
THE LITHUANIAN DAILY
A

Brooklyn, N. Y., Antradienis, Vasario-February 3, 1948No. 28 Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Lai Gyvuoja Stebuklai! 
Paslydo Piktas Liežuvis. 
Sudiev Melžiamąja!

Karvutei!
Iškilmingas Laužas!
Naujas Išradimas

Pabėgėliams Gąsdinti.
Rašo A. BIMBA

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

In the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

*

Palaiminti visi, kurie tiki 
stebuklais. Jie laimingi, nes 
jiems gyventi proto nereikia.

Klerikalų Draugo redakto
rius yra vienas tų laimingųjų. 
Jis sako suradęs “sovietišką 
rojų,” kuriame “už mėnesio 
algą darbininkas tegali nusi
pirkti tik 4 litrus degtinės.” 
(D., sausio 26 d.) O tame 
“rojuje” jau daug metų ant 
keturių litrų degtinės gyvena 
arti du šimtai milijonų žmo
nių !

Ar begali būti stebūklinges- 
nis stebuklas? Ar reikalingas 
nors šmotelis srpegenų tam, 
kuris tokiuo stebuklu ti1?i ?

★ ★ ★
Bet tos pačios dienos savo 

gazietoje tas pats redakto
rius atrado tikrai gražų da
lyką. širdingai jam dėkui. 
Jis pripažįsta, kad “politiniai 
Lietuva nepanaikinta.” O mes, 
kurie tikėjome klerikalų spau
da, ščyrai manėme, kad poli
tiniai Lietuvos jau seniai ne- 
besiranda šioje visoje ašarų 
pakalnėje.

★ ★ ★
Atrodo, jog atradęs Lietu

vą šimutis apsidžiaugs ir už 
jos sveikatą tik poterius kal
bės. Tačiau tai būtų perdaug 
reikalaujama iš to griešno 
žmogaus. Lietuva vis tiek 
esanti prapuolus, nes ji esanti 
“pririšta prie pūvančio komu
nistinio lavono.” Ir todėl, gir
di, reikia aukoti ir aukoti 
BALF’ui, ALRKF’ai ir ALT’ai 
ir visiems kitiems dievams, 
kad vargšę Lietuvą atrišus nuo 
to lavono. •

★ ★ '★
v Taą mane priveda prie tos 
pačios temos iš kito galo. Vi
sa bėda su aukotojais. Jiems, 
matyt, ir kantrybė ir kišenė 
pradeda išsisemti. Verkia Ši
mutis ir gailiai ašaroja Gri
gaitis. Pernai Amerikos Lie
tuvių Taryba prašius iš Ame
rikos lietuviu $250,000, o te- 
pešus $100.000. šiemet vėl 
prašo, bet peša dar mažiau.

Dienraštis Vilnis teisingai 
pastebi: “melžiamoji karvutė 
pradeda užtrūkti.”

★ ★ ★
Iki sprogimo išpūstas melas 

orą sugadina patiems mela
giams. Tai visam svietui ga
li pasakyti ir “The New York 
Times” korespondentai. Jie, 
pav., pranešė, kad tie patys 
nelabieji bolševikai iš Dresde- 
no muziejaus išsiplėšę ir išsi
vežę beveik visą pusę meno 
kūrinių, vertės net $170,000,- 
.000!

žmonės pradėjo pečiais 
traukyti ir stebėtis. Tie"k me
no gėrybių tame mažame pro
vincinio miesto muziejuje ! Ar 
galima? Ar visam sviete yra 
toks muziejus?

Marshallas Prašo . Daugiau 
Pinigų Čiangui ir Graikijai 
Prieš Komunizmą
Siūloma iki $8,000,000, 000 Duoti Užsieniams per 
Metus Stiprinti Sovietu-Komunistu Priešus

Washington, vas. 2. — 
Amerikos valstybės sekre
torius Marshallas reikalau
ja daugiau kaip biliono do
lerių naujos paramos xChi- 
nijai, Graikijai ir ameriko
nų užimtos žemėms — Ja
ponijai, pietinei Korėjai, 

.vakarinei Vokietijai ir Aus
trijai. Pridėjus tuos pinigus 
prie Marshallo-Trumano • 
reikalaujamų $6,800,000,000 
penkiolikai mėnesių, susi
darys jau apie $8,000,000,- 
000 užsienin, išlaidų “prieš 
komunizmą.”

Republikonų’vadai kong
rese tvirtino, kad galima 
būtų numušti du bilionus 
dolerių pirmiesiems Mar
shall plano metams vaka
rinėje Europoje. ‘ Marshal
las ir prez. Trumanaš griež
tai priešinosi numušimams.

Republikonas senatorius 
B. Hickenlooper, užsieninių 
reikalų komiteto narys,’ siū
lė taip pataisyti Marshallo

Tėvams Bešokant, Pavogtas 
Kūdikis iš Automobilio

San Diego, Calif.—Kuo
met Louis B. Anders su 
savo žmona šoko naktinia
me klube, tai Dorothy Max
well, 17rmetų moterėlė, pa
vogė jųdviejų kūdikį, pa
liktą automobilyje. Vaikva- 
gė buvo greitai sugauta ir 
kūdikis sveikas sugrąžintas 
tėvams. Areštuota Doro
thy teisinosi, kad jos vyras 
pabėgo, ir jai vienai buvo 
labai nuobodu; todėl jin&i 
pasisavino tą vaikutį. Kū
dikio motina prašo nebaus
ti Dorothys.

planą, kad Amerika po vie
nų, dvejų ar trejų metų ga
lėti! nustot finansavus' va
karinės Europos “atkūri
mą.” šį pasiūlymą remia ir 
senatorius Vandenberg, re
publikonas to komiteto pir
mininkas.
———————M , .1 ■ ■ į Į .!» 

Republikony-Demokra- 
ty Manevrai dėl Taksy

Washington. — Republi- 
konai kongrese perša viso 
$6,500,000,000 numušti tak
sus visiems amerikiečiams 
bendrai. Jų Knutsono bilius 
siūlo mažiausiai uždirban
tiems numušti taksus 30 
nuošimčių, o daugiau įplau
kų turintiems sumažinti 
taksus 10 iki 20 nuošim
čių. Demokratai reikalauja 
nemažinti visos taksų su
mos. Trumanas yra pasiūlęs 
po $40 dovanoti kiekvienam 
taksų mokėtojui ir jo šei
mos nariui, bet pakelti tak
sus didiesiems pelnams.

Kaip republikonai, taip 
demokratai su pasiūlymais 
dėl taksų stengiasi pa
trauki savo pusėn daugiau 
balsuotojų ateinantiem rin
kimam. Republikonai tikisi, 
kad ir dalis demokratų se
natorių ir kongresmanų 
rems republikoniškąjį taksų 
planą.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

i

Visų prašome dėmesio. Siųsdami naujuosius seri- 
ninkus, būtinai prisiųskite kiekvieno pilną vardą jr 
pavardę ir adresą. Centre turi rastis kiekvieno šėri- 
ninko adresas. Tai reikalinga išvengimui klaidų ir su
sirašinėjimui su šėrininkais.

Laukiame daugiau finansinės paramos. Tuojau pa- 
sipirkite Lietuvių Namo Korporacijos Šerų ir prisidė
kite prie įsteigimo Amerikos Lietuvių Kultūrinio Cen
tro!

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS

P. Tamas, New Kensington, Pa. $25.00
J. Tamas, New Kensington, Pa. 25.00
Stanis Martinkus, New Kensington, Pa. - * 25.00
John ir Mary Sapeigonas, Jamaica, N. Y. 25.00

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

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

H. Wallace Reikalauja, kad Kitų 
Partijų Kandidatai Atmestų 
Demokratijos Priešų Paramų
Jis Atranda, Jog Komunistai Nešaukia Prievarta Nuverst 
Amerikos Valdžią; Todėl Jis Priima Komunistą Paramą

Karštieji Indusai Planavę 
Išžudyt Taikesnius Indijos 
Ministrus ir Vadus
Kraštutiniai “Patrijotai” Reikalavo Panaikint 
Pakistano Valstybę ir Suvienyt Visą Indijos. Žemyną

Detroit. — Fordo River 
Rouge auto, fabriko darbi
ninkai dauguma balsų nu
tarė pasiduoti Tafto-Hart- 
ley’o įstatymo reikalavimui 
— prisiekti prieš komunis
tus.

SUMAŽINTOS LĖŠOS 
SOVIETINEI ARMIJAI 
Maskva. — Čionaitinis 

dienraštis Pravda pranešė, 
jog Sovietų, vyriausybė da
bar mažiau lėšų skyrė savo 
armijai, negu pernai. 1947 
m. tam buvo skirta pusde- 
vyniolikto nuošimčio šalies 
iždo lėšų, o šiemet tik 17 
nuošimčių. Pravda pastebi, 
jog Amerika karinėms jė
goms suvartoja viso 30 nuo
šimčių savo valstybės paja
mų.

Columbus, Ohio. — Hen
ry A. Wallace, trečiosios 
partijos kandidatas į Jung. 
Valstijų prezidentus, parei
kalavo, kad republikonai ir 
reakciniai demokratų kan
didatai pasižą.dėtų atmesti 
nedemokratinių’ (arba fa- 
šistuojančių) elementų pa
ramą jiems ateinančiuose 
prezidentiniuose rinkimuo
se.

Kalbėdamas 2,000 žmonių 
susirinkime, Wallace pa
reiškė, jog jis priima rin
kiminę komunistų paramą 
todėl, kad Amerikos komu
nistai 'nenusižengia prieš 
demokratiją.

Wallace sakė:

Kas Negali Duoti Tokio 
Pasižadėjimo

Žydų Vadas Užginčija Angly Melus 
Apie Sionistų “Ryšį” su Komunistais

Oklahoma Universiteto stu
dentai irgi surengė protesto 
derponstraciją. Prie universi
teto patalpų jie sukūrė lau
žą ir sudegino Jungtinių Vals-

(Tąsa 5-me pusi.)

Times redaktoriai ir korespon
dentai prisipažins prie melo ir 
dar vieną kitą nolj nuims, o iš 
viso to burbulo išgaruos 
vienas didelis “pis.”

Didlapio redaktoriai pajuto, 
kad per daug riebiai pameluo
ta. Sausio 30 dieną, už dvie
jų dienų po to paskaitymo ant 
pirmo puslapio, atsiprašo ir 
sako, kad jų korespondentų 
liežuvis paslydo: kažin kaip 
prilipo vienas ekstra nolis. 
Girdi, tie . “išplėšti” kūriniai 
buvo viso labo vertės tik 17 
milijonų dolerių ($17,000,- 
000).

