiems elementams aukoja. Jų darbas yra pakenkti 
Lietuvai ir Amerikos lietuviams. Jau šiandien kiekvie
nam kaip diena aišku, kad kol nebus sunormalizuoti tar
pe Amerikos ir Tarybų Lietuvos santykiai, tol negalės 
būti normalaus susisiekimo su Lietuva.

I Latvijoje ir Lietuvoje Rinkimai
\ Tik labai trumputis pranešimas pasirodė komerci-
J nėję spaudoje apie šiomis dienomis įvykusius Tarybų 
f Latvijoje ir Tarybų Lietuvoje rinkimus. Pranešime kal

bama apie vieną dalyką, kuris vertas mūsų dėmesio. Sa
koma, kad Latvijoje išrinkta tik apie 18 nuoš. komunis- 

i tų, o Lietuvoje tiktai 11 nuoš. Tuo bandoma įrodyti tų 
• šalių komunistų silpnybę. Matote, sako, kiek vietų te- 

laimėjo komunistai!
I Betgi kaip tik šik faktas, mums atrodo, labai gražiai

supliekia visus melus, kad tarybinėse respublikose ne 
komunistas negali patekti atsakingon vieton. Tai yra 
įrodymas ne komunistų silpnybės, bet jų pilniausias pa- 

f sitikėjimas darbo žmonėmis.
' Lietuvoje niekas neverčia priklausyti partijai. Par

tijoje narystė surišta su atsakomybėmis. Ne visi žmonės 
tam pasiruošę. Todėl Lietuvos Komunistinė Partija 
tebėra neskaitlinga. Bet jos įtaka darbo žmonėse labai 

. didelė.

i Kiek Reikėtų Vidutiniam Pragyvenimui?
Vidutinės šeimos galva turi uždirbti į valandą .$1.87 

ir į savaitę pasidaryti $74.88. Tiek būtinai reikia vidu
tiniam pragyvenimui šeimai keturių narių — tėvo, mo
tinos, sūnaus ir dukters. Taip buvo apskaičiuota 1946 
metais. Nuo to laiko viskas smarkiai pabrango. Tuo bū- 

į • du šiandien šeimos galva turėtų parsinešti namo tiek pat 
įM ' didesnę algą.

Bet ar jis parsineša? Kiek darbininkų ir šiandien 
uždirba $1.87 į valandą? Tas pats Calif ornijos Universi
teto Komitetas apskaičiavo, kad Amerikoje 1946 metais 
vidurinė darbininko alga buvo tiktai $50.45 į savaitę. 
Tai toli gražu nuo $74.88!

i Neduosite Jiems Ginklų, Jie Prakiš
. Graikijos fašistinė valdžia nustojo lakštingalos bal
su kalbėti į Ameriką. Jos premjeras Sofoulis sako: Duo- 

, kite mums daugiau ginklų, kad su pavasariu mes galė
tumėme pradėti ofensyvą prieš partizaninį judėjimą, 
ai*ba mums bus riestai. O kai ateis galas šiai fašistinei 
vyriausybei, žlugs Anglijos ir Amerikos Graikijon su
pilti milijonai.

Todėl Washingtonas ir Londonas labai susirūpinę. 
Kaip ilgai dabartinis režimas atsilaikys? Kaip ilgai Ame
rikos ir Anglijos ginklais reikės palaikyti dabartinę val
dančiąją kliką?

LIAUDIS KOVOS 
IR LAIMĖS

Brazilijoje įsigalėjo pu- 
siaufašistin. prezidento Du- 
tros diktatūra ir paskelbė 
Brazilijos Komunistų Par
tiją nelegališka. Tos parti
jos vadas ^Karlos Pres tęs 
išleido ugningą atsišaukimą 
į visą tautą/ Tarp kitko, ta
me atsišaukime jis sako:

Didžioje kovoje dėl* pro
greso ir Tėvynės nepriklau
somybės dabar pereiname 
sprendžiamąjį momentą, su 
liaudies priešais, su reakcijo- 
nieriais ir fašistais, su parda- 
vikais, tarnaujančiais užsie
nio kapitalui, atlaikome mū
šį, kuris galės nuspręsti kai 

kuriam laikui likimą mūsų 
žemėje demokratijos, pro
greso ii* Brazilijos ateities.

Kas kartą vis labiau jau
čiame laisvės neaplenkiamą 
reikalą, tatai pirmiausiai pri
valome užtikrinti, kad galė
tume liaudį, nustelbiančią ša
lies gyventojų daugumą, iš
plėšti iš skurdo ir atsilikimo 
padėties, kurioje ji blaškosi. 
Be laisvės daugumai, be ti
krosios detnokratijos nėra 
galimas Brazilijos progresas.

ši kova dėl laisvės yra mū
sų liaudies garbingoji tradi
cija. Dėl laisvės atidavė sa
vo kraują ir gyvastis visi tie, 
kurie mūsų istorijoje mokė
jo suprast aukščiausius liau

dies troškimus, visi, kurie, 
mylėdami Tėvynę, mokėjo iš
stoti prieš priespaudą ir ti
roniją.

Dėl meilės laisvei daug me
tų-kovojome prieš fašizmą, 
prieš Naujosios Valstybės 
diktatūrą, prieš Spaudos ir 
Propagandos Departm e n t o 
cenzūrą, prieš felintiškos po
licijos neregėtą brutališkumą 
iki, pagaliau, atsiekėme, kad 
būtų pasiųsti į Europą mūsų 
herojiški kareiviai ir lakū
nai, kurie kartu su mūsų 
jūrininkais Atlantike dalyva
vo didžiajame pasaulihiame 
kare liaudies pasibučiavimo 
iš naci-fašizmo.

Ir su militarišku nacizmo 
pralaimėjimu, su demokra
tijos avansavimu visame pa
saulyje, tęsiame kovą už 
laisvę, už respublikonišką ir 
atstovaujamą valdžią, iš
renkant liaudies seimą, su
gebėjusį pagaminti demokra
tišką ir progresyvišką Kons
tituciją, kokios reikalavo 
aukščiausi Tautos interesai.

Brazilijos liaudies 
prieš valdžios terorą 
stos. Prestes sako:

Kartoka aikštėj ir

bunole, kurios būstines tuo
jau tapo pono Dutra ir jo 
ėstadualinių “interventorių” 
policijos savavališkai ir jėga 
uždarytos.

/Pati Estatų autonomija, 
Konstitucijos užtikrinta, kas
diena vis labiau paniekina
ma, ekonominiu spaudimu, 
politine ir net policine bei 
militarine intervencija, kaip 
kad įvyko Pernambuko Go- 
ianoj e.

Bet šalies padėtis kas diena 
darosi vis sunkesnė ir gręs- 
minga. Kasdiena kyla pra
gyvenimo brangumas ir didė
ja didžiosios darbininkų ma
sės skurdas, kai ponas Du
tra nei jokios priemonės ne
siima palengvinti liaudies 
kančias, ant tiek didėlis jo 
nesugebėjimas ir taip vergiš
kas jo pasidavimas šiaur- 
amerikiėtiško imperijalizmo 
didiesiems trustams ir mono
poliams.

Tokioje tai padėtyje dik
tatūra puola, su maža fašis
tine grupė, ant kurios ji ir lai
kosi, prieš Tautos Kongresą, 
prieš estadualinius įstatym
davystės seimelius ir prieš 
respublikos sostinės seime
lio atstovus; visus -tuos susi
rinkimus, sudarytus iš liau
dies atstovų, ponas Dutra no
ri išniekinti ir panaikinti, iš
metant iš jų atstovus, rinktus 
po Komunistų Partijos lo^- 
zungu. Vardan komunizmo 
persekiojimo, stengiamasi su 
prieškonstituciniu ir nešvariu 
Ivo d’AquinP projektu, kuris 
įsako ^panaikinti komunistų 
atstovų mandatus, suduoti 
mirtiną smūgį Parlamentui, 
demoralizuoti įstatymdavys
tės valdžią ir tuo būdu pri
rengti reikiamas sąlygas ga
lutinai įsteigti tironiją, poli
cijos ir priespaudos įsigalėji
mą, cenzūrą ir sauvaliavimą 
svetimšalių mūsų šalies iš
naudotojų naudai.

Ponui Dutrai ir j*b pakitii-

Kaip Hitlerio 
laikais, dabar 
antikomuniz- 

yra tiktai apsi-

kams komunistai atstovai, 
kurie vieni iš geriausiai at
liekančių savo prievoles ir 
pasižadėjimus liaudžiai, su
daro pirmutinę ir svarbiausią 
kliūtį kelyje linkui reakcijos 
ir tironijos.
ir Mussolinio 
sistematiškas 
m as tiek pat
kaukavimas reakcijos kovoje 
prieš demokratiją ir kuomi 
naudojamasi suskaldyti liau
dies progresy viskas jėgas, 
kad jas nugalėjus dalimis ir 
atsiekus Tautos pavergimą 
po žiauriausiu ir ciniškiausių 
imperijalistų išandojimu.

Toki tai reakcijos užmojai, 
'štai kas slypi po nepakenčia
mu projektu prieš komunisti
nių atstovų mandatus. Kovoti 
prieš tą projektą reiškia ko
voti dėl Konstitucijos apgy
nimo, prieš įstatymdavystės 
valdžios išniekinimą, prieš 
diktatūrą ir tironiją, už de
mokratijos, progreso ir Bra
zilijos nepriklausomybės ap
gynimą. Todėl ši užduotis 
yra ne vien tiktai komunis
tų, o visų demokratų ir pa- 
trijotų, visų anti-fašistų, visų 
vyrų ir moterų, jaunų ir se
nų, kurie negali pamiršti vi
sų tų,.kurie mūsų Tėvynėje 
jau pasiaukojo didžiulėje ko
voje dėl laisvės.

Ne sudėtomis rankomis ap- 
gihama demokratija ir Kons
titucija. Liaudis nenori grįž
ti į juodas naujos valdžios 
fašizmo dienas, prie Spaudos 
ir Propagandos Department© 
cenzūros, prie pilnų kalėji
mų, policiškų kankinimų ir 
žudymų. Liaudis nori lais
vės kovai dėl savo interesų, 
prieš savo vaikų skurdą ir 
badą. Liaudis reikalauja lais
vės kovai prieš užsienio iš
naudotojus ir jų lekajus, 
prieš šalies pardavimą im- 
perijalistiniams m o n o p o - 
liams, už Tėvynės nepriklau
somybę ir suverenitetą.

“Pavasarių Godos” Prenumeratoriai

kova 
nesu-

Perspausdintas iŠ Sduthem Patriot, šis braižinys parodo 
skirtumą progose mokslui tarp baltų ir negrų. Paste

bėsite, kad $477, išleidžiamoji suma negro mokslui 
pietinėse valstijose yk*a tik apie 80 nuošimčių dalelė to, 
kiek skiriama negrų apšvietai ten, kur žmonės mokslo 

srityje neskirstomi pagal rases.

Espla
nada do Kastelo skerdynės 
parodo visai tautai, iki kur 
gali nueiti valdžios brutališ- 
kumas prieš liaudį, kuriuo 
būdu ponų Dutra, Lira ir Li
ma Kamara policija tikisi 
likviduoti Konstitucijos lai
duojamą susirinkimų teisę.

Spaudos laisvę ponas Du
tra paneigia su savo pakali
kais jėgos būdu — Baijoje 
užpuolė “O Momento” su 
tautos •ginklais ir pačioje ša
lies sostinėje siunčia savo 
policininkus užpulti ir išdau
žyti “A Tribūna Popular,” 
liaudies pinigais įsteigtą, 
kurio mašinos sudaužytos^ o 
darbininkai sužeisti kulkomis 
ir veik iki mirties sumušti.

Į profesinių sąjungų lais
vę, taip pat Konstitucijos 
laiduojamą,/ponas Dutra at
sako savavališku ir nelegališ- 
ku Brazilijos Darbininkų 
Konfederacijos ir sindikali- 
nių unijų, valstiečių ir liau
dies draugijų uždraudimu, ir 
taip pat Darbo Ministerijos 
policine jėga < briovimusi į 
p rofsą j u n gų gyvo n imą.

Prieš konstitucinę, teisę- 
laisvę politinėms draugijoms 
diktatūra dar išstoja su nuo
sprendžiu, atsiektu jėga ir 
apgavyste, panaikinti Komu
nistę Partijos rinkiminę re
gistraciją, 3 balsais prieš 2,

Pastaruoju laiku gavome 
užsakymų sekamai:

Per J. A. Bekampį, Mer
chantville, N. J.: (philadel- 
phiečiai) — M. Ramanaus
kienė, drg. Merkienė, V. 
Urbienė, M. Mulokiūtė, 
drg. Šaūiinskienė, drg. Ko
valchuk, J. Bekampis.

