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Ilearstinė spauda spausdina 
pabėgėlio Mikolaičiko ilgus 
atsiminimus. Juos savotiškai 
suambrijęs persispausdina ir 
klerikalų Draugas.

Ko tas Lenkijos šlėktų 
agentas nematė ir nepergyve
no! Visur jam buvo bloga ir 
visur nesisekė. žmogus da
bar verkia ir drapstosi purvais 
į visas puses.

Mikolaičiko atsiminimai yra 
nusišpicavusio gaidžio ašaros. 
Už savo politinius nusidėjimus 
jis kaltina kitus. Visur jam 
vaidinasi Maskva ir Stalinas. 
O pats taip nusipolitikavo, jog 
turėjo slaptai pabėgti nuo sa
vo liaudies, nuo savo žmonių.

Kvailų atsiminimi) neužten
ka. Mikolaičikas pradėjo pra
kalbas sakyti. Pasak Draugo, 
jis savo prakalboje Chicagoje 
reikalavo karo prieš komuniz
mą ir Tarybų Sąjungą.

Kurstymas prie naujo karo 
dabar labai madoje. Visokio 
plauko politiniai susmukėliai 
laukia naujo karo savo įtakos 
atsteigimui. Mikolaičikas ir
gi tikisi atsigriebti per naują 
katastrofą.

Lai iš naujo kraujas upeliais 
liesis ir miestai pleškės, kad 
tik Mikolaičikai galėtų vėl va
dintis ponais ir premjerais!

Keleivis praneša, kad Vo
kietijoje mirė Juozas Paknys. 
Paknys buvęs darbštus social
demokratas. Bet jo visas so
cializmas, pasirodo, susivedė į 
Lietuvos banką. Jis buvo ban
ko valdytoju prie Smetonos, 
jis banką valdė vokiečiu oku
pacijos metu ir kartu su oku
pantais pabėgo Vokietijon.

Sakoma, netinka numirusi 
žmogų peikti, bet taipgi ne
leistina neužsitarnavusį garbės 
žmogų garbinti, žmogus mirė 
ir tegul ilsisi. Keleivis gi Pak- 
nį bando padaryti Lietuvos 
liaudies 'šviesiausiu vadu. Tik 
padarė klaidą, kad išpasako
jo jo biografiją. Būtų daug 
geriau pavykę, jeigu nebūtų 
buvę pasakyta, kad Paknys 
tarnavo Smetonai ir Hitleriui.

eina

Tam pačiam Keleivyje ant 
pirmojo puslapio didelėmis 
raidėmis skaitome: “Maskva 
sako, kad Ukrainoje 
žmonių sukilimas,”

Naujienų redaktorius taip 
pat tuo tiki ir savo džiaugsmo 
pakėlimui parašė editorialą. 
Padėtis Ukrainoje pasidarius 
tokia rimta, jog Molotovas nu
važiavęs Ukrainos sostinėn 
(Kijevan) ir ten pasakęs 
Ukrainos bolševikams prakal
bą!

Jeigu jau kur tie sukilimai 
įvyko, tai ne Ukrainoje. Jie 
greičiausia bus įvykę tų laik
raščių redaktorių galvose.

Mes irgi skaitome laikraš
čius ir klausomės radijo pra
nešimų, bet 
me jokios 
sakant, kad 
rioje kitoje 
blikoje eina

niekur negirdejo- 
Maskvos sakant, 
Ukrainoje ar ku- 
tarybinėje respu- 
žmonių sukilimai.

Sakoma, ko žmogus trokšta, 
tas jam ir sapnuojasi. Gri
gaitis ir Strazdas laukia tokių 
sukilimų per visus paskutinius 
trisdešimt metų. Tas lauki
mas dabar pavirto jų sapnais. 
Abiems patartina pasigydyti..

Visoms mūsų organizacijoms 
labai kenkia vilkinimas nari
nių duoklių pasimokėjimo. 
Ypatingai tas kenkia tokiai 
organizacijai, kaip Lietuvių 
Literatūros Draugija, kurioje 
duoklės yra metinės. • Todėl 
karštai reikia pasveikinti to
kius narius, kurie duokles pa
simoką pradžioje metų. Di
džiausias kreditas priklauso 
toms kuopoms, kurios pradžio-

TRUMANAS GRIEŽTAI REIKALAUJA 
17 BILIŪNŲ MARSHALED PLANUI
Prezidentas Užreiškė, jog Kongresas Turi Pilnai Užgiri 
Marshallo Planų, o jei Ne, tai Tegul Visa Jį Atmeta

Washington. — Prezid. 
Trumanas pareiškė laikraš
čių reporteriams, jog kon
gresas turi būtinai paskirti 
$6,800,000,000 vakarin. Eu
ropai gaivinti (prieš komu
nizmą) pęr 15 mėnesių, pa
gal Marshallo planą, o per 
ketverius metus duoti viso 
iki 17 bilionų dolerių tam 
planui. * Drebančiu balsu 
Trumanas sakė, kad jis ne
nusileis nuo savo reikalavi
mų, ir pabrėžė, kad jeigu 
kongresas mėgins numušti 
tas sumas pinigų, tai ge
riau, girdi, tegul visai at
meta Marshallo planą.

Pasak Trumano, jei kon
gresas mažiau pinigų skir
tų, tai neužtektų vakarinei 
Europai stiprinti prieš ko-

Šaukiamas Miliono 
Vokiečių Streikas
Štuttgart, Vokietija.—Vo

kiečių darbo unijų vadai 
paskelbė ateinančiam pir
madieniui miliono darbinin
kų streiką prieš badą ame
rikonų užimtoje Vokietijos 
dalyje. Tai bus 24 valandų 
streikas. <

Unijų vadai anglų užim
toje Vokietijos dalyje ta
riasi iššaukti streikan 3,- 
000,000 darbininkų protes
tui prieš alkį.

munizmą; esą, jei negana 
duotume vakarinėms Euro
pos tautoms paraūios, tai ir 
duoti pinigai bergdžiai nu
eitų; tai būtų dolerių pyli
mas į žiurkių skylę...

Taftas ir kiti republiko- 
nų vadai, nepaisant grau
dingos prezidento kalbos, 
sakė, galima bus pusantro 
iki dviejų bilionų dolerių 
numušti nuo Trumano su
mos Marshallo planui pir
miesiems metams. Jie siūlo 
apriboti tą paramą vienais 
metais, o jei bus reikalas, 
tai galima kas metai pas
kui skirti tam tikras su
mas pinigų dar per 3 pie
tus.

Republikonai taipgi krei
pia dėmesį į tai, kad Tru
manas metinėje savo sąma
toje (biudžete) skyrė $4,- 
500,000,000 Marshallo pla
nui per pirmuosius 15 mė
nesių, o dabar jis vėl reika
lauja tam daugiau negu 2 
bilionais viršaus.

PASKIRTAS NAUJAS 
IRAKO PREMJERAS

Nušautas M. Gandhi 
Indusų Vadas

New Delhi, Indija, saus. 
30.— Tapo nužudytas gar
siausias tautinis Indijos va
das, Mahatma K. Gandhi, 
78 metų amžiaus. Jį trimis, 
kulkomis nušovė vienas in- 
dusas pamaldų susirinkime, 
kur Gandhi su savo sekėjais 
meldėsi už santaiką tarp 
Indijos ir Pakistano maho- 
metoniškos v a Is t y b ės. 
žmogžudis suimtas.

Pirm 12 dienų Gandhi 
baigė politiniai - religinį 
badavimą. Jis apie savaitę 
išbadavo, nieko nevalgyda
mas, ir melsdamasis, kad 
liautųsi kruvini susikirti
mai tarp mahometonų Pa
kistano ir indusų Indijos.

Jam badaujant, karštie
ji indusų patrijotai demon
stravo, šaukdami: “Lai 
miršta Gandhi!” Jie reika
lavo atviro karo prieš Pa
kistaną, kurio ginkluoti vy
rai įsiveržė į Kašmiro kuni
gaikštiją. Kašmiro valdo
vas prisidėjo prie Indijos 
valstybės.

Gandhį nuo 1915 metų 
skelbė, kad Indija turi būti 
paliuosuota nuo Anglijos ir 
įsisteigti kaip savistovi val
stybė. Jis, tačiaus, buvo 
priešingas jėgos vartoji
mui. Gandhi siūlė tik ramiu 
(pasyviu) paspriešinimu 
kovoti prieš Anglijos val
džią Indijoj.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

AMERIKA DUODA DIDELIUS KIEKIUS
ŽIBALO BUVUS1EM PRIEŠAM
Tuo Tarpu Amerikiečiai Kenčia Šaltį-dėl Kūrenamojo 
Žibalo Stokos; Kompanijos Tyčia Varžo Žibalo Gamybų

Nušauti 2 Anglai Policinin
kai Palestinoje

Jeruzalė. — 'Slaptieji žy
dų kovūnai nušovė du ang
lų policininkus vidurmiesty- 
je. Arabai metė bombą 
sužeidė 5 žydus.

įkaitinti Camdeno Miesto 
Majoras ir 7 Valdininkai

ir

Camden, N. J. — Grand 
džiūrė įkaitino šib miesto 
majorą Geo. E. Brunnerį, 
kad jis “visiškai neatliko 
savo pareigų,” kaipo mies
tinių finansų galva, ir kad 
jis vartojo vietinius taksus 
politinei savo naudai. Už 
“maišalienę” taksuose tapo 
įkaitinti ir 7 kiti miesto 
valdininkai.

Mukden. — Labai trūksta 
maisto čiajig Kai-šeko ar
mijai Mandžurijoj.

Worcester, Mass.
Mirė Petras Plokštys

Sausio 30 d. mirė Petras 
Plokštys. Jo kūnas pašarvo
tas pas graborių Karalių; 
bus palaidotas sekmadienį, 
vasario 1 d., 2 vai. popiet.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime savo žmoną ir 
sūnų Petrą, daug giminių, 
pažįstamų, ir draugų.

(Šią žinią telefonu pra
nešė jo sūnus Petras).

je meti; pasirūpina .iš visi) na
rių išrinkti duokles ir atsiųsti 
centram

Bagdad, Irak. — Kara
liukas ir jo pavaduotojas 
paskyrė Mohammedą EI 
Sadrą Irako premjeru vie
ton pabėgusio Saleh Jabro. 
Prieš Jabrą kilo kerštingos 
masinės irakiečių demons
tracijos todėl, kad jis pasi
rašė karinę sutartį su An
gliją. Nusigandęs demons
trantų, Jabr išlėkė į Trans- 
jordaną, Anglijos pastum
dėlių “valstybę.”

D. Federacija įspėja: 
Tafto Įstatas Iššauks 
Naują Streiką Bangą

Miami, Fla. — Darbo Fe
deracijos vykdomosios ta
rybos susirinkimas reikala
vo negaišuojant panaikinti 
priešdarbininkišką Tafto- 
Hartley’o įstatymą. Jeigu 
šis* įstatymas nebus panai
kintas, tai už keleto mėne
sių kils tokia streikų ban
ga, kad suparalyžiuos visą 
Amerikos pramonę, kaip 
įspėjo Federacijos vadai.

Kuomet baigsis dabarti
nės unijų sutartys su kom
panijomis ir darbininkai 
reikalaus pakelti algas dėl 
pragyvenimo pabrangimo, 
tai samdytojai naudosis mi
nimu įstatymu kaip įrankiu 
prieš darbininkus. O darbi
ninkai negalės pasiduoti, 
sakė Federacijos pirminin
kas Wm. Green.

Anglų Konservatas Laimėjo 
Rinkimus Prieš Socialistų

Glasgow. — Papildomus 
rinkimus į Anglijos seimą 
laimėjo konservatas (reak
cininkas) C. McFarlane 
prieš socialistę Annie Max
ton. '

* Nuo dabar šiame mūsų finansiniame vajuje kiek
viena diena bus svarbi. Kiekvienas Kultūrinio Centro 
rėmėjas ir prietelius yra kviečamas pasidarbuoti. Dar 
kartą pagalvok apie save, ar negalėtumei dar vieną ki
tą šėrą pasipirkti, jeigu jau esi pirkęs. O jeigu dar ne
si pirkęs,-tai nebeatidėliok, bet tuojau įsigyk tiek Šerų, 
kiek pajėgi. Pakalbink savo/draugus ir pažįstamus tą 
patį padaryti.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS ' - 

Juozapas Mockevičius, Bayonne, *N. J. 
Frank Valickas, Paterson, N. J, 
Mrs. Adele Valickas, Paterson, N. J. 
George Laukaitis, Maspeth, N. Y, , 
Albert Simon. .Richmond Hill, N. Y. 
John Simon,'Richmond Hill, N. Y. 
Vytautas Sungaila, Brooklyn, N. Y. 
Edward Sungaila, Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

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

Washington. — Žibalinis 
kongreso komitetas patyrė, 
jog kasdien iš Amerikos iš
gabenama po 59,900 stati
nių žibalo į monarchinę 
Graikiją ir į amerikonų už
imtas sritis Vokietijoj, Ko
rėjoj ir Japonijoj.

Tuo tarpu visose Jungti
nėse Valstijose trūksta kū
renamojo žibalo, o žiema 
nepaprastai šalta.

Kitas kongresmanų pa
tirtas faktas yra, kad ame
rikinės plieno korporacijos 
sulaiko plieną, kuris reika
lingas įrengimams žibalui 
traukti iš žemės ir apvaly
ti. Plieno kompanijos ne
duoda plieno ir žibaliniams 
laivams statyti.

Kongresinė prekybos ko
misija pranešė, jog žibalo 
kompanijos nenori pirkti 
atliekamų nuo valdžios ži
balinių laivų. Negana to. 
Amerikin. kompanijos par- 
samdė užsieniams ir tuos 
žibalinius laivus, kuriuos

PUNTA GRAIKIJOS 
PARTIZANU KOVA

$25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

25.00
25.00

Chinų Komunistai Vidurinėj 
Chinijoje Taipgi Įkūrė 
Demokratinę Valdžią

Šanghai, Chinija. — Chi-čia girdėtas1 "Chinijos ko- 
nų komunistų radi
jas pranešė sąusio 29 d., 
kad jie įsteigė demokrati
nę valdžią ir Honan-An- 
hwei-Kiangsu provincijose,'” 
vidurinėje Chinijoje. Per 
tris paskutinius mėnesius 
komunistai dvigubai padi
dino savo užimtą plotą to
se trijose provincijose. * y
Sunaikinta dar Tūkstančiai 

čiango Tautininkų
San Francisco, Calif. —

munistų radijas sakė, kad 
jie pirmadienį, užimdami 
Sinlitun miestą, Mandžuri
joj, sunaikino visą 26-tą di
viziją Čiang Kai-šeko ar
mijos. Tas miėstas yra už 
70 mylių į vakarus nuo 
Mukdeno.

Chinų komunistai taip 
pat perkirto tautininkams 
geležinkelius tarp Peipingo, 
Tientsino, Paotingo ir Kal- 
gano ir sunaikino dar 8,800 
Čiango kariuomenės.

Amerika Gausingai Apginklavo 
Graikijos Monarchistus

Athenai, Graikija.—Grai
kų monarchistų ministrai 
pasakojo, būk jie dar netu
rį gana ginklų, reikalingų 
partizanus sumušti. Ameri
kos karininkų galva Grai
kijoj, generolas Wm. G. 
Livesay užginčijo tą pasa
ką. Jis pareiškė, jog Ame
rika suteikė monarchistam 
jau įvalias visokių ginklų, 
kuriais jie “galėtų sekmin- 
guę žygius daryti” prieš 
partizanus. Kartu 
gen. Livesay žadėjo dar 
daugiau .ginklų: monarchis-

tams. Jis pranešė, kad iš
leista jau daugiau kaip 
100 milionų dolerių jiems 
ginkluoti, neskaitant atlie
kamų amerikinių karo reik
menų, kuriuos monarchistai 
neva pirko.

Gen. Livesay pranešė, jog 
monarchistai, ■ apart visokių 
šaunamųjų ginklų, gavo iš 
Amerikos šimtus karinių 
automobilių, trokų, tankų, 
virš 1,100 mulų, 800 arklių, 
daug žibalo, armijai drabu
žių ir įvairių kitų karo 
reikmenų.