Jeigu neatsiras durnių, ku
rie ir tuo tikėtų, dar kartą

tik

Milwaukee, Wis.— Ang
lijos valdžia skleidžia gan
dus, būk Palestinos žydai 
sionistai esą slaptai susiri
šę su komunistais. Tai yra 
“fantastiški ir pikti anglų 
melai”, pareiškė Moshe 
Shertok, politinis galva 
Žydų Agentūros dėl Pales
tinos. Jisai kalbėjo Mil
waukee Žydų Gerovės 
Fondo bankiete. Shertok 
sakė:

“Anglijos valdžia bando 
sumobilizuot Amerik. žmo
nių nuomonę prieš žydų 
valstybės steigimą Palesti
noj.- Anglai tuo tikslu iš
naudoja amerikiečių jaus
mus, sukurstytus prieš ko
munizmą,” todėl jie prime
ta Palestinos žydams ry
šius su komunistais.

Anglija paskleidė paska
las, būk du laivai, kuriais 
europiniai žydai^ slapta 
plaukė Palestinon pernai 
gruodyje, girdi, gabenę ir 
komunistų agentus. Arabų 
vadai kartu su anglais taip
gi išbubnijo išmislus, būk 
Sovietai planuoją mažu-pa- 
mažu susiųsti pusantro mi- 
liono komunistų agentų į 
vakarinę Europą ir į ara
biškus kraštus Viduriniuo
se Rytuose.

Tatai yra tik piktadariš
ki anglų-arabų išmislai, 
kaip užreiškė Moshe Sher
tok.

Italijos socialistai ir ko
munistai išvien dalyvaus 
rinkimuose.

ORAS.—Būsią šaltoka.

Netesingas Kaltinimas 
prieš Komunistus

“Amerikos komunistai y- 
ra dažniausiai kaltinami, 
kad jie stoją už Jungtinių 
Valstijų valdžios nugriovi
mą per prievartą. Aš ne
radau jokių faktų tam kai-' 
tinimui paremti; bet aš ma
tau Aukščiausiojo- Teismo 
sprendimą, kuris sako, jog 
toks įtarimas prieš komu
nistus neturi pagrindo.

“Kurie komunistai rems 
nepriklausomųjų (trečios 
partijos) kandidatų sąra- - 
šą, tai rems mūsų progra
mą, o ne komunistų prog
ramą. Aš nesu nei komuni
stas, nei socialistas, nei 
marksistas, bet ,aš nerandu 
jokio kriminalio nusikalti
mo tame, jeigu kas siūlo 
skirtingas ekonomines ir 
sociales idėjas, vis tiek, 
kaip aš nesutikčiau su to
mis idėjomis.

“Aš sužiniai nepriimsiu 
paramos jokio asmens ar 
grupės, kurie stoja už de
mokratinio veikimo -aprėži- 
mą bet kokiam kitam asme
niui ar grupei. Aš nepriim
siu paramos jokio asmens 
ar žmonių grupės, kurie no
rėtų apkapoti pilietines tei
ses kitiems dėl jų tautybės,

Tokio pasižadėjimo ne
galėtų duoti trys kandidatų 
grupės, sakė Wallace; tai 
tos grupės, kurios rėmė 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
prieš darbo' unijas; kurioj 
skelbia baltųjų amerikiečių 
viršenybę prieš negrus ir 
kurios perša apriboti laisvą 
apsikeitimą nuomonėmis.

Šiuo gi tarpu reakciniai 
politikieriai taip įgąsdino 
žmones raudonaisiais bau
bais, kad amerikiečiai jau 
bijo atvirai ' kalbėti. “Jie 
bijo prarasti darbą, jeigu 
mėgintų laisvai išsireikšti 
nuo šio laiko iki rinkimų”, 
sakė Wallace.

Wallace teigė, kad jo kan
didatavimas į prezidentus 
patarnaus išrinkimui di
desnio skaičiaus pažangių 
kongresmanų ir senatorių. 
Jisai siūlė, kad po preziden
tinių rinkimų Trumanas tu
rėtų sueiti su Stalinu ir 
pasidarbuoti paikos palai
kymui pasaulyje.

Susirinkime sudeda bei 
pasižadėta $26,000 piniginės 
paramos rinkiminei trečio
sios partijos kampanijai su 
Wallace priekyje.

SUDEGĖ 4 VAIKAI Į
Paterson, N. J. — Išėjus 

tėvui Anseliui Payne’ui į 
svečius, susprogo žibalinis 
pečius ir žuvo 4 vaikai, de
vynių iki 14 metų amžiaus. 
Jie neturėjo motinos.

' ................ ■■■■■■— III I-II I •

Sustreikavo 3 Milionai 
Vokiečiy Prieš Badą

New Delhi, Indija. —Pra
nešama, jog kraštutiniai in
dusų “patrijotai” padarę 
sąmokslą nužudyt Indijos 
premjerą Jawaharlar Neh
ru, vidaus reikalų ministrą 
Sardarą V. Patelį ir kitus 
aukštuosius Indijos valdi-

Siūloma Atsaukt Senus 
Dolerius iš Europos

Washington. — Republi
konas kongresmanas Frank 
L. Sundstrom siūlo kongre
sui sumanymą atšaukti bi
lionus Amerikos dolerių, 
kuriuos privačiai asmenys 
ir bizniai laiko užgniaužę 
Europoj ir Azijoj. Tie^ dole
riai vartojami ir juodosios 
rinkos verslui, sako Sund
strom.

Jis perša, kad Amerika 
išleistų naujus dolerius ir 
paskelbtų, jog senieji dole
riai turi būti iki paskirto 
laiko iškeisti naujais. Po 
to laiko senieji doleriai bū
tų skaitomi beverčiais. Toks 
pinigų iškeitimas parodytų, 
kiek vakarinei Europai iš 
tikrųjų reikią dolerių, pa
gal Marshallo planą, kaip 
teigia kongresmanas Sund
strom.

ninkus, Kongreso Partijos 
vadus. Tapo suimtas Nara
yan Vinayak Gadse, kuris 
penktadienį nušovė paskil- 
busį tautinį Indijos vadą 
Mohandą K. Gandhį. Tai 
Gadse ir liudijo apie tą są
mokslą, išduodamas kai 
kuriuos jo dalyvius.

Tarp areštuotų yra ir C. 
V. Deshpandes, Visuotinos 
Indusų Partijos Mahasab- 
hos sekretorius. Ši organi
zacija skelbia kovą už viso 
Indijos žemyno suvienijimą. 
Mahasabha reikalauja pa
naikint mahometoniškąją 
Pakistano valstybę ir pri
jungt jos žemę Indijos val
stybei.

Gandhio žmogžudis Gad
se priklausė kitai karštųjų 
visos Indijos “patrijotų” or
ganizacijai, Raštriya Se- 
wak Sanghai. Gandhi siūlė 
santaiką tarp Indijos vals
tybės ir Pakistano.

Nuotaikieji indusai už
puldinėjo kraštutiniuosius 
ir degino jų namus ir biz
nius, keršydami už Gandhio 
nušovimą. Vien Bombay 
mieste nužudyta 23 žmonės 
ir šimtai sužeista.

Arabai Suardė Žydu Angliško 
Laikraščio Leidyklą

spalvos ar tikybos; aš taip 
pat nepriimsiu paramos 
jokio asmens ar grupės, jei
gu jie siūlo jėga nuversti 
Jungtinių Valstijų valdžią.”

Frankfurt, Vokietija. — 
Pirmadienį sustrei k a v o 
daugiau kaip 3 milionai vo
kiečių darbininkų, protes
tuodami prieš alkį vakari
nėje Vokietijoje, užimtoje 
amerikonų ir ąnglų. Strei
kas paskelbtas 24-ioms va-
landoms. Darbininkais kar
totinai skundėsi, kad, jie 
nepajėgia dirbti, gaudami 
tik apie trečdali reikalingo 
maisto.

’l

NAUJAS SOVIETŲ PRO
TESTAS AMERIKAI

London. — Maskvos ra
dijas pranešė, jog Sovietų 
vyriausybė užprotestavo A- 
merikai dėl to, kad ameri
konai stato fortus - tvirto
ves šiaurinėje Irano srityje, 
arti sovietinio rubežiaus.

(Amerika atmetė pirmes
ni Sovietų protestą dėl to, 
kad amerikiniai karo laivai 
laikomi Italijos uostuose.)

Pine Camp, N. Y. —Ka
riniuose pratimuose ' 500 
parašiutistų >čionaiti nėję 
stovykloje nusileido žemyn 
iš lėktuvų.

Jeruzalė, vas. 2. — Ara
bai ' užtaisė milžinišką 
bombą, kuri susprogdino 
leidyklą žydų laikraščio 
Palestine Post, spausdina
mo anglų kalba. Bomba su
ardė namą, užmūšė 1 žmo
gų ir sužeidė 20.

INDIJOS VALDŽIA AR
DO PRIVAČIUS GINK

LUOTUS BŪRIUS
New Delhi, Indija.— Šio 

krašto valdžia nutarė'išar
dyti privačius ginkluotus 
indusų būrius. Tie indusai 
telkėsi karui dėl Pakistano 
prijungimo prie Indijos 
valstybės.

Sovietai Protestuoja, Kad Amerikiniai 
Lėktuvai Skraido Virš Sovietinių Laivų

London, vas. 2. — Sovie
tų Sąjunga užprotestavo, 
kad Amerikos bombanešiai 
apžvalginėja sovietinius 
prekybos laivus Geltonojoj 
Jūroj ir Japonijos Jūroj. 
Maskvos protesto nota rei
kalauja, kad Jungtinės Val
stijos sustabdytų tokią oro 
žvalgybą prieš Sovietų lai
vus. Sovietinė vyriausybė 
sako, amerikiniai lėktuvai 
žemai skraido aplink rusų 
laivus ir kartais net smigte
sminga link jų. Tai yra 
“kliudymas prekinių laivų 
laisvės” atvirose jūrose, 
kaip pareiškė Sovietai. Esą, 
“amerikonai daro šiurkš
čius bandymus įsteigti sa
vo kontrolę prekinių laivų 
plaukiojimui Geltonojoj ir 
Japoniškoj jūrose.” Tai jau

trečias sovietinis protestas 
Amerikai paskutinėmis die
nomis.

'' Kiti Pro testai
Sovietų vyriausybė kiek 

pirmiau protestavo, kad 
Jungtinės Valstijos laiko 
savo karo' laivus Italijos 
uostuose ir kad amerikonai 
iš naujo atkuria sau kari
nių lėktuvų bazę Mellahoj, 
Viduržemio Jūros pakran
tėje, buvusioje afrikinėje
Italijos kolonijoje Libijoje. 
Sovietai sako, Amerika 
tais žygiais laužo talkinin
kų taikos sutartį su Italija.