Per E. Bikiutę-Panzer, 
Cleveland, Ohio: Emilija 
Sklėrienė, Elzbieta Gabriū- 
niene, Kazimiera Gedraity- 
tė, Marijona Geibienė, Julė 
Kanapeckierlė, Ona Susnie- 
liė, Ona Bokiriėnė, Ona 
Gendrėnienė, Antanas Ja- 
siunas, Antanas Gailiūnas, 
Petras Namura, Petras Da- 
gis, J. W. Kemerziunas, 
Eugene Timmins, Julius 
Krasnickas, Violet Cypas, 
E. Likiutė-Panzer. . '

Per A. Dočkienę, Chica
go, Ill.: Mrs. K. Tilvikas, 
John Blaškis, K. Ulis, K. 
Matukaitis, pauline Burba, 
Georgę Montvilas, Kast. 
Grigas, A. Maziliauskas, W. 
Pozer, B. Dočkus, Antoi
nette Stašaitis, Antoinette 
Staškus, Frances Rimdžiūs, 
Anelė Dočkus, Juzė Binkis, 
Frank Kirka, Antanas An
drijauskas, Anna Piknienė, 
j. Balčius, S, Vešys, Sophie 
Paieda, k. Danyla, P. J. 
Puodžiūnas, Pranas Žilis, 
M. Shąrkey, Ambrose Stal- 
nonis, B. Gotčiūs, M? But- 
Well, E. Klastauškienė, J. 
Staškus.

Per J. šapranauskienę, 
Philadelphia, Pa.: A. Gal
iais, K. Budzinskas, M. Ži
linskienė, A. J. Smitas, J. 
Shapran.

Per Pr. Jočionis, Detroit, 
Mich..- N. Astrauskienė, M. 
Genaitienė, J. Danta, J. Jo- 
nonis, P. Smalstis, A. Go-

J. Grybą, Norwood,

Per F. Mack, La Porte, 
Ind.: Mr. & Mrs. Ch. Mar
gis, Grand Rapids, Mich, ir 
Ona Klimas, ’ Brockton, 
Mass. •

Per P. Šlajus, Chester^ 
Pa.: H. Pročius, A. Lipčius, 
P. Puzlis, J. Dudonis, V. 
Gaižauskas, P. Šląjus.

Per
Mass.: A. Grigun, J. ,Gry
bas.

Per 
ton, Mass.: Ona Klimiene, 
Elena Rindzevičipnė, Auto
se Masteikienė, Julija Sti- 
gienė.

Ęef A. Apšegienę, Au
burn, Me.: Eva Naujokie- 
riė, A. Apšegienė ir A. Kve- 
ders.

Per A. Matulį, Jersey Ci
ty, N. J.: Fetras Wesell, 
Kazys Maziliauskas, Anta
nas Zavišius, Antanas Ma
tulis.

Pavieniai: Juozas Byro- 
nas, B’klyn, N. Y., Antanas 
Bimba, B’klyn, N. Y., Le
onas Kryževičius, Tarybų 
Lietuva (užrašė J. Mažuk- 
na), B. Valukas, Barnes
ville, Pa., Ipol. J. Stankus, 
Buckner, Ill., A. Gehotis, 
Saginaw, Mich., L. Beke- 
šienė ir V. Bullienė, Ro
chester, N. Y., Dailės my
lėtoja, Montello, Mass., P. 
Čereška, Brockton, Mass., 
A. Griška, Hartford, Conn, 
(per W. Brazauską), Frank 
Balwood - Balevičius, New 
York, N. Y., Mary Mack, 
Sioux City, Iowa, Margaret 
Valinčiehė, Wilkes-Bafre, 
Pa., Jonas Valentis, Rich
mond Hilll.

Laisves Adm-cija.

J. Stigienę, Brock-

Savo šalyje vadinama 
“Romanija.” Ji užima 74,- 
000 ketvirtainių mylių, 
235,000 ketvirtainių kilo
metrų ir turi apie 16,000,- 
000 gyventojų.

Rumunija yra Dunojaus 
upes srities valstybė. Rytų 
pusėje ji prieina prie Juo
dųjų Jūrų, vyriausia prie
plauka — Konstanza. Ant 
Dunojaus upės — Selina, 
Tulcija, Galati, Braila ir 
kitos. Šiaur-rytų pusėje ji 
plačiai rubežiuojasi su Ta
rybų Sąjuhga; šiaur-vaka- 
rų pusėje su Vengrija. Va
karų pusėje su Jugoslavija 
ir pietų — su Bulgarija.

Rumunija buvo patekusi 
į Turkijos nelaisvę, o jos 
dalis Transilvanija į Aus
tro - Vengrijos. Iš Turki
jos vergijos jai padėjo, išsi
vaduoti Rusija.

Anglijos ir Franci jos im
perialistai po Pirmo Pasau
linio Karo padarė Rumuni
ją didelę, prie jos teritori
jų prijungė Bukoviną, Be
sarabiją, dalį Bulgarijos 
teritorijų. Mat, jie turėjo 
viltį palaikyti ją, kaipo sa
vo* įrankį.

Hitleriui pavyko Rumu
niją įtraukt į savo suokal
bius, prie to mielai ėjo ru
munų fašistai. R u m u - 
nijos armija išvien su Hit
lerio jėgomis 1941 metais 
užpuolė Tarybų Sąjungą. 
Karas jai daug atsėjo. Rau
donoji Armija sunaikino 
rumunų armijas prie Ode
sos,. Ukrainoje ir prie Sta
lingrado.

1944 metais Sovietų Ar
mija sumušė Hitlerio ir 
Rumunijos jėgas Bessara- 
bijoje ir mūšius perkėlė į 
Rumuniją. Rumunijoje įvy
ko pėrversmas. Buvo areš
tuotas diktatorius Ion An
tonescu ir jo šalininkai. 
Rumunijos nauja vyriau
sybė priėmė Tarybų Sąjun
gos karo pertaikos sąly
gas ir 25 d. rugpjūčio, 
1944 metais paskelbė karą 
hitleriškai Vokietijai. Nuo 
tos dienos Rumunijos armi
ja padėjo Jungtinėms Tau
toms.

Rumunijai karas daug 
atsėjo. Hitleris grūdo ru
munus į karo laukus ir api
plėšė šalį. Po karo sausra 
labai nuteriojo ir taip nu
vargintą šalį. . Anglijos ir 
kiti imperialistai nusigan
do naujos tvarkos Rumuni
joje ir organizavo suokal
bius, intrigas, kas vėl ap- 
sunkinb šalies ręikalus. Bet 
liaudies demokratinės par
tijos nugalėjo kliūtis.
BALSAVIMAI IR ŠALIES 

ATSTATYMAS
Parląmento rinkimai įvy-

šalyje vadinama « v t: _

industrija, 
Pasaulinio

ko 19 d. lapkričio, 1946 me
tais. Išrinkta 414 atstovų. 
Liaudies Frontas, kuriam 
vadovavo komunistai, ga
vo 384 vietas parlamente. 
Balsavimuose dalyvavo 
89% galinčių piliečių bal
suoti. Reakcinė opozicija, 
nepaisant užsienio reakcijos 
pagalbos pralaimėjo.

Rumunijos komunistų 
įtaka smarkiai auga. 1944 
metais partija turėjo tik ’ 
kelis tūkstančius narių, 
buvo nelegalė ir žiauriai 
persekiojama. Dabar jau 
turi virš 700,000 narių.

Rumunijoje 
pirma Antro
Karo ant 50% buvo užsie
nio imperialistų rankose, o 
žibalo šaltiniai net ant 70% 
anglų-saksų rankose, kaip 
tai Astra Romana Royal 
Dutch Shell (anglų ranko
se), Romana-Americana — 
Standard Oil Co. rankose, 
Steaua Romana — belgų 
kapitalistų rankose.

Aišku, kad užsienio kapi
talistai darė viską, kad ir 
toliau laikyti feavo rankose 
fabrikus, žibalo šaltinius, 
viešpatauti ant' Dunojaus 
upės ir daryti pelną.

Rumunijos parlamentas 
20 d. gruodžio, 1946 me
tais nutarė nacionalizuoti 
bankus, tūlas industrijas, 
įvesti darbininkų kontrolę 
fabrikuose. Nacionalizavo 
stambesnius fabrikus meta
lurgijoje, miško apdirbime 
ir kitus.

Gi' dar 20 d. kovo, 1945 
metais buvo nutarta prave
sti žemės reformą. Atimta 
nuo ponų žemė, kas viršijo 
50 hektarų (virš 125 ak
rų). Tokios žemės susida
rė 1,400,000 hektarų fon
das, iš kurio buvo suteikta 
dėl 786,000 buvusių beže
mių ir mažažemių valstie
čių šeimų.

Nacionalizavimas fabri
kų, įvedimas darbininkų 
kontrolės ten, kur dar jie 
nenacionalizuoti, žemės re
forma, įtraukimas liaudies 
į šalies valdymą suteikė 
Rumunijai” galimybę užgy
dyti karo žaizdas, 
ant kojų, nugalėti 
liekanas. Kovo 
1947 metais buvo 
zuota valiuta ir 
darbininkų algos.

Sovietų Ąrmijos
riai padėjo apvalyti Duno
jaus upę nuo karo liekanų, 
atstatyti tiltus ir sutvar
kyti gelžkelius. Tarybų Są
junga ne vien padėjo patai
syti ir atstatyti fabrikus, 
suteikė jiems žalių medžia
gų, davė 'Rumunijai duo
nos, bet užstojo ją taikos 
derybose nuo ekonominio 
pavergimo.

Rumunija buvo monar
chija, bet karalius Michail 
“iš Dievo valios” pasitrau
kė ir išvažiavo. Parlamen
tas tuojau paskelbė respub
likos tvarką.

Dabdr Rumunija turi ne 
vien prekybos ir draugišku
mo sutartis su savo kaimy
nais, bet su tūlomis šalimis 
pasirašė ir bendro apsigy
nimo pagalbos sutartis, kas 
užtikrina šaliai laisvą atei
tį. Rumunijos liaudis pada
rė teisingas išvadas iš karo 
ir pasirinko kitą kelią, ne
gu iki kai’o šalį valdonai ve
dė.

Rumunijos vyriausybe 
daug kartų išreiškė norą 
draugiškų prekybos ir po
litinių santikių su Ameri
ka, bet ji atsisako priimti 
Marshallo Plano “pagalbą,” 
kuriame įmatoi kišimąsi į 
šalies vidaus ekonominius 
ir politinius reikalus.

atsistoti 
sausros 
mėnesį, 
stabili- 
pakelta

inžinie-

♦

Aukštesniame Įlinkimų Tri- tauta, Pr. Jočionis.

Paryžiite. — Sudužo ke
leivinis francūzų lėktuvas; 
žuvo 8 žmonės.

JOHN BLAČBURN, CIO Am
algamated Litographcrs o f 
America prezidentas, naujai 
išrinktas toms pareigoms. Jis 
pavadavo William J. Riehl, 
kUris pasitraukė suėjęs 71 
metus amžiaus, ištarnavęs uni

jai daug Pietų.

2 pUsl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Ketv., Sausio 29, 1948
H

------



Prez. Trumanas sako savo metinę kalbą atidaryme kongreso sesijos. Michigan© repu- 
blikonas senatorius Arthur R. Vandenberg pirmininkauja, o greta jo matosi Massa
chusetts republikonas Martin. Trumano užkarinė kalba, siūlanti biednuomenę lai
kyti apkrautą taksų našta naujam karui, kol dar nebaigus išsimokėti buvusio karo 

lėšų, sukėlė visuomenėje daug aštrių diskusijų, pasidalinimų ir persidalinimų.

TAIP. ATRODO
I

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

LOJALUMAS
Klausimas: Mr. Foster, 

jūs gimėte Taunton, Mass., 
\ 1881 metais. Kaip jūs, kai-
/• po Amerikos’pilietis, sude

rinate savo lojalumo Jung
tinėms Valstijoms pareigą 
su savo neiškrypstamu se
kimu politikos, pateiktos 
Sovietų Rusijos, svetimos 
vyriausybės?

Atsakymas: Buvau ir esu 
socialistu ir komunistu pa
starųjų 47 metų bėgyje. Aš 
buvau dabartinės ,bendros
politinės opinijos 17-ka me
tų pirmiau negu T. Sąjunga 
buvo įsteigta, ir nėra abe
jojimo, būčiau laikęsis to
kios pat nuomonės, jei isto
rija nebūtų pagimdžiusi 
pirmosios socialistinės ša
lies. Vienas didžiųjų Hitle
rio melu šiame laikotarpy
je — iškeptas persigandu
sių kapitalistų ir jų žurna
listinių pastumdėlių — bu
vo tas paikas teigimas, būk 
pasaulio komunistinis judė
jimas tapo pagimdytas Ta
rybų Sąjungos ir būk tai jis 
esąs T. Sąjungos papildy
mas. Bet tai yra kaip tik 
atbulai., Komunizmas yra 
tarptautinis judėjimas; jis 
gimė sykiu su kapitalizmu 
ir jis tebeauga, kuomet ka
pitalizmas smunka. Jis pa
sireiškia visose šalyse, kaip 
neišvengiama kapitalizmo 
eksploatacijos, priespaudos 
ir karo pasekmė. Marksas 
ir Engelsas parašė savo 
“Komunistų M a n i f e s tą” 
prieš vieną šimtmetį. Tary
bų Saiungos gimimas buvo 
marksizmo triumfas seno- 

* ioi Rusijoj ir milžiniškas 
žingsnis pirmvn rfeišvengia- 
mniė nasauliničf socializmo 
plėtotėje ir pirmynžangoje.