Athenai, t Graikija.— De
mokratiniai partizanai iš- 
sprogdino monarchistų 
vieškelį tarp^Janinos ir Ko- 
nitsos, šiaurvakarin. Grai
kijoje. 500 partizanų už
puolė monarchistus ties 
Kozane, tiktai už 18 mylių 
nuo monarchistų divizijos 
stovyklos, vidurinėje Make
donijoje. Eina partizanų 
mūšiai prieš monarchistus 
Trakijoj, arti Turkijos ru- 
bežiaus, ir Peloponnese, 
pietiniame Graikijos pussa- 
lyje.

Pirmiausiai Sunaikint 
Atom-Bombas, Ragina 
Sovietą Delegatas

Lake Success, N. Y. — 
Andrius Gromyko, Sovietų 
atstovas Jungt. Tautų ato
minėje komisijoje, užreiš
kė: Amerika visų pirmiau
siai privalo sunaikint ato
mines savo bombas; paskui 
turi būti padaryta, patvir
tinta ir vykdoma tarptauti
nė sutartis, uždraudžianti 
atominių ginklų vartojimą. 
Tik tuomet Sovietai sutiks, 
kad Jungtinių Tautų komi
sija kontroliuotų atominę 
gamybą ir atominių me
džiagų kasyklas pasaulyje, 
taigi ir Sovietų Sąjungoj.

Monarchist!) Policija Nušovė 
Graikų Komunistų Vadų

Athenai, Graikija.— Mo
narchistų žandarai apsupo 
namą, kur slėpėsi vietinis 
komunistų vadas Haralam- 
bos Panagpulos, ir čia jau 
nušovė jį.

Vieš-St. Albans, Vt. 
būtyje Nudegė 4 žmones.

andai pirko iš valdžios.
Veikia sąmokslas, kuris 

siaurina žibalo gaminimą 
rinkai, kad galima būtų 
dar aukščiau pakelti jo kai
nas.
Buvusieji Priešai Gauna 

Daugiausia žibalo
Pulkininkas G. H. Vogei, 

atsakydamas į klausimus, 
pranešė kongresinei gink
luotų tarnybų komisijai,jog 
karinė amerikonų vyriausy
bė užimtuose kraštuose yra 
paskyrus 18,000,000 statinių 
žibalo per metus tų kraštų 
gyventojams — kurui ir ki
tiems civiliams reikalams.

Pulk. Vogei sakė:
Kasdien yra išsiunčiama 

23,800 statinių žibalo vaka
rinės Vokietijos gyvento
jams, 29,109 statinės per 
dieną Japonijai ir Korėjai, 
o Graikijos monarchistams 
po 7,000 statinių žibalo kas
dien.

Civiliai vakarinės Vokie
tijos gyventojai gauna dau
giau kaip 2,000,000 stafih 
Amerikos žibalo kas 
nėšiai; Japonijai ir 
jai tenka pustrt 
statinių žibalo 
ketvirtį metų; Aviliams 
Graikijos reikalams pasiun
čiama po 630,000 statinių 
žibalo kas 3 mėnesiai.

Franci j ai skirta tiktai 
420,000 statinių žibalo per 
pirmąją šių metų ketvirtį, o 
Italija gaus tiktai 30,000 
statinių žibalo per 3 pir
muosius 1948 metų mėne
sius.

Anot pulkininko Vogelio, 
visiems kariniams Ameri
kos reikalams suvartojama 
125,195,000 statinių žibalo 
per metus, tai yra, apie pu
sę tiek, kiek reikia kurui 
visiėms civiliams amerikie
čiams.

Pietiniai Demokratai Gręsia 
Atsimest nuo Trumano

Jackson, Miss. — Demo
kratas senatorius J. O. 
Eastland sakė, pietinių val
stijų demokratai galėtų pa
daryt saviškį žmogų prezi
dentudentu. jei atsimestu nuo 
Trumano demokratų . Ala- 
bamos gubernatorius žada 
kandidatuoti į prezidentus 
prieš Trumaną. Nepaten
kinti Trumanu ir S. Caro- 
linos demokratai.

Prez. Trumanas Svarsto 
Mėsos Kontrolę

Washington. — Prezid. 
Trumanas ir aukštieji jo 
valdininkai svarsto suma
nymus kongresui, kad vėl 
įvestų mėsos ir jos kainų 
kontrolę. Prezidentas įspė
jo, jog toliau vis labiau što
kuos mėsos. Sykiu jis rei
kalavo duoti jam galią apri
boti grūdus alkoholio dir
bimui iki spalių 31 d. (Bet . 
grūdai tebesiunčiami 
lijos bravorams.)

Ang-
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Mažųjų Kraštų Protestas
Tai, kas atsitiko Irake, gali tapti visuotinu mažųjų 

tautų protestu ir pasipriešinimu prieš didžiuosius im
perialistus. Ta taip vadinamoji “militarinio apsigynimo” 
sutartis, kurią buvo pasirašęs Irako premjeras, buvo 
niekas kitas, kaip Anglijos imperializmo pavertimas Ira
ko militarine baze. Taip ir viešai skelbiaiųa, kad tuo pa
čiu keliu turėjo eiti ir visos kitos arabiškos šalys ir, po 
Anglijos vadovybe bei “apsauga,” sudaryti sąjungą prieš 
“komunizmą.” Irakas turėjo praminti takus.

Irako žmonės tiktai pasekė pėdomis Panamos žmo
nių. Lygiai tokia pat buvo Panamos kabineto sudaryta 
ir pasirašyta sutartis su Jungtinėmis Valstijomis. Pa
nama turėjo priimti Amerikos “brolišką” protekciją. Ji 
turėjo suteikti Amerikai teisę įsisteigti militarines ba
zes, lygiai tokiam pat tikslui.'Jau žinome, kas atsitiko 
su ta Panamos vyriausybe ir kabinetu.

Abiejuose atsitikimuose imperialistiniai planai ne
išdegė. Netenka abejoti, kad Panamos ir Irako pasiprie
šinimas bus galingas paskatinimas kitoms mažoms tau
toms ginti savo nepriklausomybę.

Argi Anglija, taip sakant, “gulėdama” priims šitą 
pralaimėjimą ir atsisakys savo imperialistinių užmačių? 
Žinoma, kad neatsisakys. Apgavystėmis ir papirkimais 
dar tą patį Iraką bandys paveikti. Ieškos parsidavėlių 
kitose šalyse. Panašių kaip Bey, kuris buvo savo krašto 
reikalus pardavęs anglams, randasi kitose šalyse.

Anglijos imperialistams labai nebesiseka. Egiptas 
seniai reikalauja, kad Anglija.iškraustytų savo įgulas iš 
Egipto ir išsinešdintų i$ Sudano. Dabar Irakas “pasi- 
šiauše.

Manoma, kad šis anglams smūgis Viduriniuose* Ry
tuose prastai atsilieps į darbiečių vyriausybės paskelb
tąjį planą sudaryti Vakarų Europos militarinę ir politi
nę sąjungą, kurį taip garsiai prieš kelias dienas paskel
bė Anglijos užsienio reikalų -sekretorius Bevinas. Jeigu 
išdrįso daug silpnesnis ir atsilikęs Irakas pasipriešinti, 
sunku tikėti, kad Francūzija, Belgija, Holandija žemai 
nusilenks prieš anglus ir klausys jų komandos. Kiti kraš
tai turi pavyzdį, kaip reikia ginti savo tautinę nepri
klausomybę. .

Ar Francūzija Atsilaikys? ‘
Iš Vokietijos atėjo labai įdomus pranešimas. Jis sa

ko, kad pasibaigė derybos tarpe anglų ir anjerikiečių dėl 
santvarkos Bizonijoje (anglų ir arnerikiečių okupacijos 
apvienytose zonose). Dar vienas labai stambus ir pas
kutinis nusileidimas esąs padarytas Francūzijai, kad 
tik laimėjus jos zonos prijungimą prie Bizonijos. Tada 
jau bus nebe Bizonija, bet Trizonija. Susitarta francū- 
zams atiduoti visą Saar anglies produkcijos kontrolę.

“The New York Times” korespondentas Jack Ray
mond, paduodamas tą žinią, sako, kad anglai ir ameri
kiečiai pilnai tikisi Francūzijos pasidavimo. Ir tai turė
sią įvykti labai greitai. Reikia žinoti, jis aiškina, kad 
Francūzija gavo iš Amerikos milijonus dolerių greitosios 
pagalbos formoje. Dabar ji šimtus milijonų dolerių tiki
si gauti Marshall Planu, žodžiu, jai jau tiek daug suteik
ta, jog ji nebegali toliau priešintis amerikiečių ir anglų 
planams Vokietijoje. Matyti, norima duoti francūzams 
suprasti, kad jeigu jie neis išvien, jie gali netekti žada
mosios Marshall Planu paramos.

Jei ne iš malonės ir meilės, tai iš baimės Francūzi
ja gali pasiduoti. Jau seniai žinoma, kad ji savo zonos 
nejungia prie amerikiečių ir anglų zonų tik tam, kad 
gauti daugiau nusileidimų ir pažadų. Jiems dabar aiš
kiai sakoma, kad daugiau tikėtis jie nebegali. Gaudami 
Saaro anglies gamybos kontrolę, jie gauna daugiau, ne
gu buvo manyta jiems suteikti.

Darbininkų Vienybei Pavojus
Galimas daiktas, fcad Pasaulinės Darbo Unijos fe

deracijos vienybė neatsilaikys prieš jos skaldytojus. Mū
sų skaitytojams jau žinomu kad neseniai buvo Europon 
nuvykęs CIO sekretorius Carey ir bandė įtikinti Pasau
linės Federacijos Tarybą, kaa jinai priimtų Marshall 
Planą. Tiesa, jo misija nenusisekė, bet vienybei pavojus 
nepraėjo. Dabar Anglijos darbo unijų vadai pradėjo Fe
deracijos vienybei grūmoti. Darbo'Unijų Kongreso Ta
ryba nutarė reikalauti, kad Pasaulinės Federacijos se- 

. kretoriatas vasario mėn. sušauktų Federacijos Pildo
mojo komiteto susirinkimą ir kad Komitetas tame su
sirinkime apsvarstytų priėmimą Marshall Plano.

Anglijos darbo unijų vadai puikiai žino, kad Tary
bų Sąjungos ir rytinės Europos kraštų darbo unijos nie
kada nesutiks su Marshall Planu. Žinodami tai, jie vis 
tiek reikalauja susirinkimo ir priėmimo. Reiškia, jie yra 
pasimoję Federaciją suskaldyti. Tai pavojus, kurio ne- 
dakainuoti būtų klaida.

Pavojus pasidaro dar rimtesnis, kai tas grūmoji
mas pareina ne nuo vienų tik anglų. Šiomis dienomis 
Amerikos Darbo Federacijos vadovybė nutarė organi
zuoti naują Pasaulinę Darbo Unijų .Federaciją. Naujo
sios Federacijos pagrindu būsianti Inter-American 
Darbo Konfederacija, kuri neseniai tapo suorganizuota 
Amerikos Darbd Federacijos vadovybėje. Anglijos dar--

Man kaip žurnalistui, 
besidominčiam taip vadi
namų _ “išvietintų” lietuvių 
reikalais, o, be to, reda
guojančiam “Tėvynės Bal
so” laikraštį, kuris pasie
kia DP anglų ir amerikie
čių okupuotose Vokietijos 
zonose, dažnai tenka gauti 
laiškus iš lietuvių, gyve
nančių už savo Tėvynės ri
bų, o taip pat kalbėtis su 
tais lietuviais, kurie grįžta 
į savo gimtąjį kraštą.

Iš visos tos medžiagos 
susidaro pilnas įspūdis, 
kokios nuotaikos viešpatau
ja DP lageriuose ponų ir 
prasčiokų tarpe.

Visų pirma reikia paste
bėti, kad pasiutusi gebelsi- 
ne propaganda, kuri hitle
rinės okupacijos metu Lie
tuvoje buvo varoma per fa
šistinius laikraščius lietu
vių kalba “Ateitį” -ir “Nau
ją Lietuvą” — toji propa
ganda yra kultivuojama ir 
dabar tuose laikraščiuose, 
kurie spausdinami lietuvių 
kalba anglų bei amerikiečių 
Vokietijos okupacinėse zo
nose ir platinami DP lietu
vių tarpe. Kiekviename to
kiame laikraštuke dirba lie
tuviški fašistai, dirbę oku
puotos Lietuvos fašistinėje 
spaudoje. Daugumoje jie 
pasirašinėja netikromis pa
vardėmis. Už jų ir laikraš
tukų leidėjų nugarų stovi 
jų, kaip amerikiečiai sako, 
v‘bosai”, kurie diriguoja 
visą žmonių mulkinimo 
darbą, parūpina pinigus 
laikraščiui leisti ir duoda 
reikalingą medžiagą. Tie 
“bosai” yra įžymūs lietuvių 
tautos išdavikai, artimai 
dirbę su vokiškais okupan
tais Lietuvoje; o dabar, per
ėjo į “amerikoniškų 'demo- 

i kratų” -tarnyba.
i Bjauriausi lietuvių tau-! 
i tos pardavikai, pikčiausi 
darbo žmonių valdžios Lie
tuvoje priešai, kurie vado
vaujasi šūkiu: “jeigu ne 
man, tai tegu ir niekam!”, 
nuodija dažnai naivių, nei 

! kuo nenusikaltusių lietuvių 
; sąmones, baugina juos Ba
sanavičiaus pasakų velniais 

j ir tuo būdu stengiasi sulai
kyti, kad žmonės negrįžtų 
į savo tėvynę Lietuvą.

Kai kas gali klausti: o 
kokia iš to nauda, sakysim, 
kad ir fašistams? Nauda 
didelė. Pirmiausia, karo 
nusikaltėliai bijo atsakomy- 

I bės už padarytus liaudžiai 
■ nusikaltimus-, ir jie nori 
p'asislėpti,. panaikinti savo 

! pėdsakus. O patogiausia tai 
i padaryti pasislėpus nekaltų 
i žmonių masėje. Antra, iš- 
j vietintieji žmonės yra ne- 
: blogas pigios darbo jėgos 
! šaltinis. Žmones, kurie ne- 
i turi tėvynės, galima nu
siųsti į Kanados miškus, į 
Belgijos ir Anglijos šach
tas, į Braziliją, Argentiną 1 * i j m i - i iiir t. t. Tas duoda neblogą 
pelną. Trečia, Amerikos 
lietuvių tarpe vykdomi vi
sokie vajai, renkami dole
riai ir centai, panČiakos ir 
pirštinės bei kitokie daly
kai, kad pasiųstų pašalpą 
DP lietuviams. Tam veikia 
ir BALF.

Iš viso to rinkimo išeina 
puikus biznis. Pirmiausia 
nemaža riebių trupinių nu
byra tiems, kurie tas aukas 
renka. Toliau nemažai pasi

įkyrumu ir at
varoma propagan- 
lietuvių grįžimą į

dienomis į Lietu-

naudoja tie, kurie dalina 
(pav. kunigas Kapočius). 
Pagaliau daugiausia tenka 
lagerių viršininkams, ko
mendantams ir komitetų, 
vadovams, kurie sudaro 
DP lietuvių vadovaujančius 
kadrus ir tiesiogiai vykdo 
visus reakcingiausius už
manymus. Ir jeigu, saky
sim, visi padorūs lietuviai,, 
kurių DP lageriuose yra 
dauguma, staiga išsivaduo
tų iš tos priešiškos fašisti
nės propagandos, atgautu 
protą ir spiovę į hitlerinius 
agitatorius išvažiuotų į 
Lietuvą, visi lietuviškų la
gerių vadeivos, visi lietuvių 
tautos išdavikai atsidurtų 
nepaprastoj sunkioj padė
tyj. Nebūtų galima slėptis 
už nekaltų žmonių nuga
ros, eksploatuoti pigią dar
bo jėgą ir po pagalbos prie
danga rinkti aukas, kad ir 
reakcingų lietuvių tarpe, ir 
tuo pasipelnyti. ’

Štai dėl ko su tokiu ne
paprastu 
kaklumu 
da prieš 
Lietuva.

Šiomis
vą grįžo buvęs smetoniškos 
kariuomenės kapitonas, o 
1942 hitlerininkų okupaci
jos Lietuvoje metais buvęs 
Radviliškio miesto burmis
tras. Jo pavardė Vincas 
Šleinys.