Kaip Londone, taip Wa
shingtone tvirtinama, kad 
Jungtinės Valstijos atmes 
visus tuos sovietinius pro
testus.
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Mūsų Politika Chinijoje
Komercinėje spaudoje paskutiniais laikais pasirodo 

ilgų korespondencijų iš Chinijos. Fašistuojančio “New 
York World” štabas turi pasiuntęs special} koresponden
tą į 'Mukdeną sekti Chiang Kai-šeko karą prieš Chinijos 
liaudį .Mandžiurijoje. Tas žmogus kas dieną rašo ir 
gvoltu šaukia, kad Chiang Kai-šeko spėkų likimas to
je turtingoje Chinijos dalyje jau beveik išspręstas — tik 
laiko klausimas, kada jos bus visiškai sutriuškintos ir 
išmestos iš Mandžiurijos. Jau dabar Mandžiurijos 90 
nuoš. randasi komunistų rankose. Chiang Kai-šekas dar 
laikosi keliuose miestuose. Kas liečia mažuosius mieste
lius ir kaimus, jie visi jau išlaisvinti iš Chiang Kai-šeko 
vergijos. ,

Chiang Kai-šeko spėkų valdomi miestai turėsią iš
mirti badu, jeigu dar bandysią laikytis prieš liaudies ar
miją. 195 nuošimčiai duonos gamybos jau esą komunistų 
rankose.

Komercinė spauda muša trivogą ir šaukia mūsų vy
riausybę tuojau padidinti visokeriopą pagalbą Chiang 
Kai-šekui. Reikią jam siųsti daugiau maisto, ginklų ir 
net militarinio personalo. Kai “raudoniesiems” patek
sianti Mandžiurija, sudiev būsią su visa Chinija!

Bet argi iki šiol Chiang Kai-šekui nebuvo teikiama 
Amerikos visokeriopa pagalba? Ji buvo teikiama dide
liais kiekiais. Ne viskas visuomenei skelbiama. Ne vis
kas viešai pasakoma. Amerikos visuomenė nežino, kad 
iki šiol nuo karo pabaigos Chiang Kai-šekui iš Amerikos 
suteikta medžiaginės paramos už visus keturis bilijonus 
dolerių! O neseniai valstybės sekretorius Marshall pri
pažino Kongresui, kad šiuo tarpu Jungtinės Valstijos 
turi pasiuntusios Chinijon visą tūkstantį karininkų, ku
rie organizuoja ir lavina Chiang Kai-šeko armijas. Kad 
tos armijos sutirpsta, susikirtusios su komunistų vado
vaujamomis liaudies armijomis, tai jau ne mūsų vyriau
sybės kaltė. Kuo dar daugiau galėtų Amerika Chiang 
Kai-šekui padėti?

Visa mūsų politika Chinijoje yra kreiva. Laikas mū
sų vyriausybei keisti gaires. Pinigais, amunicija ir ka
rininkais Chinijos žmonėms Chiang Kai-šeko diktatūros 
neįpirši. Tą faktą jau pamatė ir įtakingas dienraštis 
“Washington Post”. Laikraštis sako: “Chiang Kai-šeko 
negalime įbrukti Chinijos žmonių gerklėm” Jie jo nenori 
ir jį vemia laukan.

Dar vienas labai rimtas dalykas, į kurį reikia kreip
ti dėmesio. Tuoj po karo, 1945 metų gruodžio mėnesį 
Maskvos Užsienio Reikalų Ministrų Konferencijoje buvo 
nutarta ir pasižadėta, kad Tarybų Sąjunga ir Jungtinės 
Valstijos ištrauks savo armijas iš Chinijos ir paliks Chi
nijos žmonėms patiems pasirinkti savo likimą. Dabar pa- 
aiški, kad Tarybų Sąjunga dar 1946 metais iš Chinijos 
ištraukė visą savo armiją. Tuo tarpu Jungtinės Valsti
jos tiktai sumažino savo jėgas. Tuo laiku jos turėjo 
110,000 kareivių Chinijoje, o šiandien tebelaiko 6,000. 
Kodėl neišipildytas pasižadėjimas?

Mes turime mokėti nesvietiškus taksus. O pinigai iš 
valstybės iždo bilijonais dolerių plaukia Chinijon palai
kymui teroristinio fašistinio režimo ant Chinijos žmo
nių.

Tokia politika yra saužudinga. Mūsų pagalba ir 
ginklai negalės amžinai išlaikyti liaudies neapkenčiamo 
režiiho. Tą bent jau šiandien, po visų keleto metų paty
rimų, turėtų suprasti prezidentas Trumanas ir sekreto
rius Marshall. -

Mohandas K. Gandhi
.Žaibo greitumu visą pasaulį aplėkė žinia, kad terori
sto induso trys švino kulkos pakirto Indijos nacionalistų 
vado Mohandas K. Gandhi gyvybę. O Gandhi tik nese
niai bąigė ilgą bado, protestą, prieš žudynes tarpe Indijos 
ir Pakistano. Jo įtaką šiek tiek sušvelnino santykius* 
tarpe tų dviejų naujai gimusių valstybių.

Ši žmogžudystė būtų virtusi daug didesne tragedija, 
jeigu Gandnį būtų nudėjęs ne indusas, ne jo paties tikė
jimo ir šalies žmogus, bet Pakistano pilietis. Visi mano, 
jog tokiam atsitikime būtų buvę sunku išvengti naujų 
baisių-skerdynių tarpe indusų ir musulmanų.

Sakoma, kad Gandhį nudėjo kraštutinis nacionalis- 
tas-fašistas. Tiems nacionalistams nepatinka, kad kas 
nors kalba apie draugišką sugyvenimą tarpe Indijos ir 
Pakistano. Jie reikalauja karo ir išnaikinimo anos nau
jos valstybės. ' ’

• Gandhi įtaka Indijoje buvo labai didelė-per visą eilę 
metų. Jo filosofija buvo, kad reikia atsisakyti spėkos 
vartojimo, kad viską Indijos žmonės gali pasiekti “boi
koto” pagalba. Pagalba šios nesipriešinimo mistiškos 
filosofijos jam pavyko aplinkui save suburti dideles žmo
nių mases ir priversti Britaniją su juo skaitytis. Angli
jos imperialistai visaip bandė jį,4 nuraminti ir laimėti, ta
čiau pastangos buvo veltui. Keliais atvejais jis buvo pa
sodintas ir ilgus laikotarpius išlaikytas kalėjime. Ta
čiau jo laikymas kalėjime tiktai labiau traukė prie jo 
Indijos mases. Gandhi tapo neginčijamų vadų Nacio
nalistų Partijos. Tik paskutiniais laikais toje partijoje 
pakilo naujos spėkos ir šiek tiek nustelbė Gahdhi įtaką 
■irnesipriešinimo politiką. Jo politinis vaidmuo-beveik

Washingtone . Valstybės 
Departmentas išleido kny
gą, kurioje surinkta hitle
rininkų, kaip Schulenburgo, 
Ribbentropo ir kitų susira
šinėjimai, ar, gal tiksliai 
paruošti neva susirašinėji
mai ir amerikiečiams pa
kišti.

Reikia atminti, kad laike 
karo hitlerininkai dėjo vi
sas pastangas suardyti 
Jungtines Tautas, vyriau
siai sukiršinti iš vienos pu
sės Tarybų Sąjungą, iš ki-; 
tos — Ameriką ir Angliją.

Atrodo, kad mūsų Vals
tybės • Department© vadai 
nei nepagalvojo apie tai, 
kodėl tie dokumentai buyo 
išvežti į vakarus ir padėti 
tokioje vietoje, kur jie 
greitai pateko Amerikos 
armijai, tuomet, kada kiti 
dokumentai buvo Berlyne, 
giliai žemėje po Hitlerio 
Kanceliarija saugiose šėpo
se.

“Pamiršta”, kad Schulem 
burgą, buvusį Hitlerio at
stovą Maskvoje, kurio pra
nešimais Hitleris sudarė 
planą, kad į kelias savaites 
laiko haciai nukariaus So
vietų Sąjungą, pdtsai Hitle
ris pakorė; kada Raudonoji 
Armija jau daužė nacių 
jėgas Vokietijoje.

“Pamiršta”, kad Ribben- 
tropą pakorė Jungtinės 
Tautos Nuremberge, kaipo 
karo kriminalistą, prie ko 
prisidėjo ir Jungtinės Val
stijos.

“Pamiršta” ir tai, kad ne
seniai išleistoje Mr. James 
Byrnes knygoje “Speaking 
Frankly”, nępaisant viso
kių apkaltinimų,; .Spvįetų 
Sąjungai,” bet kas liečia Mo
lotovo apsilankymą Berly
ne, ' 1940 metais, Mr. Byr
nes 288 puslapyje rašė, kad 
Hitleris’ jau rokavo esąs iš- 
laimėjęs karą ir siūlė Molo
tovui, kad Sovietų Sąjunga 
sutiktų pasidalinti Britani
jos imperiją, bet Molotovas 
atmetė Hitlerio
Ir todėl Hitleris nusitarė 
užpulti Sovietus.

Anglijoje, kaip torių va
das Churchillas, taip ir va
dinami socialistai Bevinas 
ir Attlee sakė kalbas, šau
kiant prie karinės- sąjungos 
prieš Tarybų Sąjungą. Jie 
“pamiršo” ir tą, kad Angli
ja ir Sovietų Sąjunga turi 
draugišką sutartį ir abi ša
lis pasižadėję neiti į kari
nes sąjungas vieną prieš 
antrą.

Matyti, kad. juos daugiau 
niekas* nevaržo, nei Kry
mo, nei Potsdamo, nei kito
kios sutartys. Valdonai .bi
josi demokratinės liaudies, 
jie mano, kad karas juos iš
gelbėtų.

Bulgarijos ministrų pir
mininkas Geo. Dimitrovas 
pasirašė bendro apsigyni
mo sutartį su Rumunija.

Jis sakė, kad anglo-saksai 
ruošiasi uždegti pasaulyje 
naują karą, bet jo jie ne
laimės.