Kaipo amerikietis^aš my
liu mūsų plačiąją ir grąžią- 
ia sali, josios laisvę mvlin- 
člaja liaudį. josios gražiuo
sius pramoninius pasieki
mus. josios šlovingas demo
kratines tradicijas. Bet aš 
nemvliu josios kapitalisti
nės santvarkos. Per visa sa
vo subrendusi amžių aš ko
vojau prieš draugijinę san- 

H? t

-

tvarką, kuri leidžia indivi- 
dualams grobtis ir laikytis 
kaip savo privatinę nuosa
vybę didžiuosius gamtinius 
šaltinius ir mūsų šalies pra
mones, ir kur leidžia jiems 
eksploatuoti jų asmeniniam 
pelnam mūsų žmonių ma
ses. Atsisakau užgirti to
kią visuomeninę santvarką, 
pagal kurią milžiniška gam
tinių turtų dalis yra ran
kose kelių, ir pagal kurią

verčiamas mūsų žmonių 
trečdalis gyventi žmoniškai 
neapsirengęs, nedavalgęs ir 
be žmoniškos pastogės, 
kuomet armijos’benaudžių, 
parazitinių kapitalistų tin
ginių gyvena luksuse; tai 
santvarka, kuri leidžia vyk
ti barbariškiems negrų lin- 
čiavimams ir linčiuotojai 
vaikšto laisvi, nepabausti, 
— kuri atneša mūsų kraš
tui perijodiškai ekonomi
nes krizes ir didžiuosius 
masinius nedarbus, ir kuri 
dabar tyčia organizuoja pa
saulį kitam baisiam karui, į 
kurį mano žmoniją įstumti. 
Kovodamas prieš visus 
šiuos baisiuosius blogumus, 
besidarbuodamas už socia
listinę Ameriką, aš atlieku 
kilniausią patrijotinę savo 
pareigą. Jaučiuosi, jog ši
taip darant, mano gyveni
mas yra gražiai ir naudin
gai leidžiamas, leidžiamas 
mano klasės ir mano šalies 
tarnyboje.

Mes, amerikiečiai, gyve
name savo rūšies kvailių ro
juje. Mūsų šalis praturtėjo, 
nutuko, netgi išsipūtė nuo 
turtų, išgautų iš dviejų pa
saulinių karų, dabar gyve
na džiovingą pakilimo lai
kotarpį. Kapitalistiniai bur
tininkai ir šalies išnaudoto
jai uoliai skelbia mums, jog 
Amerikos kapitalizmas 
sveikas ir tvirtas. ir kad 
įvairūs pavojingi ligotumai, 
nuo kurių mes kenčiame, 
bus pataisyti tos sistemos 
frėmuose. Bet tai yra tikra 
nesąmonė. Amerikos kapi
talizmas yra tiek pat suge
dęs savo gelmėje, kaip Eu
ropos kapitalizmas, ir, kai 
tik jis išeikvos karo metu 
įgytą riebumą, jis turės at
sidurti tan pačian griovin, 
kur atsidūrė europinis ka
pitalizmas. Tikrieji mūsų 
krašto . patrijotai yra tie, 
kurie supranta šią istorinę 
lekciją ir kurie moko žmo
nes priimti būtinai reika
lingus socialistinius vaistus, 
kad apsisaugoti ir paga
liau išsilaisvinti iš didžiųjų 
nelaimių, atnešamų pasau
liškai gendančios kapitalis
tinės sistemos. Mano supra
timas amerikinio patrijotiz- 
mo supuola su Eugenijaus 
V. Dėbso patrijotizmu, o ne 
su J. P. Morgano.

Klausimas: Jei tarp Ru
sijos ir ’ Jungtinių .Valstijų 
iškiltų karas, ar jūs imtu- 
mėte į rankas giriklą už 
Jungtines Valstijas prieš 
Rusiją?

Atsakymas:. Komunistai, 
kaip ir bendrai/ progresy

viai amerikiečiai, daro skir
tumus tarp teisingų ir ne
teisingų karų, remdami pir
mąjį ir priešindamiesi an
trajam. Revoliucinis Karas, 
1812 Metų Karas, Civilinis 
Karas ir Antrasis Pasauli
nis Karas buvo teisingi, de
mokratiniai karai ir jie is
toriškai suvaidino teigiamą 
rolę. Tačiau, iš kitos pusės, 
tūli mūsų karai buvo reak
ciniai, ir demokratiniai 
amerikiečiai priešinos> jiem. 
Taip pav. daug karų prieš 
indi jonus buvo plėšikiški ir 
pasiliko tautos gėda. Karas 
prieš Meksiką buvo didžiu
lis iš silpnesnio kaimyno že
mės užgrobimas ir, kaipo 
tokį Lincolnas ir daug kitų 
tikrųjų demokratų' pasmer
kė. Karas su Ispanija buvo 
žiaurus užkariavimo karas, 
ir William Jennings Bryan 
teisingai tuomet charakte
rizavo mūsų šalies politiką 
kaipo imperialistinį laužy
mą kitų kraštų suvereninu- 
mo ir tai yra juodi taškai 
mūsų tautos istorijoje. Ir 
pirmasis pasaulinis karas, 
kuriam Bryan’as ir gera 
dalis Amerikos žmonių 
priešinosi, buvo didžiųjų 
imperialistinių kraštų su
ruoštas už pasaulio kontro
lę. Karas prieš Tarybų Są
jungą taipgi būtų neteisin
gas, imperialistinis* ir kri
minalinis karas, ir kaipo to- 
kis, būtų didelės, jei ne dau
gumos, Amerikos žmonių 
dalies pasmerktas.

Mes, komunistai, skaito
me didžiai pažeidžiančiais 
Amerikos tautinius intere
su dabartinę lyg-karinę im
perialistinę politiką Hoove- 
rio - Trumano - Marshallo - 
Dulles’o grupės, kuri, Wall 
stryto naudai militarizuoja 
mūsų šalį, auklėja ginkluo
tus lyg-fašistinius judėji
mus Francūzijoje. Italijoje 
ir Balkanuose, militariškai 
kišasi Graikiion. Chiniįon 
ir Indoneziion, ir žiauriai 
siekia si išprovokuoti kara 
prieš Tarybų Sąjungą. Tai 
vra Wall strvto programa 
imperialistiniam pasaulio 
užvaldymui, ir tai yra tie
siog nukreipta prieš mūsų 
žmonių masių interesus, 
kaip lygiai prieš kitų tau
tų interesus.

('Rus daileriaiB

Atlantic City. — CIO Na
minių Baldų Unija parėmė 
Wallace’ą į Jungt. Valsti
jų prezidentus.

Amerikos armija Japoni
joj renka taksus japonų 
valdžiai.

“Šventojoj žemėj” nėra, 
ramybės! Jau šimtai arabų' 
ir žydų žuvo kautynėse nuo 
to laiko, kai Jungtin. Tau
tų atstovai nusprendė į- 
steigti ir žydų tautai “tė
vynę.”

Dabar aiškiai matoma, 
kaip britų amunicijos išdir
bėjai “pagelbsti” rišti Pa
lestinos klausimą. Jie par
davinėja žudymo įrankius 
arabams ir žydams.

Laimė Sovietų, kad jų 
atstovas Jungtinių Tautų 
posėdy balsavo1 taip, kaip 
mūs šalies atstovas Pales
tinos klausimu. Jei Sovietų 
atstovas būtų balsavęs 
prieš įsteigimą žydų “tėvy
nės” Palestinoj, šiandien 
būtų didžiausiais antgal- 
viais pranešimai ir pareiš
kimai, kad Sovietai nori 
karo tarpe arabų ir žydų. 
Ir žudymas arabų ir žydų 
būtų primetama Sovietams.

★
Kaip Indijos padalinimas 

į'dvi skirtingas tautas, taip 
ir Palestinos, duoda progą 
Anglijos amunicijos išdir
bę jams gausiai pasipelnyti 
ekonominiai. Politiniai, An
glijos mekleriai nori paro
dyt svietui, kad tik jie yra 
gudriausi, kaip reikia val
dyt kitas, silpnesnes tau
tas. Ir jie prirengia tokias 
sąlygas: padalint, valdyt 
ir išnaudoti

★
Kažin, ar ir mūs šalies 

politikieriai to paties moki
nasi ? i

Kaip dabar dalykai vys
tosi tose šalyse, kuriose mes 
“turime pašaukimą” pasi
rodyt, ką mes galime: Ki
nijoj, Graikijoj, Turkijoj, iš 
dalies Francijoj ir Italijoj, 
tai, beveik, atatinka Ang
lijos politikai,- Tik, žinoma, 
skirtumas -yrą tame: kur 
Anglija nepajėgia atsilaiky
ti ir pasitraukia, mes jos 
poziciją ūžimam. Tas mūs 
šaliai nors brangiai atsei- 
na dabartinių’ laiku, bet ri
zikuojamas investmentas 
dėl ateities.

Ką darbininkiška spauda 
rašė apie Trumano Doktri
ną ir Marshallo planą, tai 
dabartiniu laiku jau pripa- 
žysta ir truputį liberalisti- 
nė spauda.

Štai “Detroit Free Press” 
sausio 18 d. p. John S. 
Knight savo editoriale ra
šo: “First of all, the Mar
shall Plan is the old Tru
man Doctrine with a new 
face.” Matote, kaip aiškiai 
pasakyta. a

Trumano doktrina jau 

New Yorko CIO nariai stoja Į pikietuotojų eiles, kąd 
padėti American. Communications Association (CIO) 
nariams laimėti streiką; pikieto linija ties Internation
al Telephone & Telegraph Co. pastatu New Yorke; 

devyni pikietuotojai buvo suareštuoti.

visiems skaitytojams yra 
gerai žinoma: kovot visur, 
kur tik komunistų yra; gel
bėt tuos, kurie prieš juos 
kovos.

Dabar visokį fašistiniai 
elementai išlenda į šviesą 
ir visa gerkle šaukia prieš 
bile asmenį, kuris drįsta 
tarti žodi už skriaudžia
muosius, apšaukdami jį ar 
juos komunistais.

Gana gerai yra žinoma, 
ką mūs šalies pinigai davė 
Franci jos ir Italijos val
džioms. Ten nors Komunis
tų Partijos yra stambiau
sios, bet jų atstovus pra
šalino iš valdžių.

“Free Press” redaktorius 
ir kiti plačiau matanti žmo
nės permato, kad mūs šalis 
be saiko duoda pinigus virš- 
minėtoms tautoms, kad tik 
tarnautų privatiškam ka
pitalui ir kovotų prieš tų 
šalių liaudį, kuri pasiryžu
si iškovoti sau tokį gyveni
mą, kuris jiems atrodo bū
tų tinkamesnis, negu jie iki 
šiol turėjo.

Juk ne tų šalių darbinin
kai surengė du žiauriu ka
ru į 25 metų periodą. Juk 
ne turčių vaikai žuvo tuose 
karuose, bet vargšės liau
dies milijonai jaunų vyrų 
prarado gyvybes.

Dabar vėl bandoma su
stiprinti tris Europos tau
tas su Marshallo planu ski
riant arti 12 bilijonų dole
rių tų valdžių palaikymui. 
O tos valdžios susideda iš 
tokių žmonių, kurie pasi
naudoja mūs šalies pinigais.

Mūsų poeto St. Jasilionio 
yra. išleidžiama eilėraščių 
knyga. Kaip visi žmonės 
nori matyti savo darbo vai
sius, taip ir mūs spaudos 
poetas to geidžia.

Jis sau, iš išleisto knygos, 
neturės jokio atlyginimo. 
Tas darbas yra apšvietos 
darbas. Jis geidžia, kad jo 
eilėmis kuoplačiausiai pasi
naudotų tie asmenys, kurie 
myli apšvietą.

Pažadėjau ir aš jam pa
gelbėti. Nuo savo atliekamo 
darbo, gavau keletą prenu
meratorių.

Būtų, rodosi, geriau bu
vę, jei būtų kreiptasi į L 
LD kuopas, kurių susirin
kimuose, mano rodosi, būt 
galima gauti daugiau pre
numeratorių dėl St. Jasi
lionio knygos.

Laisvė dabar turi panešti 
finansinę naštą. Kurie tik 
galime, pagelbėkime jai.

Nuo savęs linkiu gero 
pasisekimo. Pr. Jo—nis.

Atitinkamai dabartiniams jų dvieju santikiams, prez. 
Trumano ir Henry A. Wallace’o biustai stovi ne labai 
viens kitam artimi architekto patalpose iki jiems pa
ruoš pastovią vietą senato patalpose. Mat, yra įstaty

mas, kad kiekvieno J. V. vice-prezidento biustas 
ten būty.

Žinios iš Lietuvos*

Nauji metai — nauji 
pramones laimėjimai

Lietuvos lengvoji pramo
nė 1947 metais gruodžio 
22 dieną įvykdė metinį ga
mybos planą.

Priešakyje eina siuvimo 
trikotažo įmonės, leidžian
čios gaminių 1948 m. vasa
rio-kovo užduočių sąskai
tom

Palyginti su 1946 metais 
kojinių gamyba išaugo du 
kartu, viršutinio trikotažo 
— 80 nuoš., baltinių triko
tažo — 47,2. Tai pasiekta iš 
pagrindų rekons traktavus 
gamybą, įvedus papildomus 
pajėgumus.