Šį lietuvį, beburmistruo- 
jant, 1943 m. gegužės 11 d. 
suėmė gestapas ir išgabe
no į Vokietiją. Karo pabai
gos jis sulaukė ŠVerino hit
lerininkų lageryje ir pas
kiau atsidūrė anglų oku
puotoje Vokietijos zonoje, 
netoli Olandijos sienos, Bo- 
holt DP lageryje.

Jis papasakojo, kad tokie 
lietuvių tautos smaugliai, 
kaip Plechavičius^ Paukš
tys, Pyragius važinėja po 
lagerius ir varo šlykščiau
sią propagandą prieš grįži
mą į Lietuvą.

— Ilgai ir mane jis laikė 
siaubo pagavime,—sako Šlei
nys, — aš daug kartų gal
vojau apie grįžimą į Lietu
vą, bet bijojau ir nedrįsau 
to daryti. Pagaliau gyveni
mas pasidarė toks nepaken
čiamas, o žmonių išnaudoji
mas toks didelis, kad pasi
ryžau įvykdyti savo seną 
svajonę.

— Aš, -— sako Šleinys,
— nors ir buvęs karininkas, 
į jų kompaniją nesidėjau, 
todėl turėjau kęsti 
tuos 
kenčia
ninkai ir valstiečiai.
mano rankos; — jis parodė 
pūslėtus savo delnus, — 
jos sugrubo nuo sunkiausių 
darbų, kuriuos turėjau dir
bti ir aš, kad galėčiau bent 
kiek geresnio viralo Samtį 
gauti.

— Kai apsisprendžiau 
važiuoti, — sako Šleinys,
— tylėjau, kaip vandens iį 
burną sėmęš. Nuvažiavau 
į Hemmer pas tarybinės re
patriacijos misijos karinin
kus ir užsirašiau grįžti: kai 
atvažiavau savo lagaminų 
pasiimti ir išvažiuoti, 
apipuolė kaip varnos 
rio vadovai, bet jau 
nebegalėjo padaryti 
karcerį nebeįstengė 
dinti, nes aš turėjau 
binius dokumentus.
aš ir ištrūkau iš jų hagų.

Šleinys 'per Brandenbur
gą, Gardiną ir Vilnių 1947 
m. spalio 24 d. grįžo į savo 
Radviliškį, kur rado gyvas 
ir sveikas savo žmoną ir 
dukterį.

&
Šitokiu būdu grįžtančių 

lietuvių dabar yra daug. Ir 
visi jie, su kuo tjk man te
ko kalbėti, tiesiog slaptai 
paspruko. iš DP lagerių, ir 
'tik tokiu būdu sugeba iš
važiuoti iš lietuviškų, fašis- 
tių 'nagų.

Kaip pavyzdį, kas darosi 
DP lageriuose, aš pacituo
siu vieną laišką, rašytą 
man iš amerikiečių zonos, 
Eichstato miesto. Laiško 
autorius, iš “prasčiokų”, 
tarpo (jo* pavardę paliksim 
paslapty, kad paskiau ne
nukentėtų) rašo:

“Mes gyvename prieš 600 
metų statytame vienuolyno 
pastate. Hitlerio laikais tai 
buvo koncentracijos lageris 
ir kalėjimas. Čia dabar gy
vena apie 100 DP lietuvių 
su šeimomis. Kiekvienamė| 
kambaryje gyvena nuo 20 j 
iki 40 žmonių. LangaL už
kalti geležiniais grotais ir 
taip aukštai, kad norint pro 
langą pažiūrėti, reikia pasi
dėti . stalą, o ant stalo dar 
kėdę.

“Bet užtat lagerio vado
vai — ponai gyvena geruo
se butuose, kur gyveno ges-

—3 dienos kalėjimo be duo
nos ir vandens.

“Bet ponų, kurie sėdi ant 
mūsų sprando ir čiulpia 
mūsų kraują ir prakaitą, 
yra žymiai daugiau. Pav. 
lagerio Raud. Kryžiaus vir
šininkas yra Narvidas su 
savo Razaliute, virtuvės 
šefas yra Simaška, kurie 
už menkiausią nieką neduo
da pietų, kuro ministras 
yra Daniūnas su keletu sa
vo draugų. Nors yra nutar
ta kiekvienam supiauti po 
7 metrus malkų, bet ant ko 
ponas neturi akies, tam įsa
ko supiaustyti po 21 metrą, 
kitaip valgyti neduoda. Kas 
prasitaria, kad, norėtų grį
žti į Lietuvą, tą teisia bent 
kokiu reikalu ir uždaro į 
kalėjimų ilgesniam lai
kui ...” “Męs esame tikri 
vergai,” — baigia savo 
laišką vienas iš DP lietuvių 
— prasčiokų,

Netenka abejoti,, kad pir
mai patogiai progai pasitai
kius, šis lietuvis spruks iš 
to D P lagerio. Bet jeigu 
ten apie 1,000 lietuvių fak- 
tinai gyvena konclagerio

sąlygomis, tai jiems sunku 
iš ten ir pabėgti.

Nenuostabu, kad įbau
ginti ir apmulkinti mažiau 
sąmoningi lietuviai sutinka 
lįsti į Anglijos ir Belgijos 
anglių kasyklas sunkiau
siems darbams, kad tik iš
sivaduotų iš to pragaro. 
Vėliau, atsidūrę anglių 
šachtuose vėl keikia savo li-

O tuo tarpu yra atviras 
kelias į tėvynę Lietuvą.

Kiekvienas lietuvis, jei
gu jis nesutepė sąvo rankų 
žmonių krauju, gali grįžti 
į tėvynę. Ir tūkstančiai lie
tuvių, kurių sąmones pasie
kė Tėvynės balsas, nuėjo 
vieninteliu teisingu . keliu, 
grįžo į savo gimtąjį kraš
tą ir širdingiausiai dėkoja 
valdžiai ir pažangiajai 
spaudai, kurie jiems atvėrė 
akis, padėjo nusikratyti fa
šistinės propagandos. Jie 
surado savo tėvynę, jie su
rado savo vaiskią ateitį. Jie 
bus naudingi savo gimta
jam kraštui, o kraštas rū
pinsis jų gerove.

ALDLD Reikalai

visus 
sunkumus, kuriuos 

prasčiokai: darbi- 
Štai

maųe

nieko 
ir į 
paso- 
tary-

bo unijų vadų planas, matyt,, yra atskelti nuo Pasaulinės 
Federacijos Vakarų Europos darbo unijas ir prijungti 
prie Amerikos Darbo Federacijos organizuojamos tarp
tautines organizacijos. Prie to' sąjūdžio, žinoma, prisi
dėtų Frencūzijoje neseniai šoeialistų suorganizuota nau
ja federacija. <

Vadinasi, skaldymas eis visomis pusėmis. Marshall 
Planas virsta darbo' unijoms vėžio: liga.' J.'

Mūsų Naujų Narių Vajus

Lietuvių Literatūros Drau
gijos vajus už naujus narius 
prasideda su 1 d. vasario ir tę
sis iki 1 dienai gegužės. Cent
ro Komitetas paskyrė astuo

nias dovanas toms kuopoms, 
kurios gaus daugiausiai naujų į 
nariųpenkias rašomąsias ■ 

i . vardu, 
dvi metines prenumeratas 
Laisvės

tapininkai. O kas tie mūsų plunksnas su ALDLD
ponai vadovai? Tai Smeto
nos laikais buvę aukšti val-
dininkai, o vokiečių laikais pC,tinę
— tarnavę vokiečiams. 
Daugumas jų buvo ir vokie-1 
čių kariuomenėje. karinin
kais. Paprastieji žmonės — 
lagerio gyventojai turi tuos 
ponus aptarnauti, nudirbti 
visus lagerio darbus. Mūsų 
lagery veikia “arbeįtsamt,”' 
kaip Hitlerio laikais. “Ar- 
beitsamto” viršininku yra, 
Ališauskas, jo padėjėju —

arba Vilnies ir vieną 
prenumeratą Liaudies

Balso.
Kad

kuopų lenktynes, tai už nau
jus narius duodama punktai— 
vienas punktas nuo 25 centų 
duoklių. U? pilna narį bus 
6 punktai, už šeimos—1 punk
tas.

I dovanas gaunančias kuo
pas bus priskaitomos tik tos, 
kurios pasieks 75 punktus. Už 
mažesnį kiekį dovanų nebus •

teisingai . sutvarkyti

Pleksnys, darbo- kontrolie- c]U0(iama. 
rium yra Digrys, gerovės Tūios kuopos jau pradėjo 
ir maisto vadas — Kutkus, darbą ir gavo naujų narių, 
lagerio viršininkas — Dau- j Jos dabar sekamai stovi: <
kša (Smetonos karo atašė) 
ir tt. Ališauskas su žmonė
mis elgiasi kaip pikčiausias 
hitlerininkas. Kas jam ne
patinka, tą jis atiduoda 
nubausti lagerio adminis-

ni
148

57
4

tratoriui Jokūbaičiui (buv. i 72
SS karininkas). Šis nubau
džia, o Daukša.. įsako “nu
baustąjį” uždaryti į kalėji
mą. Dažniausia bausmė yra

43

ūs už visus narius ir 4 nau
jus; 166 kp., Stanford, sekr. 
D. Burba už visus narius.

Garbės Kuopos

į garbės kuopas šį kartą 
įstojo sekamos:

Kp. Miestas
35 So. Bend

Nashua 
Paterson 
Camden 
Coleman 
W. Frankfort 
Stanford

42
84

. i.

Kongreso pirmininkas Martin, 
Massachusetts republikonas, 
pasirašo duplikatą republiko- 
nų Įkvėpto “savanoriškos” pel
nų ir kainų kontrolės biliaus. 
Republikonai tą Įstatymą va
dina “priešinfliaciniu.” ■ Bet

2
2
2
1
1
1
1
1

1
1

Turi 
punktų 

48 
14 
12

6
6
6
6
6
6
6

P39
148
166
Pereitą kartą buvo paskelb

ta 5 garbės kuopos, tai viso 
turime jau 12 garbės kuopų. 
Kurios bus sekamos?

Kas Remia Knygų Fondą?
' Apšvietos knygų fondą paa

rėme sekamos kuopos ir drau
gai :

LLD 68 Kp., Hartford, per 
B. Muleranka, $40.

LLD 7-tas Apsk., Mass, 
valstija, per S. Penkauskas, 
$25.

LLD 37 Kp., Lawrence, per 
iV. Taraškienė, $11.50.

LLD 126 Kp., Vancouver, 
per P. Kishkis, $10.

LDS 1 Apsk., per P.
j ronas, Montello, 810.

LLD 137 Kp., Montreal,
| L. Kisielius, $7.35.

LLD 139 Kp., Coleman,
|J. Cherry, $4.

Po $1 aukavo E. Raulušai- 
tienė, Bellmore, N. Y. O. Kve- 
deriūtė, N. Y. C., A. Krups- 
kas, Montreal 95 centų ir P. 
Kukenis, Waterbury 45c.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū ir prašome 
ateityje paaukuoti į Apšvietos 

i Fondą pagal jūsų išgalę.
D. M. Šolomskas.

j 46 Ten Eyck St.

Ba-

per

per

Nariu 
Miestas gavo

Rochester 8 
W. Frankfort 3 
Cleveland 
Portland 
Great Neck 
Worcester 
Lawrence 
Wilkes-Barre

55 Ridgewood 
63 Bridgeport 
68 Hartford 
79 Roseland •
Kaip matome, tai Hoch este

rio nauja kuopa, kurią sudaro 
moterys, stovi pirmoje vajaus j 

toje. Kažin, ar ilgai ?
Kaip Moka Duokles?

Duokles reikia tuojau mo- i Brooklyn 6, N. Y.
keti. Duoklių jau prisiuntė 
6-ta kuopa, Montello, se
kretorius Geo. Šimaitis už 23 
narius; 20 kp., Binghamton, 
sekr. St. Jasilionis—52 narius; 
24 kp., C. Brooklyn, sekr. C. 
Bender, už 20 narių; 55 kp., 
Ridgewood, sekr. P. Babars- 
kas—20; 37 kp?, Lawrence,
sekr. V. Taraškienė—33; 42 
kp., Nashua, sekr. J. EgerLs už 
visus narius; 35 kp., So. 
Bend, sekr. K., Bagdonas už 
visus narius;. 47 kp.,. Montreal, 
sekr. A. Morkevičius už 19; 
52’ kp., Detroit, sekr. J. Dan- 
ta — 28; 68 kpų Hartford, 
sekr.—B. Muleranka—32; 72' 
kp., Great Neek, sekr.-F. Li
deikis už 1’8; 84 kp., Paterson, 
sekr. P. Dennis, už. visus na
rius; 110 kp., Rochester, sekr.' 
D. Valtienė už 21; 133 kp>,' 
Camden, sekr. Wm. Patten už

Žemės Ūkio Mašinos
Žemės Ūkio Gamykla

KAUNAS. — Šančiuose, de
šiniajame Nemuno krante kyla 
į dangų naujų didžiulių mūri
nių korpusų sienos. Čia, netoli 
nuo buv. artilerijos dirbtuvių, 
statoma žemės ūkio mašinų ga
mykla “Arklas.” Tai įmonė, 
kuri duos kasmet mūsų vals
tiečiams- plūgų, akėčių, kultiva
torių ir tt.

Tokių didelių įmonių kaip 
“SiūlasJ’ arba “Arklas” prieš
karinėje Lietuvoje nebuvo.

ar jūs matėte kur nors preky-|vjsus narius; 137. kp., Mont- 
bihitiką, finansieriu, kuris, ga
lėdamas gauti, pelno, jį ąt* 
stumtų.? Mes dar nematėme. 
Tad ir toks “savanoriškos” 
kontrolės įstatymas yra tik eg
linio žmogaus akims monais.

real, sekr. L. Kisielius — 13;
138 kp.,_ Maspeth, sekr. B. 
Kalakauskaitė—19; 148 kp., 
W. Frankfort, sekr. F. Saučiu-

MARIJAMPOLĖS aps
krityje per paskutinius mė
nesius atlikti stambūs me
lioracijos darbai. Iš van
dens atkovota apie 700 ha 
žemės.

Mikalinės kaime, Šilavos 
valsčiuje, neseniai pradėjo 
darbą naujai pastatytas ma
lūnas ir lentpiūvė.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Šešt., Sausio 31, 1948
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Dauguviečio ^Žaidoko’Dvaras’’’ Graži Darbo PradžiaK

Lietuvos Literatūra Išėjo į Platų
Tarybinį Kelią

Proga Vilniuje suruoštos sueigos atžy
ma jimui lietuviškos knygos 400 metą su
kakties, Lietuvos prezidentas Justas Pa
leckis kalbėjo apie šią dieną Lietuvos li
teratūrą. Tarp kitko, jis pasakė:

“Žymią savo kaltūros istorijoj šventę 
švenčia lietuvių tauta, šiandien sukaks 
400 metų, kaip pasirodė pirmas lietuviš
kas spausdintas žodis, kuriuo buvo Mar
tyno Mažvydo sudalytoji knyga “Cate- 
chismusa prasty Szadei.” Kaip galima 
spręsti iš jos lotyniškosios Stofiliaus pra
kalbos ir Mažvydo rašytosios eiliuotosios 
prakalbos, knygos autoriai, be kitų su
metimų, vadovavosi ir noru paskleisti 
lietuvišką raštą ir anų laikų mokslo ži
nias tarp “prastų” žmonių. Tai buvo pa
žangus tikslas padėti 'kilti lietuvių liau
džiai, kuri buvo ponų ir kunigų laiko
ma vergijoj ir dvasinėj tamsoj.