čechoslovakijoje arešta
vo 15 asmenų, kurie apkal
tinti šnipavime užsienio im
perialistų naudai. Tūli ele
mentai pradėjo agitaciją 
prieš 2-ių metų karinę tar
nybą. Dienraštis “Rude 
Pravo” štai kaip rašo:

“Sausio 22 d. susirinko 
į aikštę Pilsen mieste virš 
100 kareivių, kur jiems sa
kė kalbą socialistų redakto
rius ir kurstė ‘prieš 2-ių 
metų karinę tarnybą. Tuo 
kartu du amerikiniai auto
mobiliai su užsienio ženk
lais atvažiavo. Iš jų išlipo 
užsieniečiai, įsimaišė į ka
reivių tarpą ir trukšmingai 
reikalavo sumažinti karinę 
tarnybą iki 16-kos mėnesių 
laiko... Tai daro tie, kurie 
nori kariniai susilpninti 
mūsų šalį.”

Chinijoje buvo smarkių 
išstojimu prieš Angliją ir 
Ameriką. Cantono mieste 
daužė anglų konsulato lan
gus. Indija reikalauja nuo 
Chinijos tos dalies, kuri 
per Afganistaną jungiasi 
su Tarybų Sąjunga.

Franci j a numušė savo pi
nigų vertę. Pirmiau už vie
ną Jungtinių Valstijų dole
rį buvo 119 frankų, o dabar 
jau bus virš 214. Tas smar
kiai nustebino Anglijos, 
Italijos ir Amerikos banki
ninkus ir politikierius. Jie 
mano, kad tas gali sugriau
ti finansinius jų susitari
mus.

Franci jos valdonai šaltai 
atsinešė linkui ; Bevino ir 
Churchillo pasiūlymų tuo
jau organizuoti karo sąjun-
gą prieš Sovietų šalį. Mat, 
Francija yra ant Europos 
sausžemio ir jos valdonai 
žino, kad jeigu kiltų karas, 
tai jiems reikėtų greitai iš 
Europos nešdintis.

pasiūlymą. Jugoslavija pakartojo rei

o jiems ir mergaitėms poli
tinį švietimą bendrai. Tai 
daroma todėl, kad pasau
lis neramus.

Apie Kortas, Kazyres ir Gilųjį Jumorą

kalavimą, kad Jungtinės
Valstijos turi grąžinti jos
auksą, kurio vertė yra $70,- 
000,000. Priešingai, ji sako, 
iškels teismišką apkaltini-
mą.

Taipgi ji reikalauja su
varžyti fašistų veikimą 
pabėgėlių stovyklose Aust
rijoje ir Vokietijoje, kad 
dešimtys tūkstančių jugo
slavų galėtų grįžti į savo 
šalį, kurie verstinai buvo 
išvežti į .Vokietiją karo lai
ku.

Japonijos atstatymas ei
na didele paskuba. Genero
las MacArthuras ypatingai 
rūpinasi atstatyti karinę 
industriją. Aišku, kad tas 
daroma ne taikos gerovei.

Lenkijoje siekia įvesti 
karinį laivinimą vyrams 
jaunuoliams mokyk lose 
pirm-20-ties metų amžiaus,

pasibaigė su privertimu Britanijos pasitraukti iš didžio
sios Indijos.

Dar ilgai eis diskusijos dėl tikro Gandhi ir jo filo
sofijos veidmens. Kiek jis ir jo nesipriešinimo politika 
pakenkė ar padėjo Indijos kovai už laisvę ir nepriklau
somybę? Yra dvi nuomonės. Vieną nuomonė teigia, kad 
jo nesipriešinimas spėka anglams buvo apgaudinėjimas 
Indijos žmonių ir lošė tiesiai į anglų rankas. Kita nuomo
nė teigia, kad Indijoje, kur tebėra toks didelis žmonių 
atsilikimas, tik tokia politika ir buvo galima, ir priver
tė anglus po virš dviejų šimtų metų viešpatavimo su
teikti Indijai kad ir ribotą nepriklausomybę.

Kaip ir paprastai, didžiausiais veidmainiais pasiro
do Anglijos imperialistai. Iš Londono praneša, kad “visa 
Anglija liūdi ir verkia dėl Gandhi "tragiškos mirties.” 
Per keletą desėtkų metų jį persekioję ir kalinę, dabar ap
sipylė ašaromis, kai išgirdo, kad jo gyvybę pakirto žmog
žudžio kulka!

Savo gyvenimu, filosofija ir darbais Mohąndas K. 
Gandhi įrašė senosios Indijos istorijon žymų puslapį. 
Apie tai negali būti-dviejų nuomonių. >

Lenkijos vyriausybė rei
kalauja, kad Anglija ati
duotų Heinrichą W. Kop- 
fą, nfes jis yra kriminaliai, 
prasikaltęs Lenkijoje karo 
laiku lenkus Ir žydus 
žiauriai kankino ir perse
kiojo. Dabar tas nacis yra 
anglų ministras prezidentas 
Žemutinėje Saksonijoje.

Rumunija ir Vengrija pa
sirašė, 20-ties metų draugiš
kumo ir bendro karinio 
apsigynimo sutartį.

Vokietijoje, Anglijos ir 
Amerikos okupuotoje daly
je, buvo masinių išstojimų. 
Bavarijoje streikavo apie 
2,500,000 žmonių. Greta ki
tų reikalavimų, buvo ir rei
kalavimas panaikinti Bizo- 
niją (Anglijos - Amerikos 
apvienytą valdymą) ir leis
ti visai Vokietijai apsivie- 
nyti demokratiniais pama
tais.

Sovietų armijos daliniai 
sulaikė anglų traukinį ei
nantį iš Berlyno ir po 12- 
kos valandų ginčo priver
tė grįžti atgal, nes anglai 
jame vežė vokiečius, kam 
jie neturi teisių.

Amerikos zonoje atsisa
kyta įleisti į pabėgėlių sto
vyklas 11-ką sovietinių ko
respondentų, kurie ten lan
kosi. Vienas iš jų, G. M. 
Korolkovas pareiškė, kad 
tai yra įrodymas, jog sto
vyklose viešpatauja fašisti
nis teroras.

Sovietų maršalas Vasi- 
lius Sokolovskis, kuris yra 
Sovietų Armijos koipandie- 
rius Vokietijoje, pareikala
vo Anglijos ir Jungtinių 
Valstijų likviduoti Bizoni- 
ją, nes palaikymas jos yra 
laužymas .Potsdamo sutar
ties.

Amerikos zonoje, Frank
fort on Main sviesto sva
ras kainuoja 270 markių, 
ar $27. “Kiauliena — lygi 
deimanto brangumui” — 
sako Associated Press pra
nešimas.

Sovietų zonoje, kaip pra
neša amerikinis korespon
dentas Ed. E. Morrow, mė
nesį laiko pragyvena mo
teris ir du vaikai už 1,300 
markių ir dar iš tų. pinigų 
pasisamdo tarnaitę. Tai di
delis kainų skirtumas.

Sovietų Sąjungos dien
raštis “Pravda” sako, kad 
Churchillas ir Bevinas no
ri naujo karo, bet jie savo 
tikslo nepasieks, nes visur 
žmonės karo nenori. Sako, 
kad ir iš siūlomos “Europos 
Sąjungos” karo sumetimais 
nieko neišeis. “Bevinas yra 
Wall S try to agentas” — ra
šo dienraštis.

Sovietų spauda rašo, kad 
Amerikoje ir Anglijoje su
keltas trukšmas su kari
niais grūmojimais yra tam, 
kad lengviau pravaryti 
Jungtiniu Valstijų Kongre
se $17,000,000,000 dėl Mar
shall© Plano.

Į Maskvą pribuvo Lenki
jos ministrų pirmininkas 
Juzef Czyrankiewicz dėl 
naujų prekybos derybų* Pa
gal dabartines sutartis, į 
metus laiko Sovietų Sąjun
ga jau išveš į užsienį 2,367,- 
000 tonų grūdų. Tą pripa
žįsta ir Washingtone spe
cialistai. Tas parodo, kaip 
yra kvailos tos pasakos, ku
rios kalba apie “badą So
vietų šalyje.”

Per paskutinį W47 metų 
ketvirtį' Sovietų jSąjungos 
gamyba pasiekė 1940 metų

“Esi markatnoje nuotai
koje,” sakė mano prietelius 
(jis bendrinės kalbos ne
vartoja) “tad, pasiskaityk 
A. Bimbos ‘Krislus.’ Ten to 
jumoro, ar humoro, viedrų 
ir kubilų pilna. Smart vy
ras! Juoksies ir ant dūšios 
pasidarys lengviau.”

“O ką gi ten jis sako?” 
klausiu savo prieteliaus.

“Ką jis sako? Jis sako: 
‘Gal taip ir bus geriausia. 
Vartokime tolerancinją’.” '

“Prie ko?” sakau.
“Ogi,! prie tos taip vadi

namos bendrinės kalbos. Sa
ko, Balčikonio tos dikšionė
rės dar nėra, — bendrinės 
kalbos nėra. Laukime kol 
išeis.”

“Kas sako, Mikas?”
“No, Bimba.”
“Bet visai neseniai jis 

taip garsiai kalbėjo, kad 
būtinai kalbą reikia švarin
ti, bendrinti, kad reikia nu
mesti šalin pasitenkinimą 
senoviškumu,” sakau.

“Kazyrės, brat, kazy- 
rės...”

“Kaip tai, kazyrės?”
“Ogi, znočija, negali nu

spręsti, ar kortos ar kazy
rės yra tinkama juzinti. Sa
ko, kortos tai kaip ir an- 
gelskas ’cards’.”

“Bet žodis kortos ne bū
tinai iš ‘cards’ paimtas. Jei
gu jau gvildenti, jis arti
mesnis vokiškam panašiam 
žodžiui ir daugybei kitų 
kalbų žodžių, kurie yra 
‘korta,’ ‘carta,’ ‘korten,’ 
‘karti’ ir t.t. Bėda tame, 
kad jūs visi manote, kad 
kiekvienas žodis, kuris 
skamba panašiai į anglišką, 
iš anglų kalbos ir paimtas. 
Jūs visi pamirštate, kad yra 
daugybė kitų kalbų, šalia 
anglų ir lietuvių, ir kad 
bendrinės kalbos naujai 
priimti žodžiai labai dažnai

gamybą. Tai milžiniškas pa
siekimas. Visas svietas ži
no, kaip ta šalis buvo karo 
nuteriota, kad ji negauna 
jokios pagalbos pagal Mar- 
shallo Planą, o to atsiekė!

Jungtinių Tautų Saugu
mo Taryboje A. Gromyko, 
Tarybų Sąjungos atstovas, 
pakartojo tos šalies pozici
ją, kad reikia vykinti gyve- 
himan 1946 m. Jungt. Tau
tų Seimo nutarimą — ma
žinti apsiginklavimą. Rei
kia pradėti pirmiausiai nuo 
uždraudimo atominių bom
bų .ir kitų pavojingų gink
lų, taikomų prieš civilius 
žmones.