Tekstilės fabrikų darbuo
tojai pagamino per 11 mė
nesių ir 20 dienų, palyginti 
su pirmuoju pokariu, penk
mečio metu 60 nuoš. dau
giau vilnonių audinių, 53 
nuoš. — lininių, 40 nuoš. — 
šilko ir 35 nuoš. — medvil
ninių audinių.

Palyginti su 1946 metais 
odinės avalynės gamyba už
augo beveik 70 nuoš., o gu
minės 2 kartus.

Respublikos tabako fab
rikų kolektyvai, patobulinę 
1947 metais gamybos pro
cesą daug kartų pakėlė pa
pirosų gamybą.

Kauno “Žefiro” fabriko 
rekonstruotas kimšino ce
chas, praplėsti gilzų ir pa
kavimo cechai, įrengimai 
pastatyti daugiastakliniam 
darbui palengvinti.

Šiuo metu daugiau kaip 
pusė kimšimo cecho kolek
tyvo dirba prie dviejų ir 
trijų automatų. Fabriko 
našumas pakilo 60 nuoš.

30 nuoš. padidėjo “Ko
vos” fabriko pajėgumas. 
Paskutiniuoju laiku čia pa
leista 10 kimšimo ir gilzų 
automatų.

Dideli rekonstruavimo 
darbai atlikti įr Vilniaus 
tabako fabrike. Paleistas į 
darbą naujas gilzų cechas, 
praplėti kimšimo cechas ir 
paruošimo skyrius, page
rinta gilzų mašinų kons
trukcija.

Įvykdvtos organizacinės 
ir technikinės priemonės 
leido tabako pramonei į- 
vvkdvti metini planą pirm 
laiko. 1947 metais pagamin
ta 700 milijonu štuku papi
rosų daugiau negu 1946 m.

Tarybų Lietuvos kondi
terijos fabrikų kolektyvą^ 
gerai pasirengė darbui nau
jose sąlygose. Praplėsti vei
kiantieji cechai, paleisti 
nauji, pastatyta daug pa
pildomų įrengimų.

Vilniaus “Fortūnos” ir 
“Žibutės” fabrikai po re
konstrukcijos padidino sa
vo pajėgumą du kartu. 
“Fortūnos” konditerijos fa
brike paleistas nauj. mink

štų saldainių cechas, pra
plėstas biskvitų cechas, į- 
rengtas didelis karamelio 
skyrius.

Du su puse kartų padi
dino savo gamybą Klaipė
dos “Pirmosios gegužės” 
vardo konditerijos fabri
kas. Nauji, šokolado ir 
minkštų saldainių cechai 
pradėjo veikti ir Šiaulių 
“Rūtos” fabrike. Gamybinis 
įmonės pajėgumas užaugo 
du su puse kartų.

Žymiai sumechanizuotas 
Kauno “Ramunės” fabri
kas. Paskutiniuoju laiku 
pastatyta ir paleista kara- 
mėlio ir šokolado cechuose 
12 mašinų. Per parą čia pa
gaminama du su puse tonų 
konditerijos gaminių dau
giau negu buvo gaminama 
keletą mėnesių atgal.

1948 metais fabriko kon- 
diterininkai duos du kartu 
daugiau įvairių gaminių, 
negu 1947 metais.

Šauniais laimėjimais su
tiko Naujus Metus “Inka
ro” fabriko kolektyvas.

Prieš du metus entuzias
tai statytojai rado vietoje 
fabriko tuščias užšiukšlin- 
tas patalpas. Čia vokiškieji 
okupantai buvo įrengę ga
ražą.

Dabar fabrike veikia val- 
cų, kirpimo, vulkanizacijos 
ir kiti cechai. Jie aprūpinti 
naujosiomis gautomis iš 
Leningrado mašinomis.

Darbininkų brigada, va
dovaujama kandidatės į 
Kauno miesto Tarybos de
putatus Kučinskaitės, paga
mina po 1,000 porų gumi
nių avalynių per pamainą 
esant užduočiai 550 porų.

Fabrike įvedama daug 
darbo našumą keliančių 
naujienybių. Montuotojų 
brigada įrengė nauja štam
pavimo presą, dviračių pre
są. baigiama montuoti pa
pildomas valcavimo maši-’ 
nas.
Numatyta.greitu laiku pa

leisti į darbą dar vieną 
konvejeri, įvykdyti vidaus 
gamybinių procesų mecha
nizacija. suorganizuoti la
boratoriją ir naujus ce
chus.

Šiomis dienomis Šiau
liuose buvo paleista dar
ban stambi duonos gamyk
la. Ji mechanizuota, įreng
ta automatiniais vežimė
liais, rūšiavimo mašinomis 
bei tešlos minkinimo maši
nomis. Darbui paruošti 
kvalifikuoti kadrai. Ga
mykla nėr parą duoda 25 
tonus duonos.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— * (Istorinė Apysaka) w —93—

Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Bet Stolipino likimas buvo išspręstas 
staigiai ir netikėtai.

Vasaros poilsį Stolipinas dažniausia 
praleisdavo savo Kalnaberži6 dvare, Lie
tuvoj, kurį ypač mėgo jo šeima ir kur ji 
jautėsi ramiausiai. Bet 1911 m. Vasarą 
jis praleydc Elagino salos rūmuos, nes jau
tė priešf jį caro rūmuos besiniaukiančius 
debesis ir norėjo būti arti visų politikos 
centrų. Tiek Kalnaberžy, tiek savo Pet
rapilio trumuos Stolopinas buvo uoliai, 
bet nepastebimai saugomas, nes teroris
tų pasikėsinimai prieš jį buvo nukreipti 
nuolat.

Norėdamas sustiprinti savo įtaką pas 
carą, Stolipinas uoliai ruošdavo dideles 
iškilmes. 1911 metai buvo jubiliejiniai — 
50 metų sukaktuvės nuo baudžiavos pa
naikinimo. Stolipino patarimu, caras 
dažnai važinėjo po Rusiją šių sukaktu
vių proga atidengdamas paminklus carui 
Aleksandrui II. Tos iškilmės buvo tin
kamiausios carui išpopuliarinti valstie
čių tarpe. Carui toks susiartinimas su 
valstiečių luomu, kurį jis laikė sostui iš
tikimiausiu, ypač buvo artimas jo šir
džiai. Stolipinas visu savo vidaus reika
lų ministerijos, ypač policijos depart- 
mento aparatu rūpinosi, kad tas caro 
“ėjimas į liaudį” būtų įspūdingesnis.* Di
delės tos rūšies iškilmes Stolipinas su
manė Kijeve, kur turėjo įvykti grandio- 
ziškiausia monarchizmo manifestacija, 
ryšium su. Aleksandro II paminklo ati
dengimu.

♦
— Alio, čia Kuliabka klauso.
— Labas, pone papulkininke. Čia kal

ba Alenskis. Norėčiau labai svarbiu rei
kalu asmeniškai pasikalbėti. Ar galėsite 
mane priimti.

— Gerai, prašom nors ir tuojau. Ge
riausia, lygiai 10 valandą ateikit.

Kijevo saugumo skyriaus viršininkas 
papulkininkas Kuliabka padėjo telefono 
triūbelę ir, susimąstęs, nedingai tarš
kino pirštais į stalą. Už kelių dienų Ki- 
jevan atvyksta caras su šeima, atvyksta 
Stolipinas, daug ministerių ir kitų aukš
tų žmonių. Tai vienas atsakomingiausių 
momentų jo tarnybiniam gyvenime. Jei 
gerai viskas praeis, neabejotinai gaus 
ordeną, bet jei kas įvyktų, tai būtų bai
su. Rodos, viskas daroma, uoliai gaudo
mi revoliucionieriai ir tikrinami visi 
bent kiek abejotini asmens. Ypač rūpi 
Kuliabkai žydai, kurių Kijeve taip 
daug, ir kurių tarpe daugiausia revoliu
cinio elemento. Pavojingiausia grupė tai 
anarchistai, kurie veikia-jėzuitų dėsniu: 
“tikslas pateisina priemonę.” Jie linkę 
net nuodus ir durklą-vartoti mieliau už 
revolverį ir dinamitą. Tai Kuliabka 
skaitė Naujorke išeinančio rusų anar
chistų laikraščio “Svoboda” (“Laisvė”) 
numery. Kijeve žymus anarchistų cent
ras, bet Kuliabka laiko savo rankose 
anarchistus. Anarchistų veikėjas Bogro
vas, kuris slapyvardžiu “Alenskis” eina 
saugumo agento pareigas, smulkiai vis
ką jam praneša. Matyt, dabar jis turi 
kažką ypatingo pranešti. Gal tai ryšium 
su caro atvykimu.

— Aš jau kadaise sakiau fon Kotenui 
(Fon Kotenas — Petrapilio saugumo 
viršininkas) Petrapily apie savo pažintį 
su jaunu teroristu Nikaloju Jakovlevi- 
ču, galite pas jį pasitikrinti. Dabar tu
riu tikrų žinių, kad tas teroristas su 
savo pagelbininke Nina Aleksandrovna 
susitarė atvykti į Kijevą per iškilmes. 
Jų tikslas esąs nužudyti vieną žymų mi
nisters, o gal ir patį carą. Nikalojus Ja- 
kovleyičius prašė mąne pasirūpinti, kad 
jiedu galėtų • atvykti į Kijevą motorine 
valtim policijos sekimui išvengti. Jis ža
dėjo pas mane sustoti.

— Ne, tiksliai nežinau, ir apie savo 
veikimo planą jie taip pat nieko dar ne
sakė. Tik girdėjau, kad Nikalojus Ja
kovlevičius turi ryšių su aukštos visuo
menės^ žmonėm ir jie galės sudaryti jam 
progą patekti į iškilmes ir būti arti vy
riausybės narių. Todėl svarbu būtų vi
sur juos sekti.

- — Bet mes neturim tikslių žinių apie 
jų asmenį. Jūs gi neturit jų fotografi- 
M

— Ne, iš kur jas man turėti. Nors 
man toji užduotis labai nemaloni, bet, 
-mano nuomone, aš turėsiu pats daly-'

vauti sekime ir nurodyti juos tamstos 
bendradarbiam.

Dar du kartus susitiko Kuliabka su 
Bogrovu. Jis pranešė, kad paslaptinga
sis Nikalojus Jakovlevičius jau atvykęs 
ir pas jį sustojęs, bet kur jo sėbre, jis ne
žinąs. Kuliabka pasiuntė daugybę savo 
agentų tų teroristų sekti, bet niekas jo
kio jų pėdsako nesurado. Kuliabka susi
rūpino ne juokais. Jis pats prašė provo
katorių Alenskį-Bogrovą pagelbėti ir pa
siūlė bilietą į Pirklių sodą, kur caras su 
Stolipinu ir kitais ministeriais klausėsi 
ukrainiečių choro dainų. Tačiau čia vis
kas praėjo ramiai.

Po šio.koncerto Bogrovas parašė Ku
liabkai raštelį,’ kuriame pranešė sužino
jęs, kad Nina Aleksandrovna turi bombą 
ir Nikalojus Jakovlevičius tikinęs, kad 
esą nusistatyta caro nežudyti, nes bijo
ma žydų skerdynių, kurios galėtų įvykti 
po tokio atentato. Bet atentatas nukreip
tas prieš vieną iš ministerių, greičiausia, 
Stolipiną. Kuliabka skubiai išsikvietė 
provokatorių pas save ir dar išklausinė
jo visas smulkmenas. Kitą dieną, rugsė
jo 1 (15) turėjo įvykti iškilmingas vai
dinimas miesto teatre caro, Stolipino ir 
visos vyriausybės akivaizdoj. Alenskis- 
Bogrovas pareiškė, kad saugumo sustip
rinimo tikslais jam būtų svarbu gauti 
bilietą į teatrą. Kuliabka sutiko, ir per 
seklį atsiuntė Bogrovui bilietą.

Fraką apsivilkęs, Bogrovas atvyko į 
teatrą. Sutikęs čia Kuliabka, jis prane
šė, kad Nikalojus Jakovlevičius pasilikęs 
jo bute ir, matyt, pastebėjęs esąs seka
mas. Tuo pranešimu susirūpinęs, Ku
liabka prašė Bogrovą dar nuvažiuoti na
mon, pasitikrinti, ar tikrai tas teroris
tas tebėra namie. Bogrovas iš teatro 
pasišalino, bet paskui vėl' sugrįžo. Per 
antrą pertrauką Bogrovas vėl susitiko 
su Kuliabka, kuris sakėsi labai besi jau
dinąs dėl Nikalojaus Jakovlevičiaus ir 
Ninos Aleksandrovuos, ir vėl prašė nu- 
važioti rtamon sekti savo pavojingąjį 
svečią. Bogrovas sutiko. Bet Kuliabkai 
pasišalinus, Bogrovas, programą pri
spaudęs prie kelnių kišenės, skubiai pri
ėjo prie parterio pirmose eilėse stovėju
sio Stolipino. Arti ministerio pirmininko 
beveik nieko nebuvo ir niekas nekliudė 
Bogrovui atsidurti 2-3 žingsniuos nuo 
Stolipino. Čia jis staiga ištraukė iš ki
šenės revolverį ir ranką ištiesęs du kar
tu iššovė į Stolipiną. Už kairiojo šono 
sugriebęs, Stolipinas susvyravo.