“Už dviejų - trijų šimtų metų pasiro
dę žymesni lietuvių literatūros kūriniai, 
kaip Donelaičio “Metai,” Strazdelio dai
nos, Dionizo Poškos “Mužikas Žemaičių 
ir Lietuvos” buvo perimti tos pat užuo
jautos Lietuvos liaudžiai, vilkusiai sun
kų baudžiavos jungą. Tačiau knyga ir 
literatūra, buvusi valdančios eksploata
torių klasės rankose, dar ilgai nerodė ir 
negalėjo rodyti Lietuvos darbo liaudžiai 
kelio kaip iš to jungo išsivaduoti. Prie
šingai, spauda buvo įrankis liaudies są
monei migdyti ir nuodyti. Ilgai, ligi pat 
19-jo šimtmečio galo teko laukti kol at
sirado lietuvių kalba raštai, pradėję ža
dinti lietuvių tautą ir raginti darbo žmo
nes į kovą prieš carizmą ir prieš išnau
dotojų jungą. Tai buvo kelias, kuriuo jau 
pradėjo eiti rusų ir kitų Rusijos tautų 
darbo žmonės, pabudę šventai kovai dėl 
savo teisių, revoliucinės socialdemokra
tijos vadovaujami. Tos revoliucinės ko
vos eigoj spausdintas žodis įgijo naują, 
didelę ir tikrą prasmę.

“Jei ne revoliucijos jėgų pakilimas ir 
išbujojimas, stojus jų priešaky nuosek
liai revoliucinei bolševikų partijai, jei ne 
carizmo sutriuškinimas, jei ne Didžio
sios Spalio Socialistinės Revoliucijos lai
mėjimas, vargiai ar būtume galėję bent 
dalimi tų pasiekimų knygos ir spaudos 
srityje pasidžiaugti, kokius turime šias 
sukaktuves minėdami, o gal ir ’ tų su
kaktuvių nebūtų tekę minėti. Tik pažiū
rėkime, koks likimas ištiko tą lietuvių 
tadtos dalį, kuri pateko į vokiečių reak
cijos jungą. Kur šiandien Mažvydo, 
Bretkūno, Donelaičio, Kuršaičio, Rėzos 
palikuonys? Jų nė ženklo nebėra buvu
siuose Rytprūsiuose, už Nemuno, nors 
ten kadaise ėjo pirmosios lietuviškos 
knygos, nors ten didžiuotasi prašmatnes
ne kultūra, perimta iš vokiečių. Ta lietu
vių tautos šaka nudžiūvo, suvokietėjo-ir 
galutinai išnyko. Tai buvo rezultatas tos 
nusižeminimo ir klusnumo dievui, ponui 
ir kaizeriui dvasios, kurią sugebėjo jiem 
per mokyklą ir spaudą įkvėpti reakcin
goji išnaudotojų klasė ir jos klusni tar
naitė liuteronų bažnyčia. Mes žinome, 
kad ir šioj pusėj caro Rusijos valdžioj 
buvusioj Lietuvos daly, reakcinės val
dančiųjų klasės ir jų klusni tarnaitė ka
talikų bažnyčia stengėsi įskiepinti Lietu
vos liaudyje tokią pat klusnumo dvasią 
dievo, pono ir caro atžvilgiu.

“Tai mūsų tautos laimė, kad ji nepa
sidavė, kad ji laiku pabudo ir nuėjo ko
vos keliu kartu su kitomis Rusijos tau
tomis. Lietuvių tauta nenusilenkė ir Lie
tuvos buržuazijos smurtui ir pastangoms 
ją paklupdyti, sudemoralizuoti ir apsvai
ginti reakcijos ir fašizmo nuodais, pa
stangoms nuslopinti jos laisvės kovos 
troškimą. Nepalaužė mūsų tautoj ir pa
skutinis vokiškųjų grobikų bandymas 
galutinai išnaikinti ne tik mūsų kultū
rą, bet ir pačią liaudį.

‘“Lietuvos liaudis, iškentusi daug var
gų, pakėlusi ilgas ir sunkias kovas dėl 
savo išsivadavimo, pasiekė visiško laimė
jimo. Jei prieš 400 metų Mažvydas, sie- 
lodamasis dėl paprastų žmonių vargų, 
kreipėsi į ponus:

Ach panai, klausikiet ir permanikiet,

Balsus tuos iusu szmaniu ischgirskiet, 
tai šiandien Lietuvos paprastieji žmo
nės, darbininkai ir. valstiečiai, turi pa
grindą didžiuotis esą vieninteliai savo 
krašto šeimininkai, kad jie nusikratė sa
vo ponų, kurie čia šimtmečiais viešpata
vo, kad paprastieji žmonės dabar į savo 
rankas paėmė knygą ir spaudą, kuri tar
nauja tik jų interesams.

“Lietuvių knyga ir spauda savo 400 
metų jubiliejų šiandien sutinka kaip 
triumfatorės. Niekada lietuviškoji kny
ga neturėjo ir negalėjo turėti tokių pa
lankių sąlygų augti ir klestėti, kaip Ta
rybų Lietuvoj. Šiandien mes džiaugia
mės ne tik milijoniniais knygų tiražais, 
bet ir tuo, kad kiekviena mūsų knyga, 
kiekvienas laikraštis ir žurnalas yra tik
ras pažangos veiksnys, aštrus ginklas ko
voj dėl mūsų tautos idėjinio pakilimo, 
tikro patriotizmo ir žmoniškumo auklė
jimo marksizmo - leninizmo pagrindais.

“Šios* sukaktuvės, kurios yra pažymi
mos visoj Lietuvoj, nepasiektų savo tiks
lo, jei mes vien didžiuotumės pasiektais 
ligšiol laimėjimais. Mūsų pareiga yra 
tai, kad lietuviška tarybinė knyga pla
čiau paplistų. Dabar knyga išplatinama 
dideliais tiražais, bet ją reikia padaryti 
dar prieinamesnę, dar masiškesnę, kad 
kiekvienas darbo žmogus mieste ir kaime 
dar labiau pamiltų knygą kaip geriausią 
draugą ir nuolatinį ištikimą mokytoją ir 
auklėtoją. Mūsų rašytojų pareiga yra 
su dar didesniu pasiryžimu ir kūrybin
gumu dirbti, kad iš po jų plunksnos iš
eitų daug naujų vertingų kūrinių, at
vaizduojančių didingąją stalininę epo
chą, tokių kūrinių, kurie savo reikšme 
ne tik papildytų lietuvių literatūros auk
sinį fondą, bet ir užimtų garbingą vie
tą visoj mūsų tarybinėj literatūroj. Tuo 
pačiu pasiryžimu turi persiimti mūsų 
mokslininkai ir visų meno sričių dar
buotojai, kad mokslo ir meno srity mū
sų' tauta iškiltų į pirmąsias eiles. Bro
liškoj Tarybų Sąjungos respublikų šei
moj būdami, mes esame dalyviai tų šau
nių kultūros lenktynių, kurios vyksta 
tarp tarybinių tautų. Mes turime nuo
latinę paramą ir paskatinimą, turime 
gražių pavyzdžių, kaip daugelis tarybi
nių tautų trumpu laiku yra pasiekusios 
milžiniškų laimėjimų literatūros, moks
lo ir meno srityje. Visa tai sudaro pa
lankiausias sąlygas ir įkvepia įsitikini
mą, kad naujas mūsų knygos gyvavi
mo šimtmetis suteiks mūsų tautai nau
jų nepaprastų laimėjimų.”

New Yorko ir Srities Lietuvių 
Dailininkų Ratelis Įsteigtas

Keliolika New Yorko ir gretimųjų 
punktų lietuvių dailininkų, kurie dalyva
vo LMS rytinio festivalio laiku vykusio
je meno parodoje, tuo metu priėmė nu
tarimą įsteigti lietuvių dailininkų rate
lį ar klubą, kuris turėtų vėliau būti vysr 
tomas nacionaliu maštabu.

Šiomis dienomis šio nutarimo įvykdi- 
nimui buvo padaryti konkretūs žings
niai, ir 'iniciatorių grupė sudarė ratelio 
branduolį. Artimoje ateityje ratelis iš
siuntinės platesnį aplinkraštį ir kvieti
mą stoti nariais visiems žinomiems Ame
rikos lietuvių dailininkams.

Prie jau susidariusio ratelio priklau
so apie tuzinas dailininkų, tarp jų to
kie žinomi Amerikos lietuvių piešėjai 
kaip R. Feiferis, broliai Skučai, karika
tūristas Gilmanas, J. Gresh ir eilė kitų.

Susidarysiančio klubo tikslas bus vys
tyti visuomeniniai - organizacinius ry
šius tarp Amerikos lietuvių dailininkų, 
palaikyti glaudų kontaktą, ruošti meno 
parodas ir bendradarbiauti su kitų me
no srovių grupėmis tarp Amerikos lietu
viu.

Dailininkai, kurie šiuo tarpu yra su
įdominti minimu organizaciniu užsimo
jimu, klausimais, patarimais ir pastabo
mis, gali kreiptis sekama antrašte: R. 
Feiferis,'558 Ridgewood Ave., Brooklyn 
8, N. Y. S. •

Lietuvių Meno Sąjunga praeitais me
tais išleido keletą gerų mūsų scenai vei
kalų. Vėliausias jų bus Boriso Dauguvie
čio “žaldoko Dvaras” — trijų veiksmų 
vaidinimas. Mos, amerikiečiai, jau esa
me susipažinę su keletu Dauguviečio 
veikalų. Pirmas mus pasiekė veikalas 
“Pergalė,” paskiau “Uždavinys,” o da
bartinis “Žaldoko Dvaras.”

Pirmieji du veikalai vaizduoja karo 
laikotarpį, kuomet Lietuva buvo nacių 
okupuota. “Pergalėje” mes matome kovų 
vaizdus kaime — partizanai, aktyvistai. 
Pagaliau liaudies laimėjimas — perga
le. “Uždavinyje” veikia 'inteligentija, 
miesto žmonės, valdžios pareigūnai.

“Žaldoko Dvaras” vėl vaizduoja kai
mą Lietuvoje jau 1946 metais. Čia kova 
eina ne ginklais vedama, bet kitomis 
priemonėmis. “Žaldoko Dvaras” gal ne! 
visur, ne kiekvienoje lietuvių kolonijoje 
bus vaidinamas, nes jam reikia įsitiki
nusių, suprantančių reikšmę ir svarbą 
tokio veikalo. Veikalas yra pilnai Tary
bų Lietuvos gyvenimo vaizdas, kuomet 
dar stiprus priešo elementas veikia įvai
riais ir gudriais būdais, ypač sabotažas 
— jų priemonė.

Dauguvietis vykusiai vaizduoja maža
žemį valstietį Žaldoką, kaipo apsimetėlį 
ligonį, taip pat Žaldokų giminaitę, tam
sią, prietarų pilną Magdaleną Paukšty
tę, kaimo smuikininką Sapiegą. Charak
teriai realiai vaizduojami, tinkamai pa
rinkti, kas daro ir veikalą patraukiančiu. 
Pradėjus veikalą skaityti, nesinori jį pa
dėti.

Drama visuomet yra polemiška, dvie
jų jėgų kova. Žaldoko duktė Morta, 21 
metų mergina, taip pat 68 metų “jauni
kaitis” (kumetis-naujakurys) ir vėliau 
Jonas Girėnas (tarybinės armijos kari
ninkas), yra teigiamosios išvaduotos Lie
tuvos jėgos. Gi tikrasis neigiamasis cha
rakteris — Bronius Sidabras. Sidabras,, 
dasigavęs į tarybinio ūkvedžio vietą,
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Perskaičius Knygą
Vidurinvą Amžvą Istorija, ' išleista 

LLD už 1947 metus.
Kuomet buvo proponuojąma LLD su

važiavimui per Centralinį Komitetą, kad 
už 1947 metus reikia išleisti knygą “Vi
durinių Amžių Istorija,” kai kurie ma
nėme, kad gal dabartiniu momentu to
kios knygos išleidimas nesuloš tokios 
svarbios rolės, kokią suloštų knyga bė
gamuoju momentu. Ir aš' pats buvau tos 
nuomonės.

Tačiau perskaitęs knygą savo nuomo
nę pakeičiau ir dabar manau, kad ši 
LLD knyga atliko gerą darbą. Dabar 
man atrodo, kad nepažindamas praeities 
istorijos žmogus negali teisingai orien
tuotis ir bėgamuoju laikotarpiu.

Pas daugelį žmonių yra susidariusi 
nuomonė, kad gal tik Rymo katalikų baž
nyčia tampriai susijus su išnaudotojų 
luomu, o kiti tikėjimai nuo to yra liuost 
Tačiau istorija byloja, kad kokią religi
ją neimsi, surasi, kad visos religijos yra 
sutvertos ant to paties pamato, būtent, 
kad religijų vadai turi būti bagoti ir re
ligija turi būti turčių luomam pagelbi- 
ninkė. Kaipo pavyzdį paimsime kalvinų 
bažnyčią. Skaitome: “Tos naujos 'pro
testantizmo formos steigėjas buvo Kal
vinas (1509-1564). Jis gyveno ir skelbė 
savo mokslą Genevoje, Šveicarijoje.

“Kalvinas mokė, kad kiekvieno žmo
gaus pašaukimas yra iš anksto jam die
vo paskirtas ir todėl žmogus, vis tiek 
kokiai profesijai priklausytų,, turi pasi
sekimais savo darbe parodyti, kad jis yra 
dievo išrinktas. Jis mokė, kad pirklys ir 
verslininkas turi visokiais būdais dau
ginti savo turtus, nes tie turtai jam die
vo patikėti. Samdytų darbininkų eksploa
tacija kalvinams virto dievui patinka
mu darbu...

“Vyriausioji valdžia kalvinų bendruo
menėje priklausė seniūnams, o seniūnais, 
buvo renkami turtingi ir įtakingi žmo
nės. Kalvinų bažnyčia iš pat pradžios pa
teko į turtingųjų buržuju rankas..?’ 
(p.p. 242-243).

Vadinasi, kaip Rymo katalikų bažny
čia yra turčių rankose, taip ir kalvinų 
bažnyčia. Taip lygiai abi tarnauja tur
čių luomui.

Ar buvo revoliucijtĮ, ir valstiecią sur 
kilimą viduramžiuose? Jei buvo, tai ko
kios iš ją pasekmės?

Štai, ką knygoje skaitome apie Tomas 
Miuncerį, kuris gyveno ir veikė 1493- 
1525 m.:

“Tomas Miunceris svajojo apie tokią 
visuomeninę santvarką, kada nebus nei 
eksploatatorių, nei eksploatuojamųjų, vi- 

kenkia visuomeniniam ūkiui, jis veikia 
savo gudrumu į Žaldoką ir kitus, taip 
vadinamus, neutralius charakterius.

Bet neilgam, grįžta Girėnas, taiybi
nes jėgos auga ir stiprėja, Sidabro dar
bai iškyla viršun, Žaldokas, kuris neturi 
tikrų priežasčių nusistatymui prieš ta
rybinę santvarką, kai atvažiuoja revizi
ja, pasitaiso. Kovą laimi naujas gyve
nimas, jauni veikėjai. Kitaip ir būt ne
gali. Toks realistinis gyvenimas.

Bendrai, veikalas įdomus ne tik vai
dinti, bet ir skaityti. Dauguvietis, ma
tomai, gerai pažįsta ne tik miesto, inte
ligentijos, bet ir kaimo gyvenimą, jo kal
bą, papročius. Jo veikale kalba ne Dau
guvietis, bet patys charakteriai. Veika
las tikslus idėjiniai, jame keliama ir 
šluojama lauk smetonizmo liekanos, bet 
Dauguvietis sugebi ne politiniais žo
džiais, ne kalbomis, bet gyvenimo gana 
spalvingais vaizdais parodyti dabartinės 
Lietuvos kaimo kovas.

Žaldokas kaipo aludaris, Sapiega kai
mo smuikininkas, Paukštytė kaipo prie
taringa, tamsi senmergė, zakristijonas 
Rūta — girtuoklis. Šie charakteriai yra 
padaras senosios Lietuvos, bet be jų vei
kalas nebūtų tikras kaimo vaizdas. Jie 
priduoda veikalui įvairumo, spalvų.

Gal ne visur mūsų kolonijose veikalas 
bus vaidintas, bet jis turėtų būt visų 
skaitytas. “Žaldoko Dvaras” rašytas 
Lietuvos vaidybai, jis tinka ir Ameri
kos lietuviams. Jo pastatymui reikia są
moningų vaidintojų, reikia tam tikros 
scenerijos, pasiruošimo'. Bet jei nedarysi
me didesnių pastangų, tai nieko geres
nio ir nenuveiksime savoje scenoje.