Kitame komitete Sovietų 
atstovas, generalis konsu
las Lomakinas smarkiai 
kritikavo Jungtinių Valsti
jų ir Kanados spaudą. Jis 
sakė, kad pasakos, būk čia 
nėra cenzūros, tai melas. 
Jis sakė, kad Amerikos ir 
Kanados turčių dienraščiai 
yra kas valanda griežtai 
cenzūruojami pačių redak
torių, kurie visada puola 
liaudį, darbininkus, unijas, 
progresyvius, d e m o krati
nius kongresmanus ir jų 
sumanymus.

Jungtinių Valstijų atsto
vas Mr. W. R. Austin’as 
reikalauja, kad speciąlė ko
misija Korėjos reikalais 
įvykintų balsavimus Pieti
nėje Korėjoje, kuri yra 
Jungtinių Valstijų globojje. 
Tarybų Sąjunga nesiskaito 
su ta komisija, nes sako, 
kad ji išrinktą sulaužant 
Jungtinių Tautų taisykles.

priimti po vokiečių, francū- 
zų ir kitų kalbų įtakomis, 
ne būtinai anglų.”

“Gana su tavo tomis pre- 
lekcijomis. Skaityk tuos 
krislus ir ten viešai apznai- 
minta visam svietui, 'kad 
autoritetų nėra. Reik lauk
ti Balčikonio dikšionėrės. 
Vot pažiūrėk, ten, znočijas, 
išvirožyta, kad vot, nežinia, 
ar ‘nuodėmė’ ar ‘griekas’ 
reikia sakyti.”

“Kodėl nežinia?”
“Nėra dikšionėrės.”
“Taip, bet per dešimtme

čius Lietuvos spauda, mo
kyklos, knygos ir kiti lei
diniai vartojo žodį ‘nuodė
mė,’ ne ‘griekas,’ ‘gėlė,’ ne 
‘kvietkas,’ ' ‘širdgėla,’ ne 
‘sielvartas’ ir t.t., ir t.t. 
Kiekvienas mokyklos vai
kas Lietuvoje žino, maž
daug, kokia yra bendrinė 
kalba.”

“Be dikšionėrės?”
“Balčikonio žodynas bus 

pirmas pilnai didis žody
nas. Bet tas nereiškia, kad 
nėra išleistų kitų. Jų .yra 
daug. Ir, pagaliau, jei ir jų 
nebūtų, bendrinė kalba vis- 
vien yra gyva, vartojama 
kasdieną visuose leidiniuo
se, vartojama gyvenime 
jaunosios kartos, ir apie ją 
nėra abejonių...”

“Bet, matai, brat, mes 
gyvename ne krajuje, mes, 
matai, amerikonai, mes to 
nepripažįstame. Lauksime 
dikšionėrės. Be to, matai, 
vieni mūsų dzūkai, kiti že
maičiai, treti suvalskiniai, 
ketvirti kupiškėnai. ‘ Kaip^ 
po/paįbęlįui, susišnekėsi?”

“Vokietijoje gyvena ba
varai, švabai, saksai,- prū
sai ir daugybė kitų grupių, 
ir jų dialektai, tarmės, la
biau skiriasi nuo viena ki
tos, negu žemaičių nuo 
aukštaičių, ar dzūkų nuo 
suvalkiečių. Bet kiekvienas 
apsišvietęs vokietis žino 
bendrinę literatūrinę kalbą, 
ir tik ji vartojama spaudo
je.”

“Beje, sako yra trys žo
džiai: ‘ty,’ ‘ten’ ir ‘tenai.’ 
Kaip, po šimts pypkių, su
sivoksi?”

“ ‘Ty’ yra tik aukštaitiš
kas dialektas. ‘Ten’ ir ‘te
nai’ abu priimti bendrinėn 
kalbon. Visai paprasta.”

Be dikšionėrės?”
Be dikšionėrės.”
Interesna. Znočijas, mes 

amerikonai ir galime sekti 
tą taip vadinamą bendrinę, 
kalbą nelaukdami Balčiko
nio dikšionėrės ?’\

“Ne tik galime, bet kai 
kurie Amerikos lietuvių lei
diniai maždaug tą kalbą se
ka. Gaila, jie ne mūsų lei
diniai. Tie, kurie kalba apie 
žodyno pasirodymą, tik sau 
pateisinimų ieško. Jie suras 
kokį noi> kitą pateisinimą 
sau ir ’žodynui pasirodžius. 
Dažnai jumoras vartoja
mas.”

“Bet pripažinsi, smart 
atidrukavota. Geras jumo
rą a ” I do* *

“Geras.”
“Jau ne markatna?”
“Jau ne markatna.”
“Bet nesijuokei...”
“Jumoras gilus. Iš karto 

jo taip greit neįvertinsi. 
Esu tikras, kad jo kur nors 
dugne yra.’/’

“Viedrų ir kubilų?”
“Bačkų ir statinių...”
‘‘Iki pasimatymo.”
“Iki pasimatymo.”

M.

* *

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Anlrad., Vas. 3, 1948
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Dar taip neseniai iš 
viso kelias savaites prieš tai 
— aš gyvenau drauge su 
daugeliu Jūsų, brangūs tau
tiečiai, viename Bavarijos 
kampelyje Scheinfelde. At
simenu, ką mes kalbėjome, 
kuo mes rūpinomės. Jūs 
prisimenate, kaip aš po 
daugelio kalbų pasakyda
vau, kad geriausiai padary
siu, jeigu grįšiu į Tėvynę. 
O kalbų turėjome daug.

Vieni kalbėdavo, kad jie 
į Tarybii Lietuvą niekada 
nenuvažiuos, kad. šimtą 
kartų jie laimingesni bus 
išvažiavę kur nors į Brazi
liją, į Kanadą, į Australiją 
ir kitur. Bet aš, girdėdamas 
anų žmonių kalbas, kurie 
kartais pasinerdavo “min
tyse” apie gyvenimą sveti
muose kraštuose ir dar, 
kaip “dypukas,” beteisis 
žmogus. Ir visuomet po tų 
kalbų prieidavau išvados, 
kad jeigu kartą nutrukai 
nuo savo gimtosios žemės, 
tai niekas tavęs daugiau 
neužtars, niekas nepaguos, 
liksi amžinas klajūnas, pa
stumdėlis, dirbsi pačius 
sunkiausius ir bjauriausius 
darbus, ir tt., ir tt.

Ir galų gale aš nuspren
džiau, kad tikrai geriausiai 
padarysiu, jei grįšiu į savo 
Tėvynę, į savo žemę. Į savo 
žemę! Kas gali būti bran
gesnio kaip savo žemė. Ro
dos, lėktum sparnais aro, 
sakalo, kad tik greičiau pa
kliūtum į savo žemę. Bet 
deja.

Tau . kelią pastojo tūks
tančiai karo kaltininkų, fa
šistų, kvislingų su savo 
šmeižtų ir prasimanymų 
propaganda. Pažiūrėkime, 
ką jie pasakoja? Sako, kad 
nė vienas lietuvis į ^avo 
kraštą nenuvažiuoja,15* ’ kad 
visus praveža kur tai prd 
šalį į Sibirą. Kad važiuo
jančius ant sienos nuren
gia, aprengia skarmalais, 
kad neparodyti gražiai ap
sirengusių, kad daiktus vi
sus atima,, kad žmonės Ta
rybų Lietuvoj badu miršta, 
kad duonos kg. kaštuoja 
100 rub. Kad mėsos žmo
nės visiškai nemato, ir tt., 
ir t.t.

Bet visi šitie bauginimai 
mane peatbaidė. Pasiryžau. 
Iš tikrųjų nesuklydau.

Iš Scheinfeldo išvažiavo
me 6 žmonės, mūsų šeima ir 
2 senutės. Prie sunkveži
mio apie šimtas žmonių su
sirinko išleisti. Išvažiuojant 
mačiau, kad daugelis žmo
nių šluostėsi ašaras, neži
nia, ar gailėjosi mūsų, ar 
gailėjosi, kad jie pasilie
ka.

Pajudėjus sunkvežimiui, 
visi pasakėme: “Ačiū Die
vui.” Nors kartą nusikra- 
tėm tų lagerių ir to nelai
mingo iš dviejų raidžių D. 
P. pavadinimo, kurie reiškė 
bedalį, beteisį žmogų.

šešioms valandoms pra
slinkus, buvo Ansbache. Čia 
mus užregistravo ir pasiūlė 
drabužių, avalynės ir balti
nių. Rytojaus dieną nuvy
kome į sandėlį ir gavome 
drabužių, avalynės ir bal
tinių. Čia mus pasitiko ta
rybiniai karininkai,, manda
gūs, šaunūs vyrai. Vos spė
jome išsikraustyti daiktus 
prie paskirtų mums namų, 
tuoj švariai apsitaisius 
mergelė nuvedė į paskirtų 
namų • trečiąjį aukštą ir 
pdrodė gražų šiltą kamba
rį. Pavalgę vakarienės, gu
lėme pasilsėti. Pabuvę čia 
2 dienas, sunkvežimiais nu
vykome* į Schoenbergą. Tai 
buvo jau tarybinė zona.

Daiktų per sieną niekas 
netikrino. .

Iš čia susikrovę daiktus 
į vagonus ir 3 dienas va
žiavome į Debelną. Debelne 
apsigyvenome taip pat gra- 
ėiuose rūmuose, šiltuose 
kambariuose, čia verda pla
tus gyvenimas. Radijas 
skamba, kino filmos, pa
skaitos ir kt.

Paskaitas darė tarybiniai 
karininkai. Valgėme gra
žiai įrengtoje valgykloje. 
Valgėme 3 kart per dieną. 
Valgis geras.

Čia išbuvome apie 5 die
nas ir iš čia vykome į Bran
denburgą. Brand enburge 
taip pat gyvenimas malo
nus. Tuoj išsimaudėm po 
dušu, pasilsėjome šiltuose 
kambariuose, vakare — ki
nas, paskaitos ir t.t. Valgy
klos puikiai įrengtos, valgis 
geras. Pagyvenę čia 5 die
nas, susikrovėme į vagonus 
ir vykome vėl. Daiktų nie
kas netikrina, o saugoja, 
kaip pašto bagažinėje. Per 
4 dienas pasiekėme Gardi
ną, o iš Gardino per dvi 
dienas pasiekėme Vilnių.