♦
Caras atvyko į teatrą su dukterimis 

Olga ir Tatjana. Teatre buvo labai karš
ta ir per pertraukas caras su dukteri
mis išeidavo iš ložės į prieškambariuką 
atsivėdinti. Per antrą pertrauką, vos tik 
iš ložės išėjęs, caras išgirdo du garsu^, 
lyg kas būtų numesta. “Tur būt kam 
nors ant galvos nukrito operos žiūronai 
iš antro aukšto” — pagalvojo caras ir 
priėjo prie ložės krašto pasižiūrėti. De
šinėj pusėj jis pamatė grupę karininkų, 
ministerių ir kitų žmonių. Buvo matyti, 
kad jie labai kažko, išsigandę, sumišę, 
moterys klykė. Grupės centre, prieš'save 
caras pamatė Stolipiną, kuris pasuko 
savo veidą į carą ir atbėgusias jo dukte
ris, ir kairąja ranka peržegnojo carą. 
Tik dabar Nikalojus pastebėjo, kad Sto
lipinas labai išblyškęs, o jo kairioji ran
ka ir uniforma kruvina. Pamažu jis at
sileido į kėdę ir pradėjo atsegioti mun-- 
durių. Jam pagelbėjo caro šeimos dak
taras prof. Reinas ir rūmų ministeris 
Frederiksas. /

Tuo tarpu koridoriuj, netoli caro lo
žės, buvo didelis triukšmas. Čia tempe 
suimtąjį pakeliui mušamą ir nulinčiuoti 
bandomą Bogrovą. Bet policija apsau
gojo Bogrovą nuo įniršusios minios ir 
nusivedė jį į atskirą kambarį padaryti 
pirmą apklausimą. “Gaila, kad tą niekšą 
išgelbėjo,” — pagalvojo caras, — “ver

gčiau čia pat jį buvo nudėti.”
Tačiau Bogrovo neglostė. Prieš ap

klausinėjimą pradėdami policininkai 
taip jį apkūlė, kad Bogrovas neteko dvie
jų dantų. Kuliabka vos susilaikė jam 
galvos neperskėlęs, pamatęs, kad Bogro
vas jį vedžiojo už nosies, nes greit pa
aiškėjo, kad jokių “Nikaloju Jakovlevi- 
čių” ir “Ninų Aleksandrovnų” visai ne
būta, ir tai buvo tik gudrus Bogrovo 
triukas išgauti bilietam į teatrą.

(Bus daugiau)

Jonas KaŠkaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)
Čikagos priemiesčio Roz- 

lando “Aido choro” mergi
nų šokėjų vikrioji grupė 
labai patraukliai pašoko 
Miko Petrausko “Birutės” 
“vaidilučių šokį.” Tai apei
ginis šokis Perkūno dievai
čio garbei, aplink “šventąją 
ugnį”. Šokėjos parodė įdo
maus originalumo ir inicia
tyvos, nors, žinoma, tai yra 
vaizduotės dalykas. Niekas 
dabar tikrai negalėtų api
pavidalinti tų tolimųjų lai
kų tikybinių šokių. “Vaidi
lutės” įrodė savo jauną 
lankstumą ir judesių gra
ciją. Visai grupei ir kiek
vienai šokėjai paskirai rei
kia pasakyt nuoširdus dė
kui! Pianu joms padėjo, 
kiek atsimenu, čikagietė pi
anistė Pearl Johanson.

Sekamas išeina duetas. 
Tai hartfordiečiai Rose 
Gailen ir Josephine Vilchiri- 
skas. Prie piano Šalinytė- 
Sukackienė. Dainininkės 
padainavo Miko Petrausko 
sutartinę “Geismai ir sva
jonės” jautriai ir svajingai. 
Jų “Viltis” irgi išėjo viltin
gai ir pagarbiai. Tai vei
kiausia hartfordiškio “Lai
svės choro” ir Vilmos Hollis • 
dainininkės.

Garsusis Sisero duetas— 
K. , Stanevičienė ir A. Doč- 
kienė buvo ’tikra Festivalio 
pažiba. Tos dvi dainininkės 
labai gerą padarė įspūdį 
prieš demokratinių lietusių 
suvažiavimo publiką Bruk
line praėjusį pavasarį, šiuo
kart jos dar labiau užtvir
tino savo gerą vardą.

Šaunosios duetistės pa
dainavo “Ant ežero” ir apie 
žvaigždžių žavesį. Ir suža
vėjo publiką! Dainuoja jos 
taip natūraliai, taip lais
vai, be pastangų, be koncer
tinio dažnai dirbtinio ir 
perdėto įmantrumo. Ir toks 
jų natūralūs ir nuoširdus 
priėjimas giliausiai smenga 
publikos širdin. O balsai jų 
skardūs, gražūs, tokie lipš
niai sutartingi, vienas kitą 
dapildanti, kad ilgai paskui 
skamba jie tau sąmonėj vi- 
liokliškai, svajingai. Ir gau
dai tu tada t tą melodiją) 
svajingai. Ir sugaudyt ne
gali... Tikrai, turi kuo pa
sigrožėti ir kuo pasidi
džiuoti anas Čikagos kai
mynas Sisero miestas!

Publikos entuziazmas nė 
kiek nenuslūgo, kad dar la
biau pakilo, kai vėl iš ano 
krašto — iš Čikagos pasi
rodė sekamas numeris. Ele- 
nutė , Misevičiūtė (Helen 
Misevick) padaihavo sop
rano solo rinktinę dainą. 
Balsas jai gražutis, lanks
tus, viliojančiai glosto au
sį. Ir tuoj paskui jinai su 
savo broliu Ričardu (Ri
chard Misevick) davė malo
nų duetą. Čikagos ir Sisero 
duetus pianų lydėjo jų e- 
nergingoji akom panistė 
Pėarl Johanson. .

Vėl Hartfordas. Šiuokart 
soprano solistė Irma Kiš- 
kiūnaitė (Erma Kishkiu- 
nas) pritikliai padainavo 
J. Farrow’o “I have but one 
heart” ir Gudavičiaus “Kur 
paliko ta jaunystė?” Jau
nas balsas jautriai apdai
navo jaunystės motyvus.

Susirikiavo gražūs Niū- 
varko bernužėliai gražia
balsiai. Turėjo būti visas 
oktetas, bet vienas jo na
rys— tenoras Artūras Sku
čas negalėjo pribūti, tai 
apsiėjo septyni: patš Juo
zas Šimelevičius — okteto 
vedėjas, jo du sūnūs Jonas 
ir Vladas (Walter) ir duktė

• t* -C-t •-J- *-

Lelija prie fortepijono, Ed
vardas^ Skučas, Robertas 
(Bob) Žukauskas, Harry 
Mitkus ir Edvardas Ar
lauskas (Edward Gr
iaus). Mitrūs ir žvitrūs 
pusbernėliai. Ir, žinoma, 
gėdos Niūvarkui nepadarė. 
Dar labiau padidino jo gar
bę. Melodingai sudrožė 
Stasio Šimkaus “Jau atėjo 
rudenėlis” ir Galloway’o 
“Whiffenpoor song.”

Pirmininkas Albertas 
Mierkiukas, padėkojęs bęr- 
nųžėlių oktetui, reikšmin
gai pareiškė, kad dabar pa
sirodys, ką gali merginos. 
Ir,''su linksma šypsena aky
se ir balse, pranešė, kad 
sekamas numeris yra tas 
garsusis Detroito merginų 
sekstetas.

Dar kartą pasižiūrėjau į 
program^, į tą žavų balsin
gųjų jaunuolėlių būrelį: še
šios pranašios rinktinės 
mergužės ir septintoji —jų 
žvitrioji vadovė. Programo
je vardai: Stella Smith, 
Stephanie Masis, Lillian 
Gugas (Litvinaitė), Ruth 
Gugas, Mary Adams, An
toinette Garelis ir Emma 
Rye. Patraukliai jos atro
do ant atvaizdėlio, bet rea
lybėje dar patrauklesnės. 
Nuo septynių žvaigždžių 
nušvito estrada. Žiūri tik 
visi, pilnom akim vedžioda
mi tokį nepaprastą, dailų 
vaizdą.

Na, ir pridarniai jos at
rodo, demonštratingai! Tos 
jų vienodos grakščios uni
formos! Su rauadonais mu
zikiniais raktais ant baltu
čių šilkinių bliuzelių, sta
čiai ant širdies. Veidukus 
puošia viliokliškai žavūs 
šypsniai. Pati vadovė Sta
sytė Žmitrevičiūtė (Stella 
Smith) — su didžiule armo
nika, akordeonu. Drąsiai, 
iššaukiančiai, beveik azar
tiškai ėmė ji tampyt klusnų 
instrumentą,x — tik spėk 
sveikas gaudyt tas lakias 
melodijas. Ir iš septynių 
jaunų, pilnų krūtinių kilo, 
pynėsi daina. Ne Viena dai
na, bet visa jų virtinė, taip 
įmantriai krūvon sukabinė
ta. Gudrios inžinierės! Tie
sa, dainavo vienu pradėji
mu, ištisai, būk tai vieną 
dainą, bet tai buvo po pos
mą supintos gal bent šešios 
skirtingos dainos. Tatai į- 
rodė jųjų išradingumą ir 
davė progos pademons- 
truot jų balsų lankstumą. 
Dainavo mielosios “šelmu- 
tės” taip, kad tau patenki
nanti šypsena nenuėjo nuo 
veido.

Programoj e pažymėta 
“Atsiminimai”, Daratėlės 
Judžentavičienės sukom
ponuoti ir paskui — “Kas
tulių daina” iš rusų opere
tės “Linksmi vaikinai” I. 
Dunajevskio. Kai dėl “At
siminimų”, tai ir ėjo jų vie
toje bent šešių dainų po ge
rą posmą. Ir vietoj “Kastu- 
lio dainos”, mūsų žvitrio
sios dainininkės supynė ki
tą melodingų dainų vaini
ką. Gudrios advokatės tos 
detroitietės! Dainavo jos, 
kaip skirta, tik dvi dainas, 
neprasižengdamos p r i e' š 
progrąmos patvarkymą, už
tat dainavimo laiką pailgi
no gerokai — ir susilaukė 
tik nuoširdaus užgynimo ir 
spontaniškos padėkos. Iš ti
kro, tos mitriosios detroi
tietės paliko Festivalyje ne
išdildomo įspūdžio. Ir daug 
paskui buvo kalbų, vis to
kių ūpingų, užginančių, a- 
pie tas dailiškas seksteto 
gražuoles iš Detroito.

\ (Duobiau Vupr

Miami, Florida
APIE FLORIDĄ

“Šiaurinėse valstijose Jau du 
mėnesiai, kaip-saulutė nusto
jo šildžius. Floridoje ji kai
tina žmones maudynėse, ap
šildo žmonėms vandeni ir 
stubose. ,

Bet nekaip, kada ir Flori
doje saulutė nešildo, o ji ne
šildo ir pas mus. Tada tos 
stiklinės paipukės, kurios yra 
ant stogų jtaisytos šildyti van
deni, nepildo, tai visas kūnas 
purtosi. Į Floridą suvažiuoja 
žmo.nės ne vien gražiais limo- 
zinais, bet ir. lėktuvais at
skrenda, kad pasikaitinti sau
lės spinduliuose, bet kada pa
sitaiko oras netikęs, tai . ne 
vien negauna saulės spindulių, 
bet ir jūrų vandenyje pasivil- 
gyti. Tada žmonės yra ne
patenkinti.

Valstijos politikieriai demo
kratai sušaukė savo posėdį į 
Jacksonville ir išrinko atsto
vus į konvenciją rinkimų rei
kale, taipgi savo kandidatus. 
Norėjo prašalinti senatorių 
Pepperį, bet jiems nepavyko. 
Senatorius Pepperis pasiliko 
Demokratų Partijos vadas ir 
ant toliau.

Išeina, kad ateinančiais rin

kimais Demokratų Partija su
skils Floridoje, tas priklausys 
nuo to, kurią pusę palaikys 
Pepperis — Wallace’o, ar 
Trumano. Miami mieste »du 
laikraščiai prielankiai atsilie
pė apie Wallace’o kandida
tūrą.

Miami Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas turi apsčiai narių ir kaso
je apie $1,000. Kalbama apie 
įsigijimą nuosavo namo. Yra 
manoma sukelti pinigai Še
rais. Yra tokių, kurie sutik
tų ir po $300 įdėti. Jeigu bus 
įsigyta savas namas, tai jis 
darysis Floridoje lietuvių cen
tras. Lietuvių kiekis čia au
ga. Susipažinau kliube veikė
jų. Trakimas.

Montreal, Canada
LLD Apšvietos Fondui pa

aukota $7.35. Aukojo po $1: 
Liudas Kisielius, S. Virbyla ir 
L. Džiaugys. Po 50 centų: 
J. Lesevičius, J. Petrauskas, J. 
Urbanavičius, B. šalčiūnas ir 
E. Vikis. Vaitekūnas 35 cen
tus; po 25- centus: M. Para- 
gys, A. Lukoša, C. Strelis, V. 
Saprauskas, A. Janusas, K. 
Juška.