Man rodos, kad draugo D. M. kalba
mo veikalo “kritika” visai buvo ne vie
toje. Jei ką gero ji padarė, tai paaksti- 
no skubiau imtis veikalo skaitymo. Bet 
veikalą perskaičius, paaiški, kad drau
gas Mikas ne. veikalą sukritikavo; bet 
pats save. Kaimietis.

si busdygūs ir turtai priklausys visai vi
suomenei. Vadinasi, jis turėjo neaiškių 
spėliojimų apie tai, kokia turi būti be
klasė socialistinė visuomenė. Mes žino
me, kad tokia visuomeninė tvarka gali 
įsivyrauti tiktai po socialistinės revoliu
cijos, tiktai proletariato diktatūros keliu. 
Tačiau tuo laiku proletariatas buvo savo 
užuomazgoje, aišku, ir Miuncerio idealai 
tuo Jaiku buvo neįgyvendinami. Miunce
ris ir pats suprato, kad tikrovė buvo ma
žai palanki jo idealams įkūnyti, bet, kaip 
tikras revoliucionierius, jis panaudojo 
visus organizacinius ir vado gabumus 
tam, kad suvienytų to meto revoliucio
nierius kovai prieš , feodalinę santvar
ką .. ?’

Miunceris lygiai atakavo kaip kuni
gus, taip ir kunigaikščius ir turtinguo
sius miestelėnus;,

“Ponai, — sakydavo jis — patys at
sakingi už tai, kad vargšas tampa jų 
priešu.

“Miestai ir kaimai bruzdėjo. Gyven
tojai uždarinėjo bažnyčias” (pp.234-5).

1524 metais Vokietijoje užvirė valstie
čių karas. Valstiečiai pradėjcratsisakinė- 
ti tarnauti savo senjorams ir paskui grie
bėsi ginklo. Jie reikalavo, kad.jiems bū- 

• tų sugrąžinta žemė ir ežerai.
Beveik visa pietų Vokietija buvo ap

imta valstiečių sukilimo. Tačiau valstie
čių jėgos buvo suskaldytos, nes discipli
na buvo silpna, valstiečių vadai buvo ne
patyrę. Todėl kunigaikščiai, bajorai ir 
turtingieji miestelėnai susijungė ir už
gniaužė valstiečių sukilimą. Miunceris 
buvo paimtas į nelaisvę ir su kitais su- 

(Tąsa ant 4 puslapio)

Mano eilėraščių knygai, 
“Pavasarių Godos”, kuri 
neužilgo išeis iš “Laisvės” 
spaustuvės, prenumeratų 
rinkimas jau turi gražią 
pradžią. Tuo reikalu ateina 
atsiliepimų Jaugiau ir dau
giau. Vieni. pasižada pasi
darbuoti, o kiti jau ir dar
bo vaisiais gėrisi.

štai J. žebrys, Cleveland, 
Ohio, pats mėgstąs ne tik 
eilėraščius skaityti, o ir 
kurti-rašyti, sakosi persta- 
tęs reikalą Clevelando lie
tuvių publikai. Bet pirma 
negu jis pradėjęs asmeniš
kai klausinėti prenumera
tų, dd. Kirstukas, Roman- 
dienė ir Pauzeriene surinko 
jų po desėtką kitą. Pats d. 
Žebrys tuo vakaru gavęs 
tik tris prenumeratas. Va
dinasi, pasekmės gražios.

“Vilny” atžymėta, kad 
gražias pasekmes turi dai
nininkė Anelė Dočkienė, 
Chicagoje. Ji turinti 20 pre
numeratų (dabar gal jau 
žymiai daugiau).

Wilkesbarrieti$ daininin- ' 
kas Vincas Valukas sakosi 
savo prenumeratą pasiun
tęs tiesiog Laisvei, o vieno 
scrantoniečio prenumeratą 
atsiuntė man. Ir žada dau
giau padirbėti.

Buvęs dažnas Laisvės 
bendradarbis Pacific—John 
Baker sakosi neturįs pro- , 
gos sueiti su lietuviais, to
dėl ir progos pasidarbuoti 
nebus. Jis sako, kad knygos 
kaina, tokiu brangumo me
tu, yra peržema.

S. Tarvydaitė, Easton, 
Pa., mielai pasižada pasi
darbuoti.

Scrantonietis Ignas Kle- 
vinskas, kurio žmona ser
ga jau keli mėnesiai, ir ku
riam nėra progos bent ko
kiu visuomeniniu darbu už
siimti, sakosi jau irgi' turįs 
keletą prenumeratų.

Stasys Jasilionis.

Detroit Midi

Teofilis Tilvytis

Didvyris
Jis jaunas, šviesplaukis bekojis 
Svajingai rymo ant remento;
O vakar jis už mus aukojos 
Gal būt ant Nemuno, Šešupės kranto.
Tarp girių brėško rausvas rytas 
Smogikų plėšiamai tėvynei— 
Per pievas, pienėm nubarstytas, 
Vikšrai pasitiesė plieniniai.
Pabėrė jis granatų krūvą 
Po geležinio šliužo ratais. 
Ir pievoj milžinas sugriuvo, 
Galūnėm pasikratęs.
Jaunuolis, žemėm apneštas pabudo 
Kanuolių išraustoj duobėj: 
Iš' kojos tirštas kraujas plūdo, 
Į smėlį skęsdamas skubiai.
Jo švarkas paprastas, vatinis, 
Gal būt net su lopeliais— 
Medaliai skamba ant krūtinės, 
Kaip vėjo supami varpeliai.

Sąryšio susirinkimas įvyks 
penktadienį, 6 dieną vasario, 
Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter St., 7:30 vai. vakare. 
Į susirinkimą privalo atsilan
kyti visų draugijų ir choro 
delegatai.

Kad sekmingesni susirinki
mai būtų, tai reikėtų, kad są
ryšio sekretorius delegatus pa
ragintų atvirutėmis. Todėl, 
visi delegatai turi jam priduo
ti savo antrašus.

Į šį susirinkimą privalo at
silankyti, kaip 1947 buvę de
legatai, taip ir 1948 metams 
išrinkti. Raginami atsilanky
ti ir nedelegatai, kurie intere
suojasi sąryšio reikalais ir tu
ri pasiūlymų.

šiemet ypatingai yra daug 
svarbių reikalų, bus renkamas 
šalies prezidentas, daug kon- 
gresmanų, senatorių ir kitų 
viršininkų. Reikės aptarti apie 
mūsų parengimus ir "spaudos 
platinimą. Reikalinga išrink
ti ir sąryšio 1948 metų val
dybą. Taigi, susirinkimas la
bai svarbus ir prašome visus 
ir visas dalyvauti;

■ St. Tvarijonas,
Sąryšio Pirmininkas.

Apsivedė Jonas Mitrikas, 
gyvenąs 2421 Burnside, su 
Stella Maliukiene. Abudu bu
vo našliai. Jie yra ilgamečiai 
dienraščio Laisvės skaitytojai. 
Linkime abiem jaunavedžiam 
ilgo ir laimingo gyvenimo.

Pažįstamas.

Washington. — Senatas 
vienbalsiai užgyrė generolą 
Omarą N. Bradley, prezi
dento Trumano skiriamą 
armijos štabo vadą vieton 
Eisenhowerio.

3 puslapis—Laisve (Liberty, 
Lithuanian Daily), 

Sešt., Sausio 31, 1948
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PASKUTINIS CARAS
-10-4.47- (Istorine Apysaka) ★ -m-

Paraše Justas Paleckis
Kokovcevas perdaug gerai žinojo vi

sas rūmų gyvenimo smulkmenas, kad 
nesuprastų kuo paremtas tas carienės 
atšalimas Stolipino asmeniui, kuris buvo 
jaučiamas prieš jo mirtį ir nepasikeitė 
po mirties. Kokovcevo žentas buvo arti
mas Rasputino draugas, tad jis gerai ži
nojo Stolipino nemalonės priežastis.

Neilgai pakako carienės malonės ir 
pačiam Kokovcevui. Kaip tik netrukus 
įvyko plačiai išgarsėjusios muštynės, per 
kurias vyskupas Hermogenas ir jo drau
gai norėjo priversti Rasputina atsisakyti 
nuo savo artumo su caro rūmais. Toji 
istorija pateko į spaudą ir caras buvo 
labai susijaudinęs tuo. Jis prašė vidaus 
reikalų ministerį Makarovą pasirūpinti 
suvaldyti spaudą ir pyko, kad dėl for
malių priežasčių negalima priimti ati
tinkamo įstatymo spaudai tokiais atve
jais suvaržyti. Bet ir Kokovcevas išsi
reiškė prieš Rasputino įtaką, kuri labai 
kenkia caro ir jo šeimos garbei. Pats 
pasimatęs su Rasputinu jis įgijo įspūdį, 
kad tai tipingas Sibiro valkata, bet gud
rus, hipnotizieriaus palinkimus turįs, 
vikriai vaidinąs paprastuolio, pamal
daus žmogaus ir pranašo vaidmenį apsi
metėlis. '

Kokovcevas atvirai išdėstė carui tą 
neigiamą įspūdį apie Rasputino asmenį, 
pažymėdamas, kad tokių tipų jam tekę 
sutikti tarnaujant kalėjimų žinyboj, ir 
nenorėtų su tokiu vienas susitikti, nes 
iš jo viso ko galima laukti. Kokovcevas 
įtikinėjo carą, kad Rasputinas žemina 
caro garbę pasigyrimais apie savo' galin
gumą carb rūmuos. O blogiausia, kad 
Rasputina išnaudoja įvairūs tamsūs gai
valai, kuriem jis padeda įvairius tam
sius biznius atlikti.

Nikalojus, šio pranešimo besiklausy
damas, atkakliai tylėjo ir, daugiausia, 
buvo nusisukęs į langą, o tai visada 
reikšdavo jo nepatenkinimą. Išklausęs, 
caras padėkojo Kokovcevui už atvirumą 
ir pas'akė, kad “to mužikėlio” jis gerai ir 
nepažįstąs. Tiesa, matęs jį du tris kar
tus, bet per ilgus laiko tarpus.

O vos parvykęs namo, Kokovcevas iš t 
savo žento sužinojo, kad Rasputino bute 
apie tą pasikalbėjimą viskas smulkiai 
jau esą žinoma ir Rasputinas apie Ko- 
kovcevą paslaptingai pasakęs: “Aha, tai 
jis toks! Na, tegu! Kiekvienas sau tesi
žino !”

Kokovcevas stebėjosi, kaip gi taip 
greit apie jp pasikalbėjimą su caru Ras
putinas galėjo sužinoti. Bet dalykas bu
vo paprastas: per pusryčius caras viską 
išdėstė carienei, o šioji papasakojo Vi- 
rubovai, kuri tuoj pranešė Rasputinui.

Su Rasputino reikalu Kokovcevui ne
trukus dar teko susidurti. Tuo metu kai 
kurie Dūmos nariai platino hektogra
fuotus carienės Aleksandros ir caro duk
terų laiškus, kurie buvo rašyti Rasputi
nui. Carienė ilgame, laiške tarp kitko 
rašė: “Man rodos, kad mano galva'len
kiasi, kai aš tavęs klausausi, ir aš jau
čiu tavo ranką mane paliečiant.” Caraitė 
Olga Rasputinui rašė: “Mano mielas, 
brangus,* mylimas drauge. Taip gaila, 
kad seniai tavęs nemačiau. Dažnai noriu 
tave matyti ir daug galvoju apie tave.” 
Panašiai rašė ir kitos caro dukterys, 
matyt, motinos liepiamos.

Tuos laiškus iš Rasputino gavo Ilio- 
doras kai dar su juo draugavo, o susi
pykęs jis atidavė juos Rasputino prie
šam. Susekus pas ką yra tų laiškų ori
ginalai, buvo pasirūpinta juos išgauti ir 
Kokovcevas paskyrė pinigų jiem atpirk
ti. Kokovcevas patarė Makarovui laiškus 
atiduoti tiesiog carienei, nes atiduoti 
juos carui būtų nesmagu. Bet Makaro
vas, pasitaikius progai, atidavė laiškus 
carui. Buvęs ligi tol geroj nuotaikoj, ca
ras staiga išbalo, susinervinęs išėmė 
laiškus iš voko ir, žvilgterėjęs į rankraš
tį, tarė: “Taip, tai ne padirbtas laiškas.” 
Paskui jis skubiai atitraukė stalčių ir 
aiškiai susijaudinęs, įpykęs, įmetė ten 
laiškus.

Kai po visų šių įvykių Kokovcevas 
vieną kartą sutiko carienę, jis tuoj pa
juto jos nemalonę. Carienė tiesiog pa
brėžtinai stengėsi jo nepastebėti ir aiš
kiai nenorom su juo pasisveikino. Tokią 
carienės nemalonę ministeris pirminin
kas Kokovcevas jautė iki pat atsistaty
dinimo.

Per vieną pasikalbėjimų Rasputino

klausimu senoji carienė Marija Feodo- 
rovna Kokovcevui pareiškė: “Vargšė 
mano marti nesupranta žudanti ir di
nastiją ir save. Ji nuoširdžiai įtikėjo 
kažkokio padaužos šventumu, ir visi mes 
bejėgiai tą nelaimę pašalinti.”

1912-j i metai vėl atnešė naujų sukak
tuvių — minėta 100 metų kaip Rusija 
nugalėjo didžiąją Napoleono kariuomenę, 
kuri buvo atėjusi net iki Maskvos. Tai 
suteikė naują progą carui tęsti savo 
“susiartinimą su liaudim” per iškilmes, 
kurios įvyko daugely istorinių vietų, 
ypač Borodino laukuos, ties Maskva, kur 
ėjo didžiausios rusų ir prancūzų kauty
nės 1812 m. Čia caras kalbėjosi su vals
čių viršaičiais, su valstiečių deputaci
jom, su šimtamečiais seniais, kurie at
siminė dar Napoleono laikus.

Caro širdį džiugino dideli kariuome
nės paradai ir įtikinėjimai, kad kariuo
menės organizacija, jos tiekimas ir tech
niškoji pažanga jau žymiai išaugusi. 
Prieš užbaigdama visą savo gyvavimo 
penkmetį III Dūma priėmė vyriausybės 
pasiūlytąją laivyno statymo programą. 
Karo ministeris Suchomlinovas reikalavo 
vis didesnių ir didesnių kreditų ginklavi
mosi išlaidom ir caras jį visada palaiky
davo.

Tai metais buvo išrinkta IV Dūma, 
kuriai vėliau teko suvaidinti tokį dide
lį vaidmenį. Nors Kokovcevas nebuvo 
toks valdžios tiesioginio kišimosi į rin
kimus šalininkas, kaip jo pirmtakas Sto- 
lipinas, tačiau ir per šiuos rinkimus gu
bernatoriai, vidaus reikalų ministerio 
Makarovo įkvepiami, gyvai veikė rinki
mų rezultatam paveikti. Nedaug tebuvo 
naudos iš valdžios pašalpomis leidžiamų 
laikraščių, brošiūrų ir atsišaukimų, ku
rių niekas neskaitė, bet labiau veikė vik
rus rinkimo . apylinkių suskirstymas ir 
rinkimų įstatymo aiškinimas- valdžios 
partijom palankia prasme.

IV Dūma išėjo dar dešinesnė už savo 
pirmtakę, nes dešinieji gavo 39 naujus 
narius. Kraštutiniai dešiniųjų buvo 185 
(rusų tautos sąjungos 64, nacionalistų 
88, dešiniųjų centro 33). Spalių 17 d. 
partija (“oktiabristų”) arba “žuvusiojo 
manifesto partija” sumažėjo ir turėjo 
99 narius Dūmoj. Opozicinio centro par
tijos — kadetai turėjo 58 ir progresistai 
47 narius. Kairusis sparnas buvo silp- 

' nas — darbiečių (“trukdoviki”).— 10 ir 
socialdemokratų — 14. Be to, buvo 9 
lenkų atstovai ir 18 kitų tautinių grupių 
— mahometonų, baltgudžių, lietuvių, 
latvių, estų. Kadangi šioj Dūmoj 
buvo 49 pravoslavų dvasiškiai, ją kartais 
vadindavo “popų Dūma.”

Lietuvių atstovai IV Dūmoj buvo M. 
Januškevičius (darbietis — eseras), M. 
Yčas (“kadetas”), Pr. Keinys (darbie
tis), kun. Laukaitis (progresistas) ir vil
nietis Cijūnėlis (lenkų “kolo”).