Sustojus traukiniui, krei
pėmės į repatrijacijos sky
rių ir tuoj gavome pagal
bą. Mūsų šeimą su daiktais 
iškėlė ir apgyvendino vieš
butyje. Ant rytojaus nuė
jau Į Švietimo Ministeriją ir 
gavau paskyrimą į Mari
jampolės gimnaziją. Taip 
■pat mums suteikė pašalpos 
po 300 rub. asmeniui.
- Vilniuje būnant kelias 
dienas teko pažinti ir gyve
nimą. Pavaikščiojus po tur
gų mačiau gausybes visokių 
produktų, kaip šit: kalaku
tų, vištų, žąsų, bulvių, ko
pūstų, morkų, pieno, Smeto
nos ir visko, ko tik nori.

Duonos kg. kaštuoja tik 
2 rb. 80 kap. Krautuvės pil
nos maisto produktų ir vi
sokių kitų prekių. Viskas 
parduodama be kortelių. •

Mes išvažiavom iš Schein
feldo tik G lietuviai, bet 
BrandenbU.' g e buvome jau 
77. Drauge važiavo daug 
latvių, estų ir rusų. Visi va
žiavo su pakeltu ūpu. Suti
kome lietuvius, kurie važia
vo net iš Prancūzų Maro
ko, iš Anglijos, iš Danijos 
ir kitų. Visi pasakoja tų ša
lių blogą gyvenimą..

T:Jgi, broliai Scheinfel- 
diečiai, neklausykite pletkų, 
kurias leidžia fašistai, kad 
apteršti Tarybų Lietuvą, 
meskit iš galvos visokias 
abejones ir važiuokite na
mo. Aš sakau Jums: a« tas 
pats Pnpečkys, su kuriuo 
jūs neseniai kalbėjote 
Schemfelde.

J. Papečkys.
Marijampolė,. 
Gimnazija.

GuatemalaU.N. Facts and Faces

GUATEMALA

quetzaltenango

u
Guatemala, heart of one of the oldest civ
ilizations in thfe Americas, is one of the 
six independent countries which cover 
Central America between Mexico and 
Colombia. The marvels of the old Mayan 
culture now lie half-buried in the moun
tainous, volcano-studded back country.
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Coffee iš the most important crop of the fertile republic, which also 
produces bananas and chicle for use in chewing gum. Guatemala 
has ports on both the Pacific and Caribbean coasts. Her capital is 
Guatemala City. She is permanently represented at United Nations* 
by Dr. Jorge Garcia Granados. Her flag has two vertical blue 
stripes flanking a white center striae with the country’s crest.

“‘Įdomu, ar ne, kaip tas laibutis žmogus neša tokią 
milžinišką dėžę?” • <

“Pavasarių Godos” Prenumeratoriai 
v ♦

Per St. Jasilionį, Bingham- ir Adele' Bacevičiai, Mare
ton, N. Y.:

Kad apdovanoti Pietų Ame
rikos lietuvius “Pavasarių Go
domis,” būrelis draugų, Bing
hamton, N. Y., sudėjo $30. 
Tai bus po 10 knygų Brazili
joj Argentinos ir Urugvajaus 
lietuviams. L. (ir U. šimoliū- 
nąi ir St. ir P. Jasilioniai da
vė po $4. P. ir B. Kastravic- 
kai $3. V. Zmitraitė, S. Vai
neikis, B. Zmitraitė, A. Kli
mas, A. Tvarijonienė, M. Pe- 
truskey, J. Mašanauskas, E. 
čeponienė ir V. Ka^ninskienė- 
po $2. JI. žukięnė ■— $1.

Sau prenumeravosi: Paulina 
Jasilionienė (5 knygas), Sta
sys Vaineikis’ (3-knVgaš), He
lena Pagiegalienė, Petras Poš
ka, Elenora čeponicįiė, Bronė 
Zmitraitė, Juozas Blinkevičius, 
Jonas Mačys, „ Valeriją Ka
minskienė, Antanas Mainionis, 
Katrina Juozapaitienė, D. 
Grižienė, Marė Kazlauskienė, 
Steponas Bergeris, Uršulė ši- 
mojiūnienė, Biruta Kastravic- 
kienė, Antanas žolynas, Juo
zas Gabužis, Juozas Strolis, 
Marė Jasulaitis, Anna Mikola- 
jūnas, Antanas Bagdonas, He
len žukienė, Amilija Žemai
tienė, Antanas Klimas, Nastė 
židonytė, Juozas Kireilis, Ona 
Bekerytė, Stefanija Evans, 
Jonas Vaicekauskas, Ona Gir- 
nienė, Marė Kulbienė, Anas
tazija Mačiukienė, Amilija 
žvirblienė, Mulė Kaminskienė,
Anna Uogintienė, Kazys Dzi- 
dulionis, Veronika Kapičaus- 
kiene, Adelė Tvarijonienė, R. 
Antanavičius, Aleks a n d r a s 
Dūda, Helen Pine, Anastazija 
Simanaitienė, George Jenkins, 
Pranas Mockapetris, Martinas 
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Šmitienė, Frank Klaston, Dr. 
J. I<\ Barisas, S. Palenosky, 
Jonas Ivanauskas, Jurgis Sle- 
soraitis, Anelė Garnienė, Nas
tė Judikaitienė, Elzbieta Tin- 
kūnienė, Jonas Garuckis, Apo
lonija Maldaikienė, Valentas 
Čekanauskas, Jonas Kamins
kas, Barbora Kestainienė, He
len Blinkevičienė, Dominikas 
Tamošiūnas, Amelia Chamo, 
Eva Palilionienė, Elzbieta ži- 
donj*tė, Stasys Jasilionis (25 
knygas).

Per S. Puidoką, Rumford, 
Me.: M. Wiskant, J. Vens- 
kienė, S. Puidokas.

Per V. Boviną, Brooklyn, N. 
Y.: M. Banelių; Bayonne, N. 
J.; E. Jeskevrčiūtė, Queens 
Village, N. Y.; Geo. Stasiukai- 
tis, Grantwood, N. J.; K. Jan
kaitis, J. Siurba ir J. Weiss, 
Brooklyn, N. Y.; Kristina Cor- 
dey, Jackson Heights, N. Y.; 
J. Jordan, Flushing, N. Y.

Per M. Alvinienę, Los- An
geles, Cal.: J. ir M. Alvinai, 
A. Aukštienė, P. ir K. Repeč- 
kai, Ig. ir A. Levanai, K. ir 
A, Marcinkai, L. M. Peters.

Per P. Grabauską, Brooklyn, 
N. Y: May Merk, Walter Am- 
broziejus, Antanas Mureika.

Pavieniai: P. Buknys iy L. 
Kavaliauskaitė, Brooklyn, N.

širdingai dėkojame^už pre- 
numeratag.

Laisvės Administracija.

Žinios iš Lietuvos
MARIJAMPOLĖS 

APSKRITIS
MARIJAMPOLĖS aps

krities žemės ūkio koopera
cijos sąjunga teikia visoke
riopą pagalbą darbo vals
tiečiams, . padeda jiems 
tvarkyti savo ūkį. Palygi
nus su 1946 metais koope
racijos narių skaičius padi
dėjo dvigubai. Dabar aps
krityje veikia 18 žemės ūkio 
draugijų su 1,400 narių. 
Šiais metais įsteigta 12 pa
vyzdinių ūkių..

MARIJAMPOLĖS * aps
krityje šiuo metu veikia 98 
pradinės mokyklos, z8 pro
gimnazijos, 6 gimnazijos,, 
dailiųjų amatų mokykla, vi
durinė ekonominė mokykla, 
gyvulininkystės techniku
mas ir mokytojų seminari
ja. Jose mokosi 14,150 mo
kinių, t. y. tris kartus dau
giau, kaip smetoniniais lai
kais.

Kaimuose ir miesteliuose 
veikia 97 klubai-skaityklos, 
10 bibliotekų ir 70 kilnoja
mųjų bibliotekėlių, kurias

Prekyba Be Kortelių 
Lietuvoje
Rašo A. Ivaškevičius

Nuo gruodžio 16 dienos 
Tarybų Sąjungoje, tame 
tarpe ir Tarybų Lietuvoje, 
įvestos vieningos valstybi
nės mažmeninės kainos vie
toje buvusių anksčiau ko
mercinių kainų ir davininių 
kainų prekėms, kurios buvo 
atleidžiamos pagal korte
les.

Vieningos kainos duonai, 
makaronams, miltams ir 
kruopoms nustatytos 10-12 
nuošimčių žemesnės, kaip 
veikusios davininės kai
nos.

Kitoms maisto prekėms 
paliktos lig šiol veikusios 
žemos davininės kainos.

Pramoninėms prekėms 
kainos nustatytos vidutiniš
kai tris kartus žemesnės 
negu buvusios anksčiau ko
mercinės kainos.

Tautiečiams, esantiems 
už Lietuvos ribų, įdomu 
būtų išgirsti, kaip buvo pa
siruošta prekybai be korte
lių.

Ruošėmės kortelių panai
kinimui seniai ir kruopš'- 
čiai.

Visų pirma, mes nepa
liaujamai didinom vartoji
mo priemonių — maisto ir 
pramoninių prekių gamybą.

Antra, ruošėme patalpas, 
atstatėme ir atremontavo
me šimtus patalpų parduo
tuvėms sostinėje ir provin
cijoje. Stengėmės sukomp
lektuoti prekybos tinklo a- 
paratą. Organizavome Vil
niuje prekybos techniku
mą, įvairius kursus ir spė
jome šimtus neprityrusių 
šitoje srityje žmonių pa
versti kvalifikuotais parda- 
vėjais, sąskaitininkais, 
krautuvių vedėjais.

Trečia, paskutiniuoju lai
ku sistematingai plėtėm 
prekybos tinklą. Užtenka 
pasakyti, kad tik per pus
antrų jį pusmetį atidarė 181 
naują parduotuvę, neskai
tant “Maisto”, “Pienocent
ro” ir kitų specializuotų 
krautuvių.

Ketvirta, mes kaupėme 
prekių atsargas tam mo
mentui, kai buvo panaikin
tos kortelės. Mes puikiai 
supratome, kad panaikinus 
korteles žymiai išaugs gy
ventojų paklausa ir pasis
tengėme būti pasiruošusiais 
patenkinti bet kokią pa
klausą.

Mums į talką atėjo atsi- 

aplanko tūkstančiai valstie
čių, darbininkų ir tarnau
tu

Marijampolės miešto vyk
domasis komitetas paskyrė 
250 asmenims sklypus in
dividualinių namų statybai 
vykdyti.

Jau baigti apie 50 indi
vidualinių namų statybos 
darbai. Vienas po kito iš
augo nauji pastatai Gedi
mino, Kauno ir kitose gat
vėse.