- Visiems aukojusiems taria
me ačiū. * Pinigai centre gauti.

D. M. š.

i SHENANDOAH, PA.
" --------------------Į Į-------------------  * Į
į Visos Shenandoah Apylinkes Lietuvių Prašome 

Įsitėmyti, jog L. D. S. 34 Kp. Rengia 

B A Ll įl
i PARAMAI DIENRAŠČIO LAISVĖS i
Į SAUSIO-JANUARY 31 D. j 
Į Miners Hall i
į KAMPAS MAIN IR OACK STS. į
J PRADŽIA 7 V. V. I
?
| Į
i Visur yra kas nors rengiama paramai dien- » 
į raščio Laisvės, tai ir mes shenandoahriečiai tu- 
| rime paremti savo dienraštį.
Į Rūpinkimės visi, kad šis balius būtų sekmin- ? 
j gas. Visi platinkime iš anksto įžangos tikietus, 
į kvieskime į balių ką tik sutikdami.
Į ĮŽANGA 50c, TAKSAI ĮSKAITYTI j

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

Ir medaus prisiunČiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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St. Clair, Pa.
Saint Clair yra nedidelis 

miestelis, apie 7,000 gyvento
jų. Daugiausiai gyvena rus- 
niakų, reiškia, ateiviai. Seniau 
apsčiai buvo vengrų ir austrų, 
vis tai sunkaus darbo žmonės, 
čia pirmiau buvo apie šešios 
anglies kasyklos, kur dirbo 
rusniakai, slovakai, lenkai, lie
tuviai ir kiti ateiviai.

Sunkiai dirbo. Ir bažnyčių 
pristatyta daug, kurių yra net 
18, įvairių tikybų. Gi kasyklų, 
liko jau tik viena. Todėl arti 
darbų neužtenka, turi važiuo
ti į darbą net apie 10 mylių 
ir daugiau, į kitus miestelius. 
Moteriškų darbų yra trys suk
nių dirbtuvės. Bet uždarbiai 
ten maži, darbininkės gali iš 
algos tik tada pragyventi, kaip 
pas savus gyvena.

Prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą 
ir tuojau po jo ir lietuviai 
šiek tiek veikėme. Būdavo, 
surengiame į metus trejas ar
ba ir daugiau prakalbų, o va
saros laiku apie porą piknikų. 
Čia buvo net penkios pašalpi- 
nės draugijos, o dabar beli
ko tik trys ir jos nariais ne
skaitlingos. Kiekvieną metą 
mirtis išrauna po kelis iš gyvų
jų tarpo. Ir jeigu taip bus, 
tai už kokių penkių metų ne
liks lietuvių draugysčių. Gi 
Amerikoje gimusių ir augusių 
nesugebame įtraukti į draugi
jas.

Kaip kitur, taip ir pas mus 
lietuviai čia gimę ir augę su
situokia su kitų tautų jaunuo
liais ir taip jie išsiskiria ir iš 
lietuvių.

★ ★ ★
Sausio 8 d. Pottsville mies

to ligoninėje mirė senas Saint 
Clair miestelio gyventojas lie
tuvis Petras Zuikis. Naktį iš
vežė į ligoninę, o ryte jau 
mirė. Buvo 61 metų.

Iš Lietuvos paėjo iš Kuš
lių kaimo, Plutiškių parapijos. 
Į šią šalį atvyko 1907 metais 

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-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 šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinlmas bei pars. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas j

BELTAIRE FLORIST j
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. f
(kamp. 68th St.) ‘ J

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų Į 
ir tt., telefonuokite x I

’' ' ' SHoreroad 8-9330 •
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, H 

i ’ ko jūs reikalaus’ite. u
i. Specialistai Pritaikymui

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į 
n Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ? 
i FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. j

• .K_n_-Xaa_ a —a. — ,. —» —■ —n—M — M—-M —■—M—
I ' »

Paul Gustas Funeral Home. I
L\*C. ' I

p 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. |
Skersai gatvSs nuo Armory !

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS i
I K

n Telefonuokite dieną ar naktį 1
i * EVergreen 7-4774 I
'■ !

Naujai 'išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- J 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, j 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. į

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 1 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. j

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

lt dirbo anglies kasyklose per 
18 metų. 1925 metais įsigijo 
viešbutį ir tame biznyje buvo 
iki mirties. Buvo linksmas ir 
teisingas žmogus.

Velionis priklausė prie SLA 
ir Lietuvos Sūnų Draugystės, 
kurioje iždininko pareigas ėjo 
per daugelį metų. Buvo nuo
latinis dienraščio Laisvės skai
tytojas. Paliko’nuliūdime gy
venimo draugę — Oną, tris 
dukras — Mildred, Frances ir 
Dorothy. Pirmos dvi jau ve
dusios, taipgi du brolius—My
kolą ir Antaną, pirmasis gy
vena Saint Clair, o antrasis 
Minersville, seserį Elzbietą 
Balsienę.

Prieš mirtį prašė palaidoti 
Lietuvos Sūnų Kapinėse, kurių 
jis buvo direktoriumi, žmona 
savo gyvenimo draugo, o vai
kai tėvo prašymą išpildė, tai 
pagirtina už tai.

Velionį į kapus palydėjo 
apie 200 draugų, priętelių ir 
pažįstamų. Laidotuvių apei
gomis rūpinosi Jos. Akelaitis 
iš Mt. Carmel. Nuo kapų vi
si palydovai buvo užkviesti į 
šermeninius jrietus ir tinkamai 
pavaišinti.

Liūdesio valandoje reiškiu 
gilią užuojautą velionio šei
mai, broliams ir seserei.

L. S. Narys.

ŠALČIAI NUMARINO 150 
ŽMONIŲ

Vien šią savaitę nuo šal
čių Jungtinėse Valstijose 
mirė bent 150 žmonių, šab 
čiai Maine ir vidurvakari- 
nese valstijose sieke 28 iki 
30 laipsnių žemiau zero. 

«

Pranešimas
BROCKTON, MASS

LLD 6 kp. susirinkimas įvyks va
sario 2 d., Liet. Taut. Namo kam
bariuose, 7:30 v. v. Visi nariai ma
lonėsite dalyvauti, nes yra labai 
svarbių reikalų, kuriuos turėsimb 
apsvarstyti; kurie dar neatsiėmėt 
knygos “Viduramžių Istorija,” galė
site pasiimti, ir nepamirškite meti
nes duokles užsimokėti. — G. Shi- 
maitis. (24-25)

Oakland, Cal.
Pacifiko pakraštys džiaugs

mingai sveikina Henry A. 
Wallace’o pareiškimą, jog jis 
k a n d i d a tuos į prezidentus 
1948 metų rinkimuose, štai 
keli žymesniųjųs vadų pareiš
kimai :

San Francisco. — Harry 
Bridges, CIO vadas, sako: 
“Wallace’o pasižadėjimas kan
didatuoti iššauks milionus 
žmonių, visų rasių ir pažiūrų, 
balsuoti, kurie kitaip nebūtų 
matę reikalo eiti ir balsuoti, 
nes nebūtų už ką.”

Oakland. — Miesto Tarybos 
narys Scott Weakley sako: 
“Wallace girdi viso pasaulio 
žmonių verksmą už taiką. 
Wallace atjaučia milioiių žmo
nių šauksmą.”

Gordon L. Irvine, gelžke- 
liečių unijos valstijos legisla- 
tyvis pirmininkas, sako: “Da
bar turėsime už ką balsuoti. 
Nereikės balsuoti už Truma- 
ną, kuris sulaužė gelžkelių 
darbininkų streiką, nereikės 
balsuoti už Taftą, sumanytoją 
Taft-Hartley vergijos įstaty
mo. Balsuosime už Wallace!”

Dr. DeWitt A. Buckingham, 
vienas iš žymiųjų Permanent 
Hospital gydytojų ir negrų 
vadas, sako: “Iš tikro jau lai
kas padaryti perrilainą ir šir
dingai remsiu Wallace ir tre
čią partiją.”

Sacramento. — Belle Cool
edge, moteris, užima majoro 
vietą garsioj Kalifornijos’ sos
tinėj Sacramento. Ji gavo 
daugiausiai balsų miesto tary
bos narių rinkimuose ir, sulyg 
patvarkymu, daugiausiai ga
vęs balsų užima majoro vietą. 
Kada pasirodė, kad moteris 
gavo daugiausiai balsų, tai 
politikieriai bandė pakeisti tą 
patvarkymą, bet po kelių mė
nesių ginčų Belle Cooledge 
vistiek bus pirmutinė moteris 
majore Sacramento miesto.

Paul Scharrenberg, Industri
nių Santikių Direktorius, ra
portavo, kad Kalifornijos dirb
tuvėse nelaimių skaitlius au
ga. Sako, kad per vieną mė
nesį 269 jaunuoliai, nesulau
kę 18 metų amžiaus, tapo su
žeisti dirbtuvėse, ir trys mir
tinai. Tai neapsakomai di
delis skaitlius. Darbdaviams 
tas nerūpi, bile tik krauna 
sau pelnus.

San Francisco. — Golden 
Gate Park politikieriai norėjo 
parodyti, kad ir Sah Francis
co gali turėti sniego. Ledau- 
nės davė 175,000 švarų smul
kaus ledo. Ir paleido tą dirb
tiną sniegą į orą, iš kur pra
dėjo kristi žemyn. Virš 50,- 
000 jaunuolių ir suaugusių 
suplaukė į parką pamatyti 
sniego. Vaikai pradėjo mėtyti 
tą dirbtinį, sniegą, kuris tikre
nybėj buvo ledas, sunkus, kaip 
šmotas akmens.

Iš to pokilio virš 30 asmenų 
buvo sužeisti ii* nugabenti į 
pirmos pagalbos ligoninę. Ke
letas tapo pavojingai sužeisti. 
Net ir policija gavo į kailį. 
Kad užbaigus tą pokilį, turė
jo paleisti vandenį, kad su
tirpinus tą ledą.

San Francisco sniegas he 
toks, kaip rytinėse valstijose.

K. Mugianienė.

Lawrence, Mass.
Lietuvių Literatūros Draugi

jos Apšvietos Fondui, knygų 
leidimui ant blankos surinkta 
$11.50. LLD z37 kp. aukojo 
$5.00.

Po 50 centų aūkojo:, ig. 
čiulada, J. Rudis, S. Pėhkaus- 
-kas, T. Tartoms-, A. Taraška, 
D. Sukackas, V. Rralikauskas, 
S. Shalkis, A. Butėnas, A. 
čiuladienė, P. Garnis, D. Bu- 
lauka ir V. TarAškienė ir L. 
Gross po 25 centus. Visiems 
aukojusiems tariame širdingai 
ačiū. Pinigai aplaikyti cen
tre. D. M. S.

Jeruzale. — žydų bomba 
sudraskė arabų auto-bųsą; 
sužeidė šešis.

Chester, Pa.
Sausio 18 d.j 7 vai. vakare, 

įvyko ALDLD 30 kuopos su
sirinkimas. Dėl prastų kelių, 
susirinkimas buvo neskaitlin
gas. Kuopa turi 13 narių. Duo
kles užsimokėjo 8 nariai; iš 
kitų drg. P. Šlajus pasižadėjo 
išrinkti duokles, jei neužsimo
kės sekančiame susirinkime.

Išrinkti du delegatai į Liet. 
Kultūrinio Centro Namo B-vės 
suvažiavimą ir paaukota LKC 
$5. Delegatais yra P. Šlajus 
ir V. Gižauskas.

Delegatai, dalyvavę LLD 6- 
tos Apskrities konferencijoj, 

‘Baltimore j, išdavė raportą. 
Konferencijos nutarimų nemi
nėsiu, nes jie jau tilpo Lais
vėj. Tik žymėtina, kad de
legatai gyrė baltimoriečius už 
jų draugiškumą ir vaišingu
mą.

Serga sekami du draugai: 
Jonas Masionis, gyvenąs 3617
S. W. 79th St., Philad.elphi- 
joj, ir Tauras, kuris randasi li
goninėj Lima, Pa., netoli nuo 
Media, Pa. Patartina drąu- 

tgam ir prieteliam sergančius 
aplankyti.

Sėkamiems metams valdyba 
išrinkta iš sekančių narių: 
piripininkas A. Lipčius, užra
šų raštininkas P. Šlajus, fin. 
raštininkas Povilas Pužlis, iž
dininkas V. Gižauskas, kores
pondentas II. Prots. •

* * ★ ,
Sun Ship* Co. karo metu 

dirbo apie 36,000 darbininkų, 
o dabar dirba tik apie 2,500, 
ir tai ne visi dirba pilną laiką. 
Naujų laivų dabar visai ne- 
budavoja, tik senus taiso. Pa
vasariui atėjus žadama pradė
ti 2 nauju- laivu budavoti. .

★ k ★
Westinghouse Co., Lester, 

Pa., karo metu dirbdavo 15,- 
000, dabar dirba tik apie 3,- 
500 ir dirba pilną laiką.