(II tomo pabaiga).
(Bus daugiau)
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PERSKAIČIUS KNYGĄ
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

kilėliais po žiaurių kankynių buvo nu
žudytas (pusi. 237-8).

Ir taip per visą Vidurinių Amžių Isto
riją tęsėsi, kaip kokis lenciūgas, plėšikiš* 
ki karai tarpe kunigaikščių, karalių, vys
kupų ir popiežių, ir turtingųjų žemval
džių už galią. Taipgi ėjo valstiečių suki
limai už pąsiliuosavimą iš vergijos ir 
feodalizmo.

Nors valstiečių sukilimai visur buvo 
sugniužinti susijungusių kunigaikščių, 
karalių ir popiežių, tačiau diduomenė, 
bijodama visuotino liaudies sukilimo pri
versta buvo daryti tam tikras reformas. 
Industrijai vystantis, darbininkijai .di
dėjant, buvo panaikintas, feodalizmas ir 
vergija.

Šią knygą perskaičius būtų galima 
duoti daug pavyzdžių apie karus ir re
voliucijas. Todėl Vidurinių Amžių Isto
rija suteikia gilių pamokų ir šių dienų 
kovom. Tad garbė LLD už šios knygos 
patiekimą lietuviškai' visuomenei. Apie 
šią knygą daug kas būtų galima parašy
ti, tačiau vieta ir šio straipsnio rėmai 
neleidžia eiti į gilesnę jos analizaciją. 
Tikiuosi, kad kiti 'draugai padalys pla
tesnę peržvalgą. Aš norėčiau matyti, 
kad ši knyga būtų plačiau komentuoja
ma. * Z Biviba.

^Herald Tribune” Korespondentas Klausia 
O Win. Z. Foster Jam Atsako.

(Pabaiga)

Klausimas: Ar “Daily 
Workerio” tarnautojai yra 
unijistai? Jeigu ne, tai ko
dėl?

Atsakymas: Visi “Daily 
Workerio” tarnautojai yra 
unijistai ir nariai Newspa
per Gildijos nuo pastaro
sios įsikūrimo. Keista, kad 
šis klausimas, pastatytas 
tiems, kurie yra patys nuo
sekliausi progresyvio, ko
vingo unijizmo šalininkai.

Klausimas: Ar jūs norė
tumėt pareikšti pozityvę 
Jungt. Valstijų komunistų 
partijos programą?

Atsakymas: Tuojaut-inę 
komunistų partijos progra
mą galima apsklembti tri
mis bendrais pavadinimais: 
ekonominiai žygiai, civili
nės teisės, ir taika.

1. Ekonominiu klausimu 
nusistatymas: Mes, komu
nistai, vedame neatlaidžią 
kovą už darbininkų ir ben
drai žmonių ekonominio bū
vio gerinimą, — už aukš
tesnes algas, žemesnes pra
gyvenimo kainas, geresnius 
butus, žmoniškesnes sąly
gas darbavietėse, už socialį 
saugumą, metinės algos ga
rantavimą, už įstatymus, 
protektuojančius negrus, 
jaunimą, moteris; už galin
gesnes darbo unijų organi
zacijas. Visi šitie dalykai 
gali nustumti tolyn ar pa
lengvinti n e i š v engiamojo 
krizio išdavas. Jais yra: lu
bos kainoms, pelnų aprėži- 
mas, demokratiniai taksam 
imti įstatymai, monopolistų 
suvaldymas, visuomeniniai 
namų projektai, greitieji vi
suomeniniai darbai, etc.; 
komunistų partija visa tai 
nuoširdžiai remia. Mes

taipgi remiam įvairių svar
biausiųjų ir pagrindinių 
pramonių nacijonalizavimą. 
Visų didžiausias prieš ko
munistus šmeižtas yra tas, 
būk mes veikiame pagal te
oriją: “juo blogiau, tuo ge
riau” ir būk mes apleidžia
me ir savo naudai eksploa
tuojame ekonominius liau
dies sunkumus. Iš tikrųjų 
komunistinis judėjimas, — 
darbininkų kūnas ir krau
jas, — yra pats geriausias 
žmonių duonos ir sviesto 
reikalavimų gynėjas. Ši tai 
yra pagrindinė priežastis, 
kodėl komunizmas taip 
sparčiai plečiasi per visą 
pasaulį. i

2. Civilinės teisės: Komu-* 
ništai taipgi yra patys ryž
tingiausi kovotojai prieš 
fašistines tendencijas, ku
rios šiuo metu taip reiškia
si mūsų šalyje fr visame 
mirštančiame kapitalistinia
me pasaulyje. Dėl to komu
nistai nenuilstamai kovoja 
prieš Kongreso Ne-Ameri- 
kinės Veiklos Komitetą, 
prieš pietinius negrų lin- 
čiuotojus, prieš anti-semi- 
tus, prieš anti-unijistinius 
įstatymus, prieš taip vadi
namas lojalumo priesaikas 
ir minties kontrolę, ir prieš 
hitlerinį raudonbaubizmą ir 
karo provokavimą. Stam
bieji kapitalistai šioje šaly
je ir visame pasaulyje, at
sidūrę vis gilėjančiose kapi
talistinėse kontradikcijose, 
norėtų viską pakreipti link 
fašizmo, kad tuo būdu iš
spręsti neišsprendžiamas 
problemas. Šitie kapitalis
tai suranda komunistuose 
griežčiausius savo priešus, 
blaiviausius kovotojus prieš 
fašizmą ir už civilines tei
ses.

LAWRENCE, MASS
Kas Kaip Gelbėjo Lietuvai

Vietinis Lietuvai “šelpti” 
Bendro Fondo skyrius gavo iš 
centro įsakymą surokuoti, 
kiek surinko aukų; mat, sako, 
kuris miestas daugiausiai su
rinko, tas bus “garbingiau
sias.”

Na, ir sukruto vietos sky
riaus asmenys, kad k negrei
čiausiai gauti tos garbės. Tuo
jau pareikalauta, kad komite
tas atneštų knygas ir rekor
dus į susirinkimą.

Ir .per Keleivį buvo tas šau
kiama, kaip žinia, kad neštų 
drabužius ir pinigus į vietos 
kliubą, nes būk tai kuogrei- 
čiausiai bus persiųsta į Lietu
va.

Na, dabar išrinktas naujas 
pirmininkas ir -pradėta knygos 
peržiūrėti. Varto tas knygas 
visaip, bet nieko surasti nega
li, nes viskas labai sumaišyta. 
Iškilo diskusijos. Vienas įsi
karščiavęs pašoko ir sako:

Aš jums pasakysiu, kodėl 
čia taip yra. šis žmogus, ar
ba vadinamas komitetas se
niau buvęs Maskvos agentas. 
Jis yrva tik , prisišlėjęs prie 
mūs ir mūsų Vardu rengdavo 
prakalbas Keleivio ir Naujie
nų štabo vyrams.

Kaltinamasis atsistojęs aiš
kina, kada ir ką gavo iš cen
tro, tai užsirašė, na, ir užpro
testavo prieš jo įtarimą..

Įsikarščiavimuose girdėjosi 
net toki “pagyrimai,” kaip 
“vagis.” Kalbėjo, karščiavosi 
keturias valandas ir prie daly
ko nepriėjo. Kodėl jie nesu
prato, kad čia jų centras juos 
pačius' už nosies vedžioja. 
Juk jie siuntė į ( centrą, tai 
centras ir žino, kas daugiau
siai surinko, kam jis klausia 
vietos komitetų ?

Paimkime Lietuvai 
Teikimo . Komitetą, 
kitaip dalykai buvo:
kas, drabužius Lietuvos žmo
nėms ir ten pasiuntė, šis uen-

daugiau 
Lietuvą, 
laikoma 
dar rei-

tras žino ne tik, kiek kuris 
miestas šukele pinigų, surinko 
rūbų, bet ir aukojusiųjų var
dus surašė į specialę knygą, 
net ant bronzinių lakštų iš
mušė vardus, kurie 
aukojo, ir. pasiųs į 
kur amžinai tas bus 
ir žmonės matys. O
kia pridėti, kad Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto na
riai dirbo visai veltui, be al
gų, ne taip, kaip Bendro Fon
do ponai, kurie gavo riebiai 
mokėti.

Kaip žinia, tai Amerikos 
progresyviai lietuviai nelan
džiojo pas ponus Washingto
ne, Berlyne ar kur kitur, kad 
“nupirkti Lietuvą,” bet sudėjo 
$185,729.03 aukų, gal tiek 
pat ar daugiau vertės buvo 
surinkta drabužių ir pasiųsta 
į Lietuvą. Amerikos progre
syviai lietuviai per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetą 
sudėjo $104,628.18 dėl įvai
rių medikalių instrumentų, 
kurie buvo nupirkti ir pasiųs
ti į Vilniaus ligoninę. štai 
ką mes nuveikėme ir visi tą 
žinome, nes mūsų cėritras da
vė atskaitą.

Mes žinome, kad Lietuva 
buvo ir per amžius bus prie 
jos upių tėvo Nemuno, ten iries 
ir siuntėme surinktas aukas. 
Gi to Bendro Fondo ponai 
siuntė' į Vokietiją, į Italiją ir 
net Afriką “Lietuvos j ieško
dami.” Tokis, tai skirtumas.

Lietuvos Sūnūs.

Mountain Top, Pa.

Pagalbos 
ton visai 
rinko au

Lenkai Pakorė 21 Nacį
Varšava. -- Lenkų teis

mo sprendimu, tapo pakar
ta 21 nacis kriminalistas. 
Tie naciai daugmeniškai 
žudė žydus ir kitų tautų 
žmones 
vykioje Oswiecim.

New York Central gele
žinkelis pernai pelnė $2,- 
30M82.

koncentracijos sto-

3. Taika: Mes, komunis
tai, taip pat statome mūsų 
programos priešakyje kovą 
už taiką, prieš Wall strytą, 
kuris kreipia savo kampai 
niją už karą. Mes reikalau
jame grįžti prie Roose vel
to politikos, prie Trijų Di
džiųjų vienybės ir Sovietų- 
Amerikos bendradarbiavi
mo, kas turėtų būti Jungti
nėms Tautoms ir pasaulio 
taikai pagrindu. Mes esame 
priešingi dabartiniam mū
sų šalies militarizavimui ir 
reikalaujame išįstatydinti 
atominę bombą ir kitus ul- 
tra-lethalo ginklus. Mes 
priešinamės Marshallo pla
nui su jo imperialistiniais 
politiniais motyvais ir są
lygomis, ir mes siūlome, kad 
visokia Europai pagalba bū
tų teikiama per Jungtines 
Tautas. Mes teigiame, jog 
draugiškas kooperavimas 
tarp Jungt. Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos yra gali
mas ir kad tai vienintelė 
apsauga nuo trečio pasau
linio karo, kuris tikrai nu
šluotų milijonus 
žmonių ir sunaikintų 
kraštą.

Kad pasiekti savo

Iš šios, esančios netoli 
Wilkes-Barre miestelio, vietos 
rašo laisviečiui Juozui Byronui 
Jonas Adomaitis sekamą raši
nėlį ir prašo, jei tinkamas, 
prie progos, tą rašinėlį patal
pinti į Laisvę. Rašinėlis įdo
mus ir jis seka:

žinutės iš Pennsylvanijos 
nuo dviejų pūstelninkų, kurie 
apleido miestą apie 7 mėnesiai 
atgal ir dabar gyvena girio
se. Gyvenimas labai malonus 
ir sveikas; gamta labai meili 
ir visi miškai apkloti baltu 
sniegu — apie 20 ar daugiau 
colių. Šaltis vidutinis, apie 10 
aukščiau zero; o kartais buvo 
iki 30 žemiau zero; tai labai 
sveika...

Dabar pranešame apie mū
sų gyvenimą: Valgome, kada 
norime ir ko tik norime, ži
note, kad miškuose visko yra; 
visokių žvėrelių, paukštelių ir 
visokių naudingų šaknelių, tai 
mudu pildome Trumano įsaky
mą — antradieniais valgome 
šakneles, o ketvirtadieniais 
paukštieną ar žvėrieną. Taip
gi ir gėrimą taupome: vietoj 
degtinės geriam romą arba 
džinę, o kai to neturim, tai 
šaltinio vandenėlis būna ge
rai.

Gal jums bus juokai iš mū
sų, kaipo pūstelninkų. Dėl to 

I atvažiuotum 
j kada pas mus. Aš noriu pa
sikalbėti su tavim, o tu pa- 

kandidatus', -nOsy “bakūžę šamano- 
i tą, kilnoję mudu gyvename. 
Būtų gerai, kad atvažiuoda
mas atsivežtom gerą ir turtin
gą gaspadinę; tai tikrai būtų 
rojiškas gyvenimas. Mat, čia 
mes kada norim gulam, kada 
norim keliam, kada norim dir
bam arba visai nedirbam ir 
tokiu gyvenimu aš labai užga
nėdintas.

Joe, gal gavai kokių laiškų 
iš Lietuvos; kiek girdėti, tai 
dabar daugelis gauna iš Lie
tuvos laiškų. Man būtų ma
lonu apie savo gimines Lietu
voje išgirsti, sužinoti, ar jie 
ten visi gyvi išlikę ir ar svei
ki. Gal galėtume kokių dra
bužių, kurie mums nereikalin
gi, jiems pasiųsti. Parašyk 
mums ir pranešk apie viską. 
Taipgi, jei tinkamas, patal
pink šį dviejų pūstelninkų ra
šinį į Laisvę.

Du pūstelninkai: 
Jonas Adomaitis ir 
Juozas Janušonis.

mūsų 
mūsų

bend-
rą tuojautinių reikalavimų ! prašytume, kad 
programą, komunistų par
tija, nors ir remia tikrai 
progresyvius L________ ,
kur jie pasirodo demokratų i 
bei republikonų partijų są
rašuose, stoja už kūrimą di
džiulės, naujos anti-mono- 
polistinės liaudies partijos | 
— partijos darbininkų, far- 
merių, veteranų, intelektua- ! 
lų, smulkių biznierių, — ku- į 
ri turėtų išstatyti savo ne-i 
priklausomą priezidentinį 
sąrašą 1948 metų rinkimuo
se. Partija stato savo kan
didatus, kaip taisyklė, tik 
ten, kur nėra jokių bendro 
fronto progresyvių .kandi
datų.

- Tolimesnėji J u n g t i nių 
Valstijų komunistų partijos 
programa stoja už kapita
lizmo panaikinimą, — pa
grindinės priežasties, gim
dančios ekonominį chaosą, 
fašizmą ir karą, — už įkū
rimą socializmo, pirmojo 
komunizmo laipsnio.

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

Tel. 1169-W

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

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

1
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Detroito Žinios Milwaukee, WisMONTREAL, CANADA

Pabrango Pienas

šios valstijos ap-

Baltimore. Md

DARBININKŲ ĮSTAIGA

Rytojams.

n

CAMBRIDGE, MASS.
pasakė trum-

282 UNION AVĖ.

sakant, matai
besikeliant iš

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

kuris 
narių,

HELP WANTED—FEMALE 
reikalingos MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

busu, kuris juos kas 
namų paims ir par-

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarrfauja už 

prieinamą atlyginimą.

SKERDYKLŲ DARBI
NINKAI REIKALAUJA 
PRIEDŲ

Kaip matote, Reuthcrio ne
paiso jo pąties unija.

Staro- 
pašal-

tai rems Wallace, jei oficialiai 
už jį ir nepasisakys, nenorėda
mi užrūstinti savo reakcinius 
mokytojus ir universiteto vedė
jus.

kad se
ats iė j o 

tiek pi-

la- 
ge- 
Ji 

jos

J 
iš

vasario 6- d., 
iš Tarybų Sąjungos 
Glinka. Bus rodoma 
6-tos gatvių. Nepra- 
— A. J. S. (26-27)

VAKARIENĖ 85c /
Iš 7-ių patrovų

mieste yra įsikūręs ko-
Wallace nominavimui.

Philadelphiečiai Smerkia 
Deportavimus

OPERATORĖS
Patyrusios ir be patyrimo 

Overlock mačiuos ir Elastic Flatlock
NUOLATINIS DARBAS

jie vidutiniai 
$1.20 valandai, 
pragyvenimo 
turėtų gauti 
valandų, sako unijos pirmi
ninkas Ralph Helstein. Uni
ja pradėjo derybas su Ar
mour skerdyklų kompanija 
dėl algos priedų.