Marijampoliečiai 19 4 7 
m. gruodžio mėn. 8 d. pa
gerbė savo žymios tautietės 
— rašytojos Julijos Žemai
tės atminimą. Žemaitės 
mirties 26 metų sukaktuvių' 
dieną įmonėse, įstaigose ir 
mokyklose įvyko praneši
mai apie rašytojos gyveni
mą ir veiklą.
Vilnius,
1947 nu gruodžio mėn.

Leningrad. — Šio miesto 
pramonė daugiau kaip 9 
nuošimčiais viršijo skirtus 
plane dirbinių kiekius.

kurianti Lietuvos pramonė. 
Pavyzdžiui, visi trys mūsų 
cukraus fabrikai šiais me
tais jau veikia kaip prieš 
karą.

Be broliškųjų tarybinių 
respublikų paramos mes 
neįstengtume turėti pa
kankamą prekių kiekį. Juk 
prieš karą Lietuva maža 
dalimi patenkindavo savo 
gyventojų poreikius iš vie
tinės gamybos. Tiesa, kai 
bus įvykdytas penkmečio 
planas, mes respublikoje 
pasigaminsime daug ko, ką 
seniau įsiveždavome.

Tuo tarpu mes žymią 
prekių dalį gavome iš bro
liškųjų respublikų.

Mūsų krautuvių lentyno
se daugybė visokių maisto 
produktų ir pramoninių 
prekių, kurių kiekvienas pi
lietis gali laisvai pirkti ke
lis kartus pigesnėmis kai
nomis, kaip prieš kelias sa
vaites.

Krautuvėse įvairus pre
kių pasirinkimas, nėra eilių, 
nes žmonės jau įsitikinę, 
kad bet kada ta pačia kai
na gaus reikalingą prekę.

O prekyba turguose vyk-

Skaitytojų Balsai
Pabėgėlių Naudingumas
Tūlas - Keleivio bendra

darbis J. D. T. pastebi, kad 
iš Europos p a b ė g ė 1 ių 
straipsnių Keleivyje nesi
mato nors jie ir labai lau
kia. Bet kiek aš žinau pa
bėgėlius, tai jie nė vienas 
neskaito Keleivio. Jie to 
laikraščio ir Lietuvon ne
įsileido ir dabar jo visai 
nenori. Aš mėginau jiems 
įteikti, tai neėmė' nei ran
kon, sakė, “heturim laiko 
skaityti.” Pabėgėliai skai
to Draugą. Gaila tik, kad 
Keleivis taip daug už tuos 
ponus užstoja.

Chicagiškiame Margutyj 
telpa žymaus pabėgėlio 
kailiamainio Prano Dailidės 
tęsinys “Lietuvos tautinė 
demokratija.” Kaip jis ten 
puikiai išdėsto, kaip jis 
privertė Grinių . pasitraukt 
ir kokie jiems išmaningi 
Smetonos patarimai buvę. 
Tik, deja,' jo straipsnius 
skaitant apima snaudulis. 
Mat, mums tie dalykai jau 
labai seniai žinomi. O jie, 
kaip jokių pažangesnių 
laikraščių iš užsienio neįsi
leisdavo Lietuvon, tai ma
no, kad čia niekas jų tos 
“orarbingos” praeities ir ne
žino. Be to, čia ponai pabė
gėliai žiūri i Amerikos lie
tuvius labai iš augšto že- 
mvn. Mat, jie papratę taip 
elgtis. Jeigu tu darbininkas, 
tai tu nieko nevertas, neiš
manėlis. O jie, valdininkai, 
jautės kaip genijai, ką jie 
sakė ir darė Lietuvoj, tai 
buvo jų teisvjjė, niekas ju 
negalėjo kritikuoti. Todėl 
jie ir čia, kurias jų šlykš
tybes reiktų slėpti, dar auk
štyn kelia.

Kožna ponia pabėgėlė 
pasisako, po kelias ji tar
naites Lietuvoj turėjo. Aš 
paklausiau, argi nenusibos
ta taip dykinėti? Jos sako, 
kai nusibosta vienam mie
ste po teatrus vaikščioti, 
pavažiuojam kitan miestan. 
Be to, dar visą Europa iš- 
važinėjusios. Net ir Italijoj 
buvusios. ‘Bet apie Lietuvos 
darbininkų gyvenimą jos iš
viso nekalba, vien tik atsi
dūsėdamos kaltina Ameri
ką, ko ji dabar laukia, ko 
nekariauja. Kai rusus iš
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šta kaip ir seniau. Valštie- 
čiai, atvažiavę į turgų, gali 
parduoti savo gaminius jų 
norima kaina. Valstiečiai 
gali taip pat, kaip ir ligi 
šiol pardavinėti savo gami
nius kooperatyvams sutar
ta kaina.

Kadangi valstybinėse 
krautuvėse visko yra, tai 
valstiečiai, norėdami turgu
je parduoti sviestą, mėsą 
ar kokius kitus savo pro
duktus, siūlo juos žmonėms ‘ 
valstybine kaina, o kartais 
ir pigesne kaina.

Valstiečiams tai- naudin
ga, nors žemės ūkio gami
niai kelis kartus atpigo, bet 
pramoninių prekių kainos 
dar daugiau sumažėjo, o 
svarbiausia — valstietis jų 
dabar gali nusipirkti be jo
kių suvaržymų. ■

Kokios prekybos ateities 
perspektyvos?

Mūsų šalies liaudies ūkis 
vystosi planingai ir mes ga
lime jau dabar užtikrintai 
pasakyti, kad palaipsniui į- 
vykdant penkmečio planą, 
augs mūsų pramonės ir že- 
jnės ūkio gamybą, o tuo pa
čiu mūsų prekių apyvarta.

Savaime aišku ir tai, kad 
maisto ir pramoninių pre
kių kainas palaipsniui bus 
dar mažinamos, ir mūsų 
prekybos tinklui atsisklei
džia ateityje šviesios per
spektyvos.

Lietuvos, girdi, išvys, tai 
jos tą pačią dieną grįš Lie
tuvon.

Argi ne šeimos? Jų pro
tu, tegul tūkstančiai jaunų 
vyrų grįšta sužaloti visam 
amžiui ir daugelis gyvastis 
paaukoja dėl to, kad jos 
grįštų vėl ten ponauti! O 
Keleivis ir Naujienos vis 
dar ragina daugiau pabėgė
lių kviesti Amerikon. Bet ir 
tie juk visi verkšlena, kad 
jiem čia labai bloga...

M. M.

Dewey Perša Dirbtinį 
Sviestą Valstijinių 
Prieglaudų Įnamiams

Albany, N. Y.—Republi- 
konas New Yorko valstijos 
g u b ernatorius Thomas ' 
Dewey stoja už panaikini
mą įstatymo, kuriuom iki 
šiol uždrausta duot marga
riną, dirbtinį sviestą, vietoj 
tikrojo sviesto žmonėms 
valstijinėse ligoninėse ir 
prieglaudos namuoše.

New York. — Čionaiti- 
nis paštas vėl priima mai
sto ir drabužių pundelius 
persiuntimui Chinijon.

James C. Petrillo, AFL Ame
rican Federation of Musicians 
prezidentas, antru kartu atei
na i federal} teismą Chicagoje 
kaipo apkaltintas prasižengi- 
bininkams priešiškų kongres- 
me Lee Aktui, priimtam dar- 

manų tikslu susilpninti 
jo uniją.
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PASKUTINIS CARAS 
. » 

-10.4-47- * (Istorine Apysaka)
Parašė Justas Paleckis
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(Tąsa)
— Puiki yra valstybės finansų būklė, 

ekonominės jėgos vėl pabudo. Prekyba ir 
pramonė naujai ima kilti. Bet — pora 
vienas paskui kitą pasitaikysiančių ne- 

, derlingų metų arba nelaimingas karas, 
ir mūsų, dar išsirutuliojimo būklėj teb
esąs, dar tvirto pagrindo neturįs, ‘ekono-

* minis gyvenimas visiškai subyrės.
♦

1913 m< sukako 300 metų kaip Rusi
jos soste įsikūrė carų Romanovų dinas
tija. Toji proga buvo panaudota didelėm 
iškilmėm ir monarchijos propagandai, 
pabrėžiant, kaip išaugo Rusija per tuos 
300 metų, Romanovam valdant, ir iške
liant carų nuopelnus. Laikraščiai talpino 
plačias istorines apžvalgas apie Romano
vų šeimos carus, ypač apie daugybę ka
rų, kurie vyko per tuos 300 metų, kurie 
iškėlė Rusijos galybę ir praplėtė jos ri- 

' bas.
Tačiau tas istorijos priminimas nekaip 

tepatarnavo carizmui išpopuliarinti. Jei 
Qotos almanachą pažino tik aristokrati
ja, tai dabar Romanovų dinastijos istori
ja pateko į plačių masių kritikos vilyčias. 
Nuodugniau benagrinėdami tą istoriją 
piliečiai negalėjo nepastebėti, kad tikroji 
Romanovų dinastija teturėjo trumpą 
amžių, nes paskutinis vyras Romanovas 
soste buvo Petras I, o paskui carais bu
vo arba vaikai arba moterys. Gi nužudy
tasis Kotrynos II vyras Petras III pra
dėjo naują Holštein-Gotorpų-Romanovų 
dinastiją, kurios gyslose rusiško kraujo 
beveik ir žymės nebebuvo, ir maža teisės 
ji teturėjo nešioti rusišką Romanovų pa
vardę. Visuomenė iš tos istorijos paste
bėjo keistą tos suvokietėjusios dinastijos 
ypatybę: beveik kas antras jos narys bu
vo nužudytas. Ir tikrai — Petras III bu
vo nužudytas savo įpėdinės Kotrynos II, 
kuri po 35 metų valdymo mirė savo mir
tim. Jos įpėdinis Povilas I buvo pasmaug
tas, o jo sūnus Aleksandras I mirė pa
prasta mirtim. Jo įpėdinis Nikalojus I, 
apėmęs sostą vyresniajam broliui atsisa
kius, miręs savo mirtim (kai kurie šal
tiniai tikina, kad Nikalojus I nusinuo
dijęs), bet jo sūnus Aleksandras II bu
vo bombos susprogdintas. Po šios katas
trofos viešpatavęs Aleksandras III mirė 
savo mirtim, palikęs sostą Nikalojui II, 
kurį pagal tą periodiškumo taisyklę lau
kė katastrofa. Visa eilė nelaimių ir ka
tastrofų, kurios lydėjo šio caro viešpata
vimo metus, sudarė pagrindą tiem spė
liojimam. O išmintingesnieji politikai tie
siog sakė, kad caras Nikalojus užmerk
tam akim artinasi prie bedugnės krašto.