Restaurantų darbininkai ka
ro metu daugumoj restauran- 
tų dirbdavo po 8-9 valandas į 
dieną, o dabar vėl grįžta į 
10, 11 iv 12 valaųdų dieną. 
Dauguma darbininkų priklau
so prie Hotel & Restaurant 
Employees international Afli- 
ance and Bartenders Interna
tional League of America Lo
cal 677 (AFL). Organizacija 
neveikli, viršininkai nebando 
.darbininkus šaukti į susirinki
mus, pasitenkina duoklių iš
rinkimu vaikštant po darba
vietes. •

Pehnsylvanijos valstijos pa
skirta komisija praneša, kad 
šioj valstijoj randasi 219,000 
geriančių be saiko ir 55,000 
alkoholikų. Kad juos pagy
dyti, atsieitų $79.33 kiekvie
nas arba $23,700,000 į metus 
bendrai.

Komisija ves viešus apklau-

gi J. Kaškiaučius, M. D.| 
g 530 Summer Avehue, g 
g Newark 4, N. J; g
g HUmboldt 2-7964 g 

Living Room Cushions
Refilled With New Springs 

$3.75
Sofa Apačios Perbudavojimas

. /..,W12M^
šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne . '

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

: 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. J. Į
; (Skersi! hiio Republic Teatro) |. Telefonas EV. 4-8698
’ ■’ • p • •• * 1 ’ t p* į • i * y ■ ' • * * ’ j

............. .. .......................

sinėjimusj kur kviečiamos įvai
rios organižacijos, kaip tai: 
biznierių organizacijos, darbo 
unijos, WUTU, Alcoholics 
Anonymous ir atstovai nuo 
degtinės išdirbystės.

Ta komisija dar pareiškė, 
kad pagydytieji alkoholikai 
gali būti visai normalūs, bet 
jie neturi visai gerti, nes vie
no stikliuko išgėrimas gali 
juos paversti tokiais gėrikais, 
kokiais buvo pirm gydymo. . .

R—teris.

Springfield, III.
Sausio 18 d. mūsų mieste bu- 

sų vairuotojai išėjo į streiką. 
Unija ilgą laiką tarėsi su bo
sais, reikalaujant pakelti mo
kestį ir pagerinti darbo sąly
gas. Kaip žinome, kad visi pra
gyvenimo reikmenys labai pa
brango. Bosai nenorėjo išpildy
ti reikalavimus, tai busų vai
ruotojai išėjo į streiką.

Sausio 8 d. mirė F. Waske- 
vich, 69 metų amžiaus. Paliko 
liūdėti vyrą — Antaną ir po
dukrą.

Sausio 11 d. mirė Jurgis Bur- 
dulis, 69 metų amžiaus. Paliko
liūdeti brolį — Juozą.

' Sausio 15 d. mirė Marijona 
Yatis — Jakubauskas, apie 66 
metų. Paliko nuliūdime 3 duk
ras, du sūnus ir 6 anūkus. Ve
lionė sirgo ilgą laiką. Gyveno 
pasiturinčiai, vienas sūnus dir
ba teismabutyje per daugelį 

-metų. Kitas sūnus turi valgo
mųjų daiktų krautuvę.

Sausio 17 d. mirė Kazimiera 
Mieželienė, 60 metų amžiaus. 
Paliko liūdėti vyrą — Juozupą 
ir tris sūnus — Joną, Stanislo
vą ir Vincentą. Velionė nesir
gus, staigiai mirė. Sako, kad 
dąr.tą pačią .dieną dirbo, štai, 
kaip mirtis greita, čia dirbo, 
veikė, o čia jau negyva. Gi at
rodė sveika. Bet, tai gamtos 
reikalas, nes nieko nėra amži
no. Gamta sutvėrė, gamta ir 
pasiima.

Pas mus oras žymiai atšalo, 
buvo šalčių net Rėmiau nulio. 
Anglies kasyklos dirba po 5 
dienas savaitėje; o kitos ii’ po 
6 dienas. Mat^ dabar anglies 
daug reikia. Reikia apšildyti 
gyvennamiai, krautuvės ir fa
brikai. A. Čekanauskas.

Šveicarija gavo $1,056,- 
052 iš Jungtinių Valstijų 
ūž užlaikymų jankių lakū- 
hų, kurie buvo internuoti 
karo metu tame ki'ašte.

... 1 - "1 ■ ■ ■ 11,1

Matthew
BUYAUSKĄS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TteL MArket 2-5172 
it—.............................. ...-—
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Worcester, Mass.
PCA SUSIRINKIMAS

Sausio 20 dieną Progresyvių 
sAiherikos Piliečių susirinkime 
vienbalsiai užgirta Henry 
Wallace kandidatūra į mūsų 
Šalies prezidento vietą. Susi
rinkime dalyvavo PCA dele
gatas, kuris dalyvavo konfe
rencijoje, įvykusioje Chicago- 
je 17-18 dd. sausio.

Šiame susirinkime daug nau
jų narių išpildė aplikacijas į 
PCA, pasimokėdami po $1.00 
metinių duoklių ir pasipirko 
guzifcėlius su Wallace atvaiz
du, kaipo 19^8 metų kandida
tu į prezidentus.

Tartasi, kad surinkti virš 
51,000 parašų Massachusetts 
valstijoje, kad Wallace būtų 
padėtas ant balsavimų. Toki 
parašai turi būti surinkti ant 
valstijos sekretoriaus išleistų 
specialių blankų, bet ponas se
kretorius Cook nesirengia tas 
blankas paruošti iki 15 d. ge- 
gūžės.

Reiškia, tokiu būdu nori su
daryti sąlygas, kad Wallace 
nebūtų pastatytas. Todėl pi- 

i liečia? turi siųsti jam laiškus
ir reikalauti išleisti blankas. 
Kiekvienas pažangus pilietis, 
kuriam tik * brangi mūsų ša
lies laisvė, tai turi veikti grei
tai.

Visi matome, kad ponai iš 
Washingtono visai nesirūpina 
Amerikos piliečių, reikalais, 
jie tik skleidžia visokius gąs
dinimus, tik daugiau pinigų 
reikalauja karo prisirengimui. 
Visi matomi, kad tarpe Tru
man o ir Tafto jokių skirtumų 
lįėra, nes jie susikalba, kaip 
naminiais klausimais prieš 
darbininkus, taip ir tarptauti
niais.

Pagirtinas dalykas, kad PCA, 
susirinkime ir lietuvių skaitlin
gai dalyvavo. D. J.

Chinų komunistai atėmė 
iš tautininkų dar du mies
tus su geležinkelio stotim 
Mandžurijoj.

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. • 
Tel. 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 DIENA IR NAKTĮ 7 UlENAS SAVAITĖJE
i

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N
Tel. EVergreen 4-9612

TELEPHONE 
8TAGO 2-5043

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS
' ' (BIELIAUSKAS)

Laisniaotas Graborius
Liūdėsio valandoje kreipkitės pas mus

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. I
Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos l

“ Mylimiems Pašarvoti Dovanai Į
660 GRAND ST.. BROOKLYN, N. Y. |

N*< / •__________________
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS ------ 6. . . ............. . ...................

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
5 DIENOS—40 VALANDŲ. $26 j savaitę 

ir tipai. NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER 

FIFTH AVĖNUE HOTEL 
5TH AVENUE & STH ST. 

NEW YORK CITY 
_____ _________________________________  

OPERATORĖS 
Patyrusias ir he patyrimo

prie Overlock maSinos ir Elastic Fiatlock 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS 

ABRAHAM ROSEN, INC. 
814 Broadway, N. Y. C. --------------------------------------- <262

OPERATORES 
Patyrusios prie Sihger Marinų. 
Darbas j sekcijas, prie bliuzių. 

A-l BLOUSE, INC. 
122 Spring St., New York City

(29)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUSHELMANAS 
Patyręs

Gera Alga—Nuolatinis Darbas 
LOCAL TAILORING CO.

256 SOUND BEACH AVENUE 
OLD GREENWICH, CONN.

Tel. OLD GREENWICH 7-0171

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
(Vyrai ir Moterys)

Patyrę prie moteriškų sijonų ir kelnių
(slacks). Puikiausios Darbo Sąlygos. Galima.

Uždirbti $75 iki $100 j Savaitę
(Unijiąč, Dirbtuvė) 

NATTY-JO SPORTSWEAR CO.
141 W. 36th St., N. Y. C. 

_________________ (26)

MERGINOS - BERNIUKAI
Fabriko Darbas

Patyrimą* nereikalingas. Dirbti prie odos 
dalykėlių. KREIPKITĖS I 

BROWN & CO.
1274 BRONX RIVER AVE., BRONX, N. Y.

(Eider Ave. Stotis ant Lexington ir 
Phelhrjn Bay Subvės)

 (26)

LĖKĖ I PHILA., NULĖ
KĖ Į FLORIDĄ.

Miami, Fla. — Eastern 
Air Lines keleivinis lėktu
vas skrido iš New Yorko į 
Philadelphiją praeitą šešta
dienį, bet Philadelphijoj ir 
apylinkėj šėlo tokia audra, 
kad lėktuvas negalėjo nu
sileisti; todėl jis nuskrido į 
Floridą, nugabendamas ten 
ir keleivius, kurie turėjo 
išlipti Philadelphijoj. -

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St. 

•Brooklyn, N. Y.

Į

fe
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NewYiilo^^^r2inio$ Didelis Gaisras 
Harrisone
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Pieno Kainos Partneriam 
Ir N. Y. Gyventojam

Praneša iš New Yorko vals
tijos, kad farmeriams pieno 
kairia pakelta ant vienos še
šioliktos dalies cento. Gi tuo 
kartu New Yorko gyventojams 
pieno kaina buvo pakelta 1 •/> 
cento ant kvortos. Išeina, kad 
miesto gyventojams pieno kai
ną 24 kartus daugiau pakėlė, 
kaip spekuliantai sutiko 
keti priedelį farmeriams.

Maspeth, N. Y

mo-

Pavelykit man nors trumpai 
parašyti apie maspethiečių 
bendrą veikimą. Mes 'turėjo
me kuopų susirinkimą pra
džioje sausio mėn. Susirin
kimas buvo skaitlingas ir bu
vo daug rimtų dalykų aptar
ta; be to, nutarėme rengti 
vakarienę kovo mėnesį. Tam 
išrinkta komisija.

Po susirinkimo kaip kurios 
draugės buvo atsinešusios už
kandžių. Tik žodis užkan
džiai, bet nė nepasijutome, 
kad stalas buvo apkrautas 
įvairiausiais valgiais.' Pamatę 
tai, vyručiai 
jie atsinešė 
nado ir net 
kuris biskuti 
kūnelį.

Šie draugai ir draugės pri
sidėjo prie vaišių: Ona Kal- 
vaitienė, Laukaitienė, Janule- 
vičienė, Nečiunskienė, Karto
nas, laukaitis ir kiti.

Kuopos Narė
V. Budrionienč.

nejaugi nusileis, 
įvairiausio lemo- 
tokio lemonado, 
sušildo žmogaus

Žydą Vadai Išvyko į 
Europą ir Palestiną

Iš La Guardia lėktuvų lau
ko išskrido 26 žydų vadai į 
Europą ir Palestiną. Sako, 
kad jie matys tūlus politikie
rius Europoje Palestinos rei
kalais. Taipgi savo kelionę 
jungia su nauja kampanija su
kelti $250,000,000 žydų Pales
tinos reikalams.

Kodėl Neįsileidžia į 
Miesto Tarybą Gersoną?

Mirus komunistui Petrui 
Cacchione, miesto tarybos na- 

, riui, tą vietą užimti paskirtas 
Gerson. Bet ponai politikie
riai visaip sukinėjasi ir Ger
soną nepašaukia į miesto ta
rybos narių posėdžius. Todėl 
koricilmanas darbietis Mr. 
Eugene P. Connolly smarkiai 
už tai viršininkus kritikavo ir 
tarpe kitko sakė:
' “Aš manau, kad tolimesnis 

atsisakymas pakviesti Mr. 
Gersoną išsivystys į didelį po
litinį skandalą New Yorko 
mieste. Tai yra didesnė |cri- 
minalystė apvagiant liaudies 
teises, negu apvogimą^ tos 
liaudies pagalba taksų.”

Iš Laisvės Bendrovės
Akcininkų Suvažiavimo

(Pabaiga) į

3. Civilinių Amerikos žmo
nių laisvių ir demokratinių 
teisių apsaugoj'imas, apgyni
mas.

4. Pagyvinta veikla už tai
ką — prieš trečiojo pasau
linio karo kurstytojus.

5. Henry A. Walllace’o 
Jungtinių Valstijų preziden
tu išrihkimas.
“šiais penkiais punktais mū

sų dienraštis vadovausis. Be 
abejo, jais vadovausis visa 
Amerikos lietuvių pažangioji 
visuomenė, kadangi šitie punk
tai yra susiję su gyvybiniais 
mūsų krašto reikalais.

“Sustokime truputėlį ties 
penktuoju punktu—Wallace’o 
kandidatūra Jungtinių Valsti
jų prezidento vietai.

“Man rodosi," jog kampani
joje už Wallace’o -išrinkimą 
visi šitie punktai išsiryškins, 
išsiplėtos ir jie pasieks kelias 
dešimt milijonu žmonių ausis 
ir akis.