Darbas , nelengvas. Ims ilgai 
laiko gerai sumobilizuoti lietu
sius, tai jau dabar pradėkime.

|J. J. Kaškiaučius, M. D.|
S 580 Summer Avenue, V 
g Newark 4, N. J. - g
g HUmboldt 2-7964 g

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
5

war
sky-

London. — Išvogta $32,- 
000 vertės fotografinių į* 
rengimų iš karinio Ameri
kos laivyno centro Londo* 
na

Patyrę 
(slacks). Puikiausios Darbo

Uždirbti ?75 iki $100

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius
Tel. TRObridge 6830

DR. JOHN REPSH1S
(REPSYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8 

Nedaliomis ir Šventadieniais:
* nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street
kamp. Inman St., arti Central Skr.

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

Washington. -v- Valdžia į 
patvarkė mažiau gazolino į ! 
gaminti, o daugiau kūrena- 1 
mojo žibalo. ii

lokale No. j 
turi 15 tūkstan-■ 

buvo viršininkų 
Reakcininkai šau-'

DIENOS— 40 VALANDŲ. $26 I savaitę 
ir tipai. NUOLATINIS DARBAS 
KREIPKITF.S ] HOUSEKEEPER

FIFTH AVENUE HOTEL
5TH AVENUE & 9TH ST.

NEW YORK CITY
(26)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

prie
GERA ALGA.

ABRAHAM ROSEN, INC.
814 Broadway, N. Y. C.

(26)

OPERATORES
Patyrusios prie Sinjrer Mašinų.
Darbas j sekcijas, prie bliuzių.

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

(29)

Padovanojo Naują Autobusą
Staro-Standardo darbinin

kai padovanojo naują busą 
šlubiems vaikučiams vežti mo
kyklon. Už naują autobusą 
užmokėjo per pusę 
Standard© darbininkų 
pos fondas 5,600.

Nariai Employees

liai užmuštas.
Atvažiavo K. Kilikevičiaus ' 

Motina
Pereitą savaitę atvažiavo 

nemažas skaičius išvietintų lie
tuvių, kurių tarpe atvažiavo 
pas savo sūnų į Longueuil K. 
Kilikevičiaus motina. Draugų 
Kilikevičių motina esanti jau 
pusėtinai sena, *83 metų am
žiaus. Bet šiaip dar stipri mo
teriukė. Kiek atsikvėpusi iš 
kelionės važiuosianti aplanky
ti K. Kilikevičių į Torontą.
Jau Išėjo Naujas Laikraštis

Montreal© tarybininkai su 
naujai atvykusiais lietuviais 
išleido tą patį laikraštį, tik 
kitokioje formoje. Pirmiau ta 
jų Nepriklausomoji Lietuva 
eidavo sąsiuvinio pavidale, o 
dabar išleido laikraščio pavi
dale. Bet vardas tas pats te
bėra—Nepriklausoma Lietuva.

O kiek jame keršto ir pa
giežos... Rodos, būtų sarma
ta. Juk naujai atvykusieji lie
tuviai patys vadinasi gražiais 
inteligentais, ir kai kurie ne 

i su visais nori kalbėtis. ' O 
I spaudoje pasirodo labai, labai 
; žemos kainos žmonės. Su to- 
I kiu ’savo laikraščiu nieko ne-

Fund 
Committee, sykiu su depart
ment vyriausybe, iš Staro 
raštinės išvežė naują autobu
są prie šlubųjų vaikučių mo
kyklos. Vaikučiai per moky
klos langą žiūrėjo ir džiaugė
si nauju 
rytas iš 
veš.

Vėl
Keletas savaičių atgal pie

nas buvo pakeltas dviem cen
tais. Dabar vėl pabrango vie
nu centu. Už pieno bonką 
dabar turime mokėti 18 c.

" Pienas naudingas maistas 
kiekvienam, o labiausiai vai
kams. Turintieji keletą mažų 
vaikučių vargiai beišgalės 
jiems jo pakankamai pripirkti.

Teko pasitikti vieną kai- | 
mynę, kitatautę, mažoje krau
tuvėlėje. žinau, kad ji turi 
tris nedidelius vaikučius. At- _ 
ėjusi į krautuvę nusipirko pie- patrauks, bet daugiau žmonės 
no bonką. Tuojaus paklausiau 
ar užteksi trims ‘vienos bon 
kos? Sako: “Turi užtekti. 
Didesniesiems nebeduodu pie- į 
no, pratinu kitokio ’ maisto 
daugiau valgyti.”

Darbininkams algas kėlė 
praeitų metų liepos mėnesį. 
O kiek jau sykių kėlė kainas 
ant visokių maisto produktų ? 
Net po kelis kartus per mė
nesį !

Nelaiminga Mirtis
Tūlas Louis Paquin, 45 metų 

amžiaus, 3722 Wellington St., 
Verdun, pentorius Lachine 
plento Steel Company, bepen- 
tydamas netyčia palietė elek- 
trikinę vielą ir tapo momenta-

I pasipiktins.
Plėšikai Gerai Laimėjo

Vieną šeštadienio vakarą 
Aubry, 7621 Michel Blvd., 
ėjo iš namų. Suskambėjus du
rų skambučiui, tarnaitė Mrs. 
Laporte nuėjo svečių įleisti. 
Tik atidarius duris, tuojau 
trys vyrai įsibriovė. Du iš jų 

. turėjo ginklus ir liepė moteriš
kei tylėti, o trečias ieškojo ko 
rasti. Ir miegamajame kam
baryje atrado mažą metalinę

■ dėžutę, kur buvo $1,500 Pas
kui surišo moterį su tvarsto
muoju bandažu, burną užrišo 
su nosiniuke ir paliko. Par
ėję namiškiai moterį išlaisvi
no. Birutė.

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

9

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt., telefonuokite
/ SHorerdad 8-9330
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 

ko jūs reikalausite.
Specialistai Pritaikymui 

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

Paul Gustas Funeral Home
z INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

Po Miestą ir už ‘Miesto 
Pasidairius

Neseniai paskelbta, 
nio Fordo laidotuvės 
$21/,000. Kam reikėjo
nigų išleisti ant mirusio?

žinoma, pinigų Fordai turi. 
Jų nedidelė šeima valdo bilio- 
ninę korporaciją.

Jaunas būdamas Henry For
das, sakoma, buvo neturtingas. 
Tūli laiko jį labai gabiu, kad 
taip ūmai praturtėjo iki bilio- 
nieriaus. Bet praturtėjimas, 
ypač taip didelis, ne visada pri
klauso nuo gabumų. Yra žmo
nių, kurie šimtus sykių gabes-. 
ni už Fordą, bet jie netapo mi- 
lionieriais.

Turtus sukrauna dažniausia 
atkaklūs ir beširdžiai žmonės, 
nepaisą kitų, išnaudodami ki
tus.

Vasario 21, Lansinge, vals
tijos. sostinėj bus didelė kon
ferencija, kurioje bus nominuo
tas Henry Wallace. Bus pradė
tos skleisti peticijos parašams 
Wallace kandidatūrai. Norima 
surinkti bent 100,000 parašų 
ir tas nebus sunku atsiekti.

Valstijos įstatymas reikalau
ja surinkti tik 10,000 parašų 
ir tik iš 10 apskričių. Komite
tas Wallace Nominavimui ta
čiau ruošiasi surinkti 100,000 
iš visų 
sk ričių.

Flint 
mitetas
Tex Owens, veiklus UAW va
das, buvęs lokalo prezidentas, 
yra šio komiteto pirmininku ir 
pradėjo darbą.

Pontiac įmonės UAW loka- 
las nubalsavo indorsuoti Wal
lace.

^Detroito Katalikų Universi
teto studentų laikraštis “Var
sity News” rašo apie Wallace, 
kaipo tinkamą vadovauti Ame
rikai ir tikrą liberalą. Tas laik
raštis sako, kad Wallace gali 
tiek sumobilizuoti progresyvę 
Ameriką, kad 1952 metais-bus 
kitokios dvi partijos — viena 
reakcinė, o antra progresyvė. 
Demokratai ir republikonai iš
nyks kaipo partijos.

Atrodo, kad katalikai studen-

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFĄYETTE ST 
x Newark 5, N. J. 

Tel. MArket 2-5172

Lietuvius pas mus kažin ko
dėl labai sunku išjudinti rin
kimų vajui. Dėl Wallace yra ir 
pas lietuvius didelio entuziaz
mo, bet to neužtenka. Reikia 
imtis darbo.

Jau dabar turime darbuotis. 
Reikėtų sušaukti konferenciją, 
išrinkti platus komitetas, taip
gi organizuoti warduose “Ko
mitetus už Wallace,” kurie veiks 
bendrai su trečios partijos 
do komitetu, ar partijos 
rium.

Vilnies vajuje ir šiemet De
troitas pirmoje vietoje stovi, 
bet dėl to nesididžiuokime, pir
štu sau į krūtinę atrėmę. Pa
žvelgus į vajų pastebėsite, kad 
jei Chicagos vajininkai susis- 
mestų į kelias grupes, tai gal 
net trys ar keturios grupės pra
lenktų mus. M. Janulienė tik
rai atlieka didelį darbą, bet 
daugelis mūsų,, kurie ir galėtu
me, kažin kaip tai vajus pra- 
snaudžiame.

Reikėtų ir abelnai pas mus 
veikimas padidinti, paspartinti.

žvalgas. •

Amerikos Slavų Kongresas 
buvo surengęs susirinkimą 
sausio 11 d., Workmens Hall. 
Kalbėjo Harold Buchman, vie
tinis advokatas ir veikėjas už 
H. Wallace’o kandidatūrą. 
Taipgi buvo kalbėtojas iš 
New Yorko. Buvo rodomos 
ir filmos.

Lietuvių labai mažai daly
vavo, tai negerai. Susirinki
mas buvo svarbus, laikas taip
gi yra labai svarbus, tai rei
kia tokiuose susirinkimuose 
dalyvauti. Aukų kampanijai 
už Wallace’a buvo sukelta ne
mažai.

Konvencija Wallace’o kan
didatūros reikalais yra šau
kiama 15 d., vasario, 104 Re
giment Armory, W. Fayette 
St. Ji prasidės 10 vai. ryto. 
Raginami ir lietusių delegatai 
dalyvauti. ' St. Raymond.

čia buvo surengtas koncer
tas ir rodomos garsinės fil
mos, ko Milwaukes lietuviai 
nėra turėję per daug metų, 
žmonių susirinko gana skait
lingai pasiklausyti koncerto 
ir pamatyti judžius iš Lietu
vos. Publika viskuom buvo la
bai patenkinta.

1 S. Pečiulis trumpai paaiški
no, kas surengė minėtą kon
certą ir kas pildys programą. 
Kadangi jam buvo stoka dar
bininkų prie kitų darbų, tai 
pavedė chicagiečiui M. Zaldo- 
kui programą vesti.

A. Dočkienė ir C. Stanevi
čienė dar pirmu kartu pasiro
dė Milwaukej. Kad jos gra
žiai dainuoja, tai man neten
ka pranešti. Tas jau plačiai 
mūsų visuomenei gerai žino
ma. Ir čia mūsų koncerte 
publika įvertino jų dainas ir 
nesigailėjo karštų aplodismen
tų : norėjo, kad jos dainuotų ir 
dainuotų. Tik pirmininkui 
paaiškinus, kd jos kitu tarpu 
dainuos, publika nusiramino ir 
jodvi vėliau vėl pasirodė ant 
estrados. Kiekvieną jų dainą 
lydėjo garsūs aplodismentai.

Kitas gražus numeris pro
gramoj buvo .įaunos milwau- 
kietės, 11 metų Darlene Pe
čiulis, kuri gražiai paskambi
no piano solo. Iš jos išaugs 
gabi pianistė, jei ir toliau la
vinsis. Kitas jauna mergaitė, 
Gloria Garus, irgi skambino 
piano solo. Be to, ji akompa
navo solistei Margaret Pečiu
lis. Margaret Pečiulis turi 
bai gražų balselį, ir jau 
rokai pažengus dainavime, 
labai lengvai dainuoja ir
balselis malonus, švelnufe ir 
muzikališkas. Visos trys mer
gaitės labai puikiai pasirodė. 
Tai garbė milwaukieciams.

Wanda ’Žalis, žymi Chica’gos 
šokikė lietuvaitė, pašoko porą 
ispaniškų šokių. Ji labai ge
rai išsilavinusi, gražiai šoka. 
Publika labai karštai ir ilgai 
plojo jai. Ji tikrai profesio
nališka šokikė.

Pranešimas
PHILADELPHIA, PA.

Judis “The Great Glinka.’’ — At
einantį penktadienį, 
pradės rodyti 
naują judį — 
ant Poplar ir 
leiskite progos

Chicago. — CIO Sker
dyklų Darbininkų Unija 
reikalauja pakelt algą 29 
centais per valandą. Dabar 

gauna po 
bet pagal 

pabrangimą 
apie $1.65 į

OPERATORES
Patyrusios prie moteriškų suknelių. Vaka- 
cijos su alga. Unijinė alga. NANCY

FROCKS, 139 NEW DORP LANE, 
STATEN ISLAND. 

_________________ <£>
OPERATORIAI

(Vyrai ir Moterys) 
prie moteriškų sijonų ir kelnių

Sąlygos. Galinta 
j Savaitę

(Unijine Dirbtuvė)
NATTY-JO SPORTSWEAR CO.

141 W. 36th St., N. Y. C.
(26)

Nancy Roman, chicagietė, 
irgi gražiai sudainavo porą 
dainelių. Nancy Roman da
bartiniu laiku mokina Chica- 
gos Ex-Mainierių Chorą ir 
jau sumokino tą chorą per
statyti veikalus. Pianu akom
panavo jos sesutė D. Yuden 
kaip dainininkėms Dočkienei 
ir Stanevičienei ir Nancy Ro
man, taip ir šokikei Wanda 

I Žalis.
Programą užbaigė ir uždarė 

visos chicagietės sudainuojant 
Amerikos Himną.

Apie garsines filmas tiek 
tenka pasakyti, kad buvo įdo
mios ir svarbios pamatyti. Jo
se matei tikrą vaizdą, kaip 
Lietuvos žmonės rūpestingai 
dirba įvairiose įmonėse, ku
rias suspėjo atstatyti tuojau 
po karo ir tose, kurios išliko 
nesugriautos. Taipgi matosi, 
kaip atstato sugriautus tiltus 
ir tt. Parodo ir sporto ir šal
čio dieduką bedalinant vai
kams dovanas, ir įvykusias pa
rodas. žodžiu 
Lietuvos liaudį 
karo griuvėsių.

M. Zaldokas
pą prakalbą apie LLD 56-tą 
kuopą ir kokią naudą davė 
Amerikos lietuviams Lietuvių 
Literatūros Draugija. Prisi
minė ir apie “Vilnį,” nuro
dant, kad “Vilnis” yra tikras 
žibintuvas darbo klasei, kad 
“Vilnyje” telpa daug žinių iš 
Lietuvos apie tai, ką mūsų 
broliai ten veikia, ir kas 
dedasi plačianl pasaulyje. Ra
gino visus lietuvius priklausy
ti prie LLD ir skaityti “Vilnį.”

Milwaukieciams viršminėtas 
parengimas davė daug nau
dos. Turėjome prpgą išgirsti 
gabias dainininkes, matyti 
gražių ispaniškų šokių ir įdo
mią filmą. Turėtume čia su
rengti daugiau tokių parengi
mų. ^Kaimynas.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR VISOKIUS 
PYRAGUS BEI KEIKSUS

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

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

ir j kitus miestus.
iv. V. LUKOŠEVIČIUS Tel. EVerjreen 4-8802

Philadelphia. — CIO El- 
ektrininkų Unijos atstovai, 
Civilių Teisių Kongreso de
legatai ir kitų pilietinių or
ganizacijų veikėjai bendra
me pasmerkė valdžios pasi
ūloj imus deportuoti iš šios 
šalies Claudių Jones, Al. 
Bittlemaną ir kelis kitus at
eivius, kaip tariamus ko
munistus, neturinčius pilie
tinių Amerikos popierių.

Unijoje “Raudonbaubiai” 
Pralaimėjo Rinkimus

BUSHELMANAS
PATYRĘS

Gera Alga—Nuolatinis Darbas 
LOCAL TAILORING CO.

256 SOUND BEACH AVENUE 
OLD GREENWICH, CONN.

Tcl. OLD GREENWICH 7-0171
(26)

MERGINOS - BERNIUKAI
Fabriko Darbas

Patyrimas nereikalingas. Dirbti prie odos 
dalykėlių. KREIPKITĖS J

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

(Elder Ave. Stotis ant Lexington Hr 
Phelhr.m Bay Subvčs) 

______________________________________ (26)

New Yorko viešbučiu ir kliu 
bų darbininkų 
6, 
čių 
rinkimai,
kė: “Išmeskime laukan raudo- | 
nuosius!” Bet balsavimai pa-j 
rodė, kad progresyviai dešimts | *j
1 L 1 * 11 ’ *• BROOKLYN
kaip reakcininkai. gavo į LABOR° LYCEUM

Aišku, kad. tai didelis smū-! | darbininkų įstaiga 
gis reakcininkams ir įu palai-i I?1?8 BaĮilL Koncertų, Ban- 
0 . 1 ■ Irinrtl Vocfiivill QiicirinlzimH >»< itI kietų, Vestuvių, Susirinkimų.ir tt.

I Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais.

KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS 
Kainos Prieinamos.

949-959 Willoughby Ave.
Tcl STaęg 2-3842

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

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

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 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgreen 4-0612

. ‘ N
2a7ZZZYZ7V/l'Z/y//Y/y//zZzzz//ZZZ/7ZZZ7VZZZ/ZZZZ7ZZZZA!2222222222ž'Z2g?7Y???2gg7??2S^SS5g?iW?liTOg22!iL,

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. ĘALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bUs užtikrintas ir "už prieinamą kainą. 
\l’uikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 pų$L««*Wovė (Liberty, įitfc. Daily)*- Sėst 31
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NewWip^K^ZlnkH 'Beile ’ Padarė Nesmagumo

Našlė Numetė $70,000 
Turto ir Nuėjo

Sako, kad “pinigas, tai vis
kas.” Bet tai ne visiems, štai 
našlė Mrs. Lavenia Alberts, 
72 metų amžiaus, įrodė, kad 
jai “pinigai, tai niekis.” Ji 
numetė pundelį ant negrais 
apgyvento namo porčių, 140- 
12 Lux Road, Jamaicoje, ir 
nuėjo savais keliais.

Kada negrė Mrs. Henry 
Smith atidarė tą pundelį, ku
ris buvo apsiavų dėžė, tai nu
stebo pamačiusi didžiausią 
turtą. Jame buvo $10,800 
popieriniais pinigais, $2,000 
bonds’ais ir bankų knygelė
mis, rodančiomis $50,000 įdė
lių.

Negrė išsigando, kad čia kas 
nors jai bėdą primetė, ir su 
turtu nubėgo į artimiausią po
licijos stotį. Policistai nuste
bo pamatę krūvą pinigų ir to
dėl, kad niekas jų nenori.

Jie padarė tyrimą, nes bond- I 
s’ai ir bankų knygelės paro
dė, kad turto savininkė yra 
Mrs. Lavenia Alberts, gyve
nanti 140-18 L*'«x Rd., So. Ja
maica.

Jos namie nerado. Vėliau 
ją surado pas jos seserį. Po
licija patenkinta, kad pinigai 
nesurišti su kriminalyste, 
negrė Mrs. Smith — kad ; 
kratė tos “bėdos.”

Kūrenamas Aliejus 
Graikijai, o Mums 
Liepia “Pakentėti”

Bethlehem Steel Co 
Dideli Pelnai

New Yorko Tiltai ir 
Tuneliai Yra Pelningi

Benjamin
Weineris

Laisviečiai Kalifornijoje

Now Yorke tūkstančiai žmo
nių dreba šaltuose kambariuo
se, nes neturi kūrenamojo 
aliejaus. Ponai sako: “pa
kentėkite.” Gi tuo pat kartu 
šimtais tūkstančių bačkų kū
renamąjį aliejų veža į kari
nes bazes už tūkstančių my
lių.

Mūsų armijos viršininkai 
kasdien išveža po 60,000 bač
kų aliejaus tik į Graikiją, Ja
poniją, Vokietiją ir pietų Ko
rėją. Matote, ten reikia “gel
bėti,” gi Amerikos žmonės ga
li ir pakentėti.

Didelis Apetitas Pono 
McNutt Ryty Klausiniu

Bethlehem Steel Co. prezi
dentas Mr. E. G. Grace pa
skelbė. kad 1947 metai kom
panijai buvo pelningi. Biznis 
pirmu kartu jos istorijoje pa
siekė biliono dolerių apyvar
tą.

Pelno į metus padaryta “ne
daug,” tiktai $51,088,375, po 
taksų sumokėjimo, arba ant 
kiekvieno šėro užaugo po 
$4.98 pelno, šėrininkams pel
nas bus išmokėtas su kovo 1 d.

Tai matote, kokio pelno tu
ri Bethlehem Steel Co. Gi ka
da darbininkai pareikalauja 
pakelti algas, tai jie susilau
kia žiauriausio puolimo ir 
“raudonųjų” vardo. Bethle
hem Steel Co. didžiuliai fa
brikai yra Bethlehem, Pa., 
mieste, bet ši kompanija jų 
turi

New York Authority, kuris 
valdo penkis tiltus — Tribo- 
ro, Bronx-Whitestone, Henry 
Hudson, Maine Parkway ir 
Cross Bay Parkway, taipgi 
Queens Midtown tunelį, — pa
skelbė, kad 1947 metais per 
tuos tiltus ir tuneli pravažiavo 
58,908,684 automobiliai, tre
kai, busai ir už pravažiavimą 
gauta $11,869,870.35 įplaukų.

Savininkai sako, kad 1947 
metai buvo pelningiausi. Bet 
jeigu gruodžio mėnesį sniegas 
nebūtų užklupęs New Yorką, 
tai dar daugiau būtų padarę 
pelno.

Policija suėmė- gražuolę 
Connie Fernandes, kaipo liu
dininkę . reikale 
(Chippy) Weinerio.
buvo arklių bėgimo bilietukų 
platinimo galva. Kažin, kas jį 
sušaudė, suvarant keturjas 
kulkas, nuo kurių jis mirė.

Policija sakosi, kad po to, 
kaip jis buvo peršautas, dar 
jis per telefoną kalbėjosi su 
gražuole Connie, su kuria jis 
draugavęs du, metus. Mano
ma, kad jis jai pasakė, kas 
jį peršovė.

Newyorkiečiai smarkiai sto
ja už 5 centų fėrus. Daily 
Work orio balsavimai rodo, 

už 5 centų f erą balsavo 
1,683; už pakėlimą fėrų— 
ir susilaikė 53 piliečiai.

kad 
jau 
199

SKELBKITĖS LAISVĖJE

yra
bet ši

ir eilėje kitų valstijų.

PARCELS
^IISSR

Vilnies 
KALĘNDORIUS 

Svarbus moksli n iii raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
LAISVĖ

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
.........  — t1 —  —■

—-I—Xi — Mr —

1 Egzaminuojant Ak is, į 
Į Rašome Receptus i 
i Darome ir Pritaikome Akinius!

TONY’S
į

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
B

a

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

I
i

Išvyko Floridon Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų 
STANDARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 

Iš Anksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.

Buvęs Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Filipinų salose 
Mr. Paul McNutt sakė kalbą 

, apie “Amerikos rolę Tolimuo
siuose Rytuose.” Jis reikalavo, 
kad Jungt. Valstijos gautų 
ten karines bazes mažiausiai 
ant 100 metų, kad Japonijoje 
būtų įtaisyta galinga karo, in
dustrija, daugybė karo lėktu
vams aerodromų. Tas paro
do, kokios “taikos” nori 

| McNutt ir kiti jo plauko 
■ nai. *

Bet vienas dalykas, ko 
: nori, kitas — ką jie gali 
i daryti. Jie’ nuo galvos 

Pas i kojų apginklavo Chinijoje 
akciją, sukėlė naminį karą, 
bet už tai nužemino amerikie
čių vardą. Faktas. Sekma
dienį, sausio 25 d., New York 
Times įtalpino paveikslą, ku
riame matome masinę chinie- 
čių demonstraciją su užrašu: 
“American Devils, Get Out!”

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

, g> 
atsi-

Laisvei: Svečiuojamės 
savo sūnų Walter j Petraitį ir į 
jo šeimą Los Angeles, Cal. | 
Džiaugiamės geru, šiltu oru. į 
Gaila, kad negalėjome daly
vauti Laisvės bankiete. Tiki
mės dar keletą savaičių čia 
pabuvoti.

Mr. ir Mrs. Ch. Brown.

Mr. 
po-

Jie 
pa
iki 
re-

Ona Bieliauskiene, žmona 
laidotuvių direktoriaus Mat
thew P. Ballas, .brooklynietė, 
išvyko keletui savaičių pail
sėti Floridoje. Ji pastaruoju 
laiku sirginėjo slogomis, išgu
lėjo lovoje porą savaičių, tad 
biskutį sustiprėjus nutarė iš
važiuoti į Floridą.

Teko sužinoti, kad pirma
dienį vyksta Floridon Juzė 
Augutienė, taipgi brooklynie
tė, gerai žinoma dienraščio 

į LaisVės bankietų gaspadinė.
Linkime Bieliauskienei ir 

• Augutienei smagiai praleisti 
! atostogas. L. K.

SVEIKSTA M. ŽABLAITIS

F-222—SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežienės, 1 |<v. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėžė Razinkų, 5 sv. Cukraus, 1 sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, 1 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salrnonų. ..

KAINA VISO (iškaitant užtikri
nimo mokesnį) $21.50

r C-56
VYRIŠKAM SIETUI PUNDELIS

3 3/8 jardai 100</, Vilnono Vy
riškam Siutui ; 3 jardai Pamušalo, 
Buckram ir Canvas; Cuzikai, Siū
lai, Adatos, l’adėčkai Pečiams; l 

Sveteri.s ■ 100%vi)nų (pasirinkit 
spalva).

KAINA VISO (iškaitant užtikrini
mo mokesnį) $44.68

Mūsų Katalogo, ParodančioRaštu Reikalaukite Dovanai
Gatavus Pasiuntimui Pundelius ir Pflnias žinias.

WORLD TOURISTS Ne
18 WEST 23RD STREET ,• NEW. YORK 10,į N. Y. *'

Neapykanta prieš keliaujančius pardavi
nėtojus . . . varo žmones prie žmogžu

dystės! Eksplodavimas! Prievarta!
PasibaisėjimasI

“Open Secret” 
su JOHN IRELAND-JANE RANDOLPH

, Pradžia Šiandien !

Brandt’s GOTHAM
Broadway ir 47th St.

Durys Atsidaro 8:30

M. žablaitis grįžo iš ligoni
nes į namus ir jau sveiksta. 
Jam buvo padaryta sunki ope
racija. Linkiu greitai pasveik
ti. Kaimietis.

KLAIDOS PATAISYMAS

saušio, tilpo 
laike Dr. J.

prakalbų.
praleistas

Laisvėje, 26 dx. 
aukavusių vardai 
J. Kaškįaučiąus 
Tarpe aukavusių
vardas K. Sungailos, kuris au
kavo $1. Klaidą pataisau ir 
atsiprašau. A. Mureika.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Saviniftkas
417 Lorimet Street

Laisvės Name
Brooklyn,1 N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
1 mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

—? j Adam V.,Walmus, D. D. S
DAKTARAS-DENTISTAS I

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M.

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

| Fotografas
f Traukiu paveikslus familijų, ves- 

upių ir pavienių/. 
Iš senų padarau;; 
naujus paveiks- • 
lūs ir krajavus;; 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei-;; 
kalui esant ir 
padidinu tokio;; 
dydžio, kokio pa- ■ • 
geidaujama. Tai- “ 
pogi atmaliavoju 1 
įvairiom spalvom. !

Į JONAS STOKES
• 512 Marion St., Brooklyn ;

J Kampas Broadway ir Stone Ave., prie I 
Chauncey St., Broadway Line.

I Tel. GLenmore 5-6191 |

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

Tel. SOuth 8-5569

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

Mathieson Pelnai

Ė-

“Margie” dabar “fliaperka”... Suranda romansą, dainą ir 
juoką tame stebėtiname liepsningame amžiuje!
Naujas gražus muzikalis veikalas ...

JEANNE CRAIN * DAN DAIL^Y

‘You Were Meant For Me’
SU OSCAR LEVANT - BARBARA LAWRENCE

* Ir puikus asmenų vaidinimas scenoj *
FRED ROBBINS — DŽIAZZO KONCERTO ĮVAIRYBĖS 

žvaigždžiuoja LOUIS ARMSTRONG
Vaidina JACK TEAGARDEN — EARL HINES

Mathieson Alkali Works 
kompanija paskelbė, kad 1947 
metais pelno padarė $2,930,-s 
565, po taksų išmokėjimo. 
Pardavė už $24,630,056, gi 
šios kompanijos pardavimai 
1946 metais buvo $19,000,000. 
Reiškia, nors darbininkai ir 
reikalauja “dideljų algų,” bet 
ponai kapitalistai pasidaro vis 
didesnius pelnus.

I Joseuh Garszva
Į Undertaker & Embalmer
f Manager

JOHN A. PAULEY
f Licensed Undertaker

i 231 Bedford Avenue
| Brooklyn 11, N. Y. •

Į Tel. EVergreen 8-9770
EXTRA: ROBERT LAMOURET ir “DUDULE” 

Tiesiog iš pasisekimo Londone!

ROXY 7TH AVENUE ir 50TH STREET

Puikūs Reginiai šaunios Dramos, ugningas Pedro ir Catana romansas, įdomūs 
vaizdai, kerštas, didvyry)»ė ir jautuliai. Pagal plačiausiai perkamų apyskaitų!I

DARRYL F. ZANUCK perstato .
’’CAPTAIN from CASTILE”

Technicolor Spalvomis I . 
žvaigždžiuoja TYRONE POWER su 

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

*nTTTAT T. DURYS ATDAROS 8:30 ŠIANDIEN!
XvJL V CJ-LjL Broadway ir 49th St.

i

I

I

■

Mokyklose Sumažino Šilumą
Iš priežasties stokos kūre

namojo ai ie j auš New Yorke, 
patvarkyta, kad visose moky
klose, kurios yra apšildomos 
kūrenamuoju aliejumi, suma
žintų šilumą.

Mirė

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS g 
Dr. A. Petriką

221 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: I
Į1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

Peter Kapzskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

Lady’s BULOVĄ . . . modemMan’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

> ARTKINO PERSTATO
Pirmąją Pilną Sovietinių Filmų Programą Spalvomis!

“THE LUCKY BRIDE”
komedišką senosios Rusijos operetę, nufotografuotą 

Sovietinėmis chromo spalvomis.
— taip pat Sovietinėmis Magi-spalvomis — 

“SECRETS OF MATURE,” trumpas dalykas, laimė
jęs Tarptautinę Dovaną; Sovietų žinių judžiai, ir 

“SONG OF HAPPINESS” — pirmoji Sovietinė 
spalvuota karikatūra.

Extra! Spalvuota’ “May Day in Moscow”

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

Helen (Egen) Eganauskie- 
nė, 59 metų amžiaus, gyvenus 
255 Powers St., Brooklyne, 
mirė sausio 28 d?, St. Cathe
rine’s ligoninėj. Kūnas pa
šarvotas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. Bus 
palaidota sausio 31 d., .2 vai. 
po pietų, Linden Hill kapinė
se. Laidotuvių apeigomis rū
pinasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Living Room Cushions,
Refilled With New Springs

$3.75
Sofa Apačios Perbudavojimas

Už $12.00
Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

Durys Atsidaro 8:45 A. M.

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)

!= GREEN STAR BAR & GRILL j
LIETUVIŠKAS KABARETAS i

i; Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina J 
j; 'pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti, i 

1; ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

;! Geriausias Alus Brooklyne _ - i

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

i 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
■ ; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698 !

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

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

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

Linksmų Kalėdų > ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams I

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

The demand will be great ... so avoid dis
appointment . . . choose tomorrow!

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—šešt., Sausio 31, 1948