“Wallace’o kandidatavimas | gams — • « i • * • > w • • T •_

reikia tu- 
dienraštis, 
platesnių 

visaip re- 
suvažiavi- 
ir priemo-

Miesto Taryba Nori 
Ruošti Lioteriįą

Paprastai lioterija (laimėji
mai) prakaitoma prie gemble- 
rystės. Bet tų būdų imasi ir 
valdininkai. New Yorko mies
to taryboje įnešta pasiūlymas, 
kad atsiklausti New Yorko 
valstijos viršininkų, idant su
teiktų leidimą turėti 1 loteriją, 
kad sukelti $100,000,000 dėl 
ligoninių reikalų.

Harrisone, už Hudson upės, 
kilo didelis - gaisras Warth
ington Pump & Machine Co. 
fabriko. Fabrikas stovėjo 
prie Passaic upes. Sakoma, 
kad gaisras padarė apie $1,- 
009,000 nuostolių.

Sugrįžo iš Jeruzalimo

prezidento vietai trečiosios 
partijos sąrąšu, ‘gerbiamieji, 
turi milžiniškos reikšmės, — 
didesnės negu tūli įsivaizduo
jame.

“Amerikos liaudis jau seniai 
troško turėti trečią didžiulę 
partiją, nepriklausomą nuo 
demokratų ir republikonų. Jei 
Rooseveltui nebūtų pavykę pa
kreipti demokratų partiją į 
kairę, tai trečia partija šian
dien jau seniai būtų gyvavu
si. Bet kaip greit Roosevel- 
tas mirė, taip greit demokra
tų partijos vadovybe, perėjusi 

i į Trumano rankas, nustūmė į 
'šalį rooseveltinius principus ir 
I programą, ir šiandien demo
kratų partija tapo politiškai 
supavidalinta su republikonų 
partija. Geriausieji Roosevel- 
to draugai ir bendradarbiai 
buvo iš vyriausybės kabineto 
pašalinti ir į jų vietas sudėti 
ištikimi'Wall strytui asmenys.

“Vadinasi, išmušė valanda, 
kurią Amerikos liaudis turi 
kurti savo partiją, liaudies 
partiją, kad ji galėtų užkirsti 
kelią Wall strytui, besisiekian- 
čiam uždegti pasaulį naujo 
karo ugnimi.

“Kurie nuolat skaitėte Lais
vę, atsimenate, kad ji nuo pat 
pirmųjų savo gyvavimo dienų 
visuomet rėmė trečiosios parti
jos idėją Amerikos žmonėse. 
Seniau šis judėjimas dažniau
siai buvo vadinamas Farme- 
rių-Darbo partija. Kokiu var
du trečioji partija bus pava
dinta šiemėt, nežinome ir tai 
nėra svarbu. Užtenka to, kad 
milijonai Amerikos žmonių 
laukia jos užgemant. Užtenka 
to, kad milijonai Amerikos pi
liečių didžiai gerbia Wall- 
ace’ą už jo drąsų ir prakilnų 
mostą.

“Gaila, kad CIO vado
vybės dauguma atsisakė Wall- 
ace’ą remti. Bet kiek mes jau
čiame ir.matome, puikiai su
prantamo, jog dauguma CIO 
unijų narių šiandien aiškiai

pasisakytų už Wallacc’ą, jei 
jiems būtų leista dabar bal
suoti. (Fitzgerald, Amalgam
ated.)

“Mes drąsiai galime pasaky
ti ir tai: jei šiandien būtų leis
ta lietuviams amerikiečiams 
pasisakyti - balsuoti, tai dau
guma jų be jokios abejonės 
pasisakytų už Wallaco’a.'

“Darbai, kaip matome, sto
vi prieš mus dideli. Bet mes 
jų nebijome, jie mums nebai
sūs.

“Norint pasekmingai dirbti 
visuomeninį darbą, 
rėti tvirta spauda, 
kad jis būtų juo 
masių skaitomas ir 
miamas. Lai šis 
mas suranda būdus 
nes jam sutvirtinti.

“Baigdamas, redakcijos var
du reiškiu nuoširdžią padėką 
visiems mūsų bendradarbiams 
už rašinėjimą, vajininkams už 
atsidavusį Laisvės platinimą ir 
visiems prieteliams ir drau-

• už visokiais būdais 
Laisvės rėmimą.

•“Tebujoja mūsų dienraš
tis !”

Sekė diskusijos, kuriose da
lyvavo: Jonas Ignatavičius, 
V. Čepulis, Briedis, Ignas Be
eis, A. Balčiūnas, Ješkevičius 
(iš Worcesterio), Petkienė, 
Urbienė (iš Philadelphijos), 
Venta, Kuraitis, Stasiukaitis, 
Tamsonas, Mulokaitė (iš Phi
ladelphijos), Reinhardas, Vi- 
nikaitis, Vincas Krasnickas, 
Ch. Krasnickas, V. Bunkus, 
Kalvaitis, Motiejus Klimas, 
K. Žukauskienė, Griškus ir J. 
Bimba.

Po to sekė rezoliucijų priė
mimas, direktorijato rinkimas 
ir kitų reikalų atlikimas.

Po viso to prasidėjo Lais
vės bankietas. # K—s.

Prašome Talkos
Lietuvių Namo Bendrovė 

'prašome mūsų prietelių ir 
draugų, kad dar kartą suteik- 
tute talkos, kad užbaigti tū
lus darbus Lietuvių Kultūros 
Centre.

Prašome atsilankyti šešta
dienį ir sekmadienį, sausio 31 
diena ir vasario 1 diena. Visą 
dieną namas, 110-06 Atlantic 
Avė., 
d aras.

Richmond Hill, bus at- 
Komisija.

KAS PAMETĖ?
Sekmadienj, laike dienraščio Lais

vės bankieto, Grand Paradise salė
je, rasta akiniai. Savininkas ar sa
vininkė gali ateiti j Laisvės ofisą 
pasiimti.

nutarimų 
ir kad 

paramos

savo 
padalinti 
suteiktų 
žydams gintis nuo

Buvusi amerikietė mokytoja 
Mrs. Goldie Myerson, kuri 
Ameriką apleido prieš 27 me
tus ir išvyko Jeruzaliman, su
grįžo agitacijos reikalais. Ji
nai -yra Palestinos Žydų 
Agentūros darbuotoja. Ji čia 
pribuvo varyti propagandą už 
tai, kad Jungtinės Tautos tuo
jau pravestų 
Palestiną 
Amerika 
Palestinos 
arabų.

'Mrs. Myerson pasakoja įdo
mų dalyką apie Palestinos 
arabus. Ji sako, kad milži
niška arabų dauguma trokšta 
'taikos ir priešingi puolimui 
ant žydų. Girdi, tarpe ara
bų yra įsigalėjęs fašistuojan- 
tis elementas, kurie veda te
roro kampaniją prieš žydus. 1 

Fašistiniams. arabams vado
vauja Mufti, kuris karo metu 
dirbo Hitleriui, šio Mufti va
dovaujami fašistai 1939 me
tais išžudė tris tūkstančius 
arabų, kurie jam pasipriešino. 
Dabar ta pati teroristų fašis
tų grupė terorizuoja žydus.

Oro biuras praneša, kad 
nuo lapkričio 30, dienos New 
Yorko mieste jau iškrito virš 
44 coliai storio sniego, žino
ma, vienu kartu prisnigo apie 
26 colius, o kifąs sniegas iš
krito per kelis kartus.1

PARDAVIMAI
Bars’ & Grills, tik su krautuvėm, 

daug yra ir su namais — New 
Yorke, Brooklyne, Queens ir Nassau. 
Parsiduoda už labai prieinamas kai
nas; daroma didelis biznis. Kreip
kitės pas ZINIS, 499 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. Dėl pasitarimų, 
skambinkite REpublic 9-1506.

(24-26)

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos-Kultūros Klubo susirin
kimas įvyks sausio 29 d., 8 v. v. 
Laisvės salėje. Nariai kviečiami da
lyvauti, nes turime svarbių reikalų 
aptarti. Būkite laiku.—

J. W. Thomsonas.

Savaitinė Pamoka
APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS | eina tankiausiai'

?• • • •
kad tik 
jie yra 
jie turi 
Skaityti

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

sves knygyne. Mokesti 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

•F*
i Egzaminuojam Akis, į 
; Rašome Receptus j
1 Darome ir Pritaikome Akinins -

'HR'

TONY’S

a

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

S
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BROOKLYN J

LABOR LYCEUM į
DARBININKŲ IŠTAIGA j 

Salės dėl Balių, Koncertų, Ban-» 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. į 

Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave. Į
Tel STagg 2-3842 •

| Fotografas
? Traukiu paveikslus familijų, ves- 
Į tuvių, kitokių

♦ rt • A *'
*—-r—■ "W"
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(Iš A. Montvido vadovėlio)
Skaitytojai nuolatos mato 

knygose b’ laikraščiuose po 
tūlų žodžių sekančius ženk-/ 
lūs J
() []. Kitas mano, 
tyčia, dėl margumo 
statomi; tuo tarpu 
milžinišką reikšmę,
bile ką, nesuprantant taip va
dinamų atskirimo ženklų, reiš
kia nesuprasti ir pusės to, ką 
skaitai, arba suprasti kartais 
labai keistai, klaidingai. Yra 
sakoma, kad vienas turčius 
pasiryžo užsakyt pas auksorių 
auksinę savo pačios stovylą ir 
parašė tokį laišką: “Pada
ryk mano pačios stovylą auk
sinę vilyčią rankoj laikan
čią...” Auksorius padarė me
dinę stovylą ir įteikė jai į 
ranka auksinę vilyčią. Gavęs 
tavorą, turčius reikalauja su
grąžint pinigus, nes ne taip 
esanti padaryta. Gudrus’ auk
sorius pastato turčiaus laiške 
šitokį' , ženklelį po žodžio 
stovylą ir, pašauktas į teismą, 
parodo. Teisėjas negalėjo su
prast, keno tas mažas ženk
lelis padėtas, ’todėl reikėjo 
pripažinti, kad laiško rašėjas 
jį pastatė, o tuomet išeina, 
kad stovylą gali daryt, kokią 
nori, tik auksinė vilyčią turi 
būt.. Mūsų skaitytojai toliau 
supras, kodėl tas menkas 
ženklelis visą sakinio prasmę 
permaino ir kodėl be ženklelių 
negali būt aiškiai sakiniai su
prasti.

keliais žo
džiais išreikšti savų mintį, 
pav.: atnešk man vandens! 
Jis ilgai nesugrįžta. Labai 
kruvinos muštynės įvyko ir 
tt. Žodžiais išreikšta mintis 
vadinasi sakiniu. • Kiekvieną 
naują sakinį reikia pradėt ra
šyt didžiąja raide (A, B, C 
ir tt.) ir po kiekvienam saki
niui reikia statyt tašką (.). 
Pavyzdžiai:—Atėjo šiltas pa
vasaris. Paukščių pulkai grįž- 
ta iš šiltų kraštų. Neužilgo 
prasidės vasara. Gerai būtų 
maudytis. Vanduo vasaros lai
ke būna šiltas. Aš važiuosiu 
į Ameriką. Aš pats pradėsiu 
pinigus daryt. Daryti pinigus 
yra pavojinga.' Kaip matote, 
po kiekvieno sakinio 
taškas. Sakiniai gali ;
iš vieno, dviejų, trijų, 
ir daugiau žodžių.

Kad > aiškiai įsidėt' 
apie tašką, skaityk 
straipsnį ir apsistok prie kiek
vieno taško. Jis reiškia pa
baigą vienos minties. Sekan
tis sakinys jau kitą mintį iš
reiškia, nors ji būtų artima 
pirmajai. Prie kiekvieno taš
ko turi apsistot ir 
ar supranti sakinį, 
mas. visada statyk 
kiekvieno sakinio.

GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Loržner Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

grupių ir pavienių. 
Iš, senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Khmpas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLcnmore 5-6191

ša

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką SS 
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

I

Dennis O’Keefe ir Mary Meade “T-Men” scenoje; šiuo 
metu Ši filmą rodoma Loew’s Criterion, New Yorke.

Mūsų kalba susideda iš žo
džių, pav.: šakniu, lempa, sta
las, žuvis, dangus, eiti, būti 
ir tt.

Bet jei ijies sakysime tik 
atskirus žodžius, kaip čia ką- 
tik ištariau (šaknis, lempa ir 
tt.), tai negalėsime nors kiek 
pilniau, aiškiau išreikšti kitam 
savo mislį arba mintį. Prisi-

stovi 
susidėti 
keturių

Į • galvą 
kitą

pamislyt, 
R ašy d a- 

tąšką po

Joseoh Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

i

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

Valandos:

E

te

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

7

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kamskas

L«dy’» BULOVĄ . . . modem

•He.

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

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

Peter 
KAPISKAS

I Adam V. Walmus, M.S
| DAKTARAS-DENTISTAS

§650—5th Ave., kamp. 19 St.g 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-3569

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 del mokslinio atjaunė
simo patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

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

GYDYTOJAS

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

I BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

❖

Jvalrybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirblmo, 
Longinus,

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

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

»

appointment . . . choose tomorrow!
•17.50

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

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

Linksmų Kalėdų ir *p)C demand wjH be great ... so avoid dia- 
Laimingų Naujų Metų -
visiems 
nams!

mūsų Patro-

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-—Ke t v., Sausio 29, 1948
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