Kai kas laukė, kad šių caro šeimos su
kaktuvių proga Nikalojus apsidairys ir 
išklausys visuomenės balso, praplės Dū
mos teises, sudarys vyriausybę iš Dūmos 
parinktų narių, nueis tikruoju konstitu
cijos keliu. Bet tos viltys išgaišo. Caras 
savo. manifeste visai tų klausimų nepa
lietė. Jis pasitenkino "paprastom frazėm 

» apie caro ir tautos vienybę. Tauta atsa
kė santūrumu ir šaltumu šiom caro iš-

• kilniem. Kai caras su sosto įpėdiniu va
žiavo į iškilmingas pamaldas Kazanės so- 
boran, Petrapily, šaligatviuose stovėjusi 
minia jį sutiko beveik visiška tyla ir su
šuko ‘‘ura” tik jaunosiom caro dukterim, 
kurios maloniai šypsojosi publikai.

Tą pačią dieną, po pamaldų, Marijos 
teatre įvyko iškilmingas spektaklis. Lo- 

■ žes žėrėjo brangenybėm. Parteris švitėjo 
rūmininkų ir karininkų mundurais, lyg 
ryškus gėlynas. Carui įėjus, visi sustojo 
ir orkestras sugrojo himną, šį kartą vi
durinėj ložėj, kartu su caru ir visa šei- 

’ ma, buvo ir carienė. Aleksandra, po ilgos 
pertraukos pirmą kartą aplankiusi Ma
rijos teatrą. Visi nustebo carienės labai 
išblyškusiu veidu. Melsva Andriaus juos
ta puikiai pritiko prie jos briliahtais ir 
kitais brangiais akmenim papuoštos dia
demos. Balto aksomo drabužiai gražiai 

z iškėlė jos figūros lieknumą. Bet jos nu
liūdęs veidas buvo susikaupęs, rūstus, o 
paslaptingos juodos akys lyg nuplat nu- 

. i kreiptos į kažką tolimo, Tai darė blogą 
įspūdį visiem tiem . išsipuošusiem ir ją 
triukšmingai sveikinusiem žmonėm. Ne
krustelėdama ji stoyėjo orkestrui grojant 
himną. Nė karto šypsena nenuvarė jos 
veido rūstumo. Himnui pasibaigus, ii

linktelėjo galva, dėkodama už pasveiki
nimą, ir, lyg nuvargusi, atsisėdo į savo 
aukso kėdę. Bet buvo jaučiama, kad ji 
labai jaudinasi. Balta vėduoklė jos ran
kose drebėjo, o veide pasirodė raudonos 
dėmės. Nuo jos įtempto kvėpavimo vir
pėjo ir ugnių ugnim mirgėjo ją puošią 
brangieji akmenys. Pagaliau, lyg nega
lėdama savo susijaudinimo suvaldyti, 
carienė kažką pašnabždėjo carui į ausį 
ir išėjo į prieložę. Tą vakarą ji nebepasi
rodė teatre.

Visi pastebėjo staigų carienės dingi
mą ir tai sukėlė nepasitenkinimo bangą. 
Moteiys šnabždėjo,, vyrai žvilgčiojo vie
nas į kitą. Carienė vėl demonstruoja sa
vo neapykantą .Petrapilio aukštajai vi
suomenei — tokią išvadą darė visi, žino
dami senas tos neapykantos priežastis. 
Carienė nesugebėjo įgyti visuomenės 
simpatijų ir neieškojo jų, ji nemokėjo 
paslėpti savo asmeniškų jausmų ir būti 
maloni, 

o

Tikrenybėj_tai buvo ne vien carienės 
užsispyrimas ar neapykanta. Dažnai ca- 
rienė1 turėdavo, iš iškilmių pasišalinti dėl 
savo nesveikatos, o ypatingai dėl susi
rūpinimo dažnai sergančiu sūnumi. Arti 
rūmų buvę žmonės pasakoja, kaip sun
kiai tekdavo vaidinti carui ir carienei 
per iškilmingus balius ir priėmimus, ka* 
da svečiam reikėjo rodyti malonų veidą, 
kalbėti, šypsotis, o tuo tarpu širdį grau
žė rūpestis dėl sūnaus kančių. Tąčiau 
viso to visuomenė nežinojo ir laikė tokį 
nuolatinį carienės pasišalinimą ir visuo
menės vengimą išdidumu.

Kitą dieną sukaktuvių iškilmių tęsi
niu buvo balius bajorų sueigos rūmuos. 
Pagal paprotį, balių pradėjo caras su 
gubernijos bajorų vado Somovo žmona 
ir carienė su Somovu. Tai buvo gražus 
iškilmingas polonezo šokis iš operos “Gy
venimas dėl caro.” Carų porą,sekė ilga 
eilė didžiųjų kunigaikščių žmonų ir duk
terų ėjusių porom su apskričių bajorų 

'vadais. Carienė vėl atrodė nepaprastai 
puošni ir graži. Bet veidas jos buvo rūs
tus ir baliaus galo nesulaukusi ji išėjo, 
palikdama carą su vyresniąja dukterim 
Olga, kuriai tai buvo pirmasis viešas 
balius. Jaunoji Olga buvo gyva ir links
ma, šoko kiekvieną šokį, džiaugėsi, kaip 
ir kiekviena panelė per savo pirmąjį ba
lių. Visi jaunieji didieji kunigaikščiai 
rungtyniavo norėdami su ja pašokti ir 
Olgai tekdavo nuolat taikyti jų ginčus, 
kuriam iš eilės toji garbė tektų. Buvo 
daug prabangos, daug turto, viešpatavo 
smagi, linksma nuotaika. • >

Romanovų iškilmės ėjo ir provinci
joj. Caras su šeima lankė Maskvą, va
žiavo Volgos upe, aplankė Kostromą ir 
Ipatjevo vienuolyną, kur. 1613 m. gyve
no Mykolas Romanovas prieš išrenkant 
jį Maskvos caru. Toj sukaktuvių kelio
nėj, kurios tikslas buvo sukelti žmonėse 
pagarbą caro asmeniui, kaip pažymi mi
nisters pirmininkas Kokovcevas, nebu
vo entuziazmo ir nedaug žmonių tesusi
rinko caro pasižiūrėti. Dėl šalto vėjo, 
plaukiant garlaiviui Volga, caras visai 
neišėjo iš kajutės. Kai kur buvo numa
tyta sustoti ir žmonių grupės laukė caro, 
bet garlaivys plaukė nesustodamas pro 
šalį. Tiktai Kostromoj buvo suplaukusios 
didelės žmonių minios, kurios sveikino 
carą ir jo šeimą. Čia, caro šeimai lankant 
vieną cerkvę, rūmų žmonės nustebo pa
matę cerkvėj tarp rinktinės visuomenės 
ir Rasputiną.
Rasputiną pamatę, kai kurie rūminin

kai prisįminė kaip tik neseniai įvykusį 
bandymą nužudyti Rasputiną, jam esant 
Krime. Generolas Dumbadze prisiuntė į, 
Petrapilį telegramą kai kuriem įtakin
giem žmonėm, prašydamas pritarti jo su
manymui paskandinti Rasputiną Juodo
joj jūroj. Buvęs arti caro rūmų, genero
las Dumbadze pasipiktino matydamas 
šio pątvirkėlio elgesį ir caro šeimą apdū- 
musią jo veidmainystę. Tačiau Dumbadze 
vienas pats nesiryžo šio sumanymo vyk
dyti ir laukė, kad jam pritartų. Bet jis 
atsakymo į savo telegramą ir nesulaukė. 
Rasputinas liko gyvas ir sveikas, visai 
nesužinojęs, kad gražioji jūra galėjo 
tapti jo kapu.

(Bus'daugiau)

: MONTELLO, MASS. :

1 KONCERTAS|
• •

Z Rengia Liuosybes Choras J
• •
2 Šeštadienį ;

i VASARIO 7 FEBRUARY \
• •
• Lietuvių Tautiško Namo Apatinėj Salėje J
; KAMPAS NO. MAIN IR VINE STS., MONTELLO, MASS. J
Z PRADŽIA* 7 VAL. VAKARE ĮŽANGA $1.00 (su taksais) J

• Dainuos tik dabar atvykusi iš Italijos J

: Konstancija Merikeliuniutė į
• Daugiaus programoje dalyvaus: •
J • LIUOSYBĖS CHORAS (vietinis), vadovybėje E. SUGAR; N0RW00D0 VYRŲ CHO- •
• RĄS, vadovybėje ST. TAUROS; A. SIAURIUTĖ, solistė iš Dorchester, Mass.; ROŽĖ STRI- •
• FINIS (Merkeliutė), vietinė solistė; pianistė E. KUGEL, iš, Norwood, Mass, ir armonistas •
• K. BARRY iš Dedham, Mass. Z

LIUOSYBES CHORAS, VADOVYBĖJE E. SUGER
TURĖSIME VALGIŲ IR GĖRIMŲ Kviečia Komitetas.

Ar Vėl Sulos Socialistai Judošių Rolę?
Pasaulio pažangiajai visuo

menei nėra paslaptis, kad po 
pirmo pasaulinio karo Vokie
tijos imperializmas išsigelbė
jo nuo liaudies smūgio tik pa
galba tenaitiniu socialistų.

Jau buvo veik visiškai Vo-

liiicijos keliu, tai tik tas vie
nintelis kelias yra geras. Mes, 
girdi, negalime eiti rusų ke
lių, nes jie nemokyti, nekultų- 
riški.

Taip Judošiaai Noskęs, Eber- 
tai ir atvarė liaudį “evoliuci-

kietijos imperializmo šaknys 
parautos po išgujimo kaizerio 
su jo kruvina šaika. Vokieti
jos liaųclis džiaugėsi, kad jau 
atėjo galas junkerių viešpata
vimui ir liaudis ramiai atsi- 
kurs savo sugriautą gyvenimą 
ir žengs su viso pasaulio liau
dimi, ypatingai su didžiosios 
Sovietų Sąjungos žmonėmis, 
kurie taip pat nusikratę ca
rizmo eina prie geresnio, lai
mingesnio, be ponų carų gyve
nimo, i šviesią, ramią, kultū
rišką ateitį. Tačiau Vokieti
jos liaudis skaudžiai nusivylė. 
Ji tur būt nežinojo, kad turi 
savo tarpe daug' Judošių, so
cialistais vadinamų, giedančių 
gražiais lakštingalų balseliais. 
Tie Judošiai “socialistai,” ma
tydami, kad jau reakcijai ne 
juokais ateina suduos

jos” keliu iki pat 1933 metų 
kruvinojo Hitlerio nacizmo. O 
Hitlerio teroro pasekmės dabar 
visiem^ gerai žinomos: pasau
linis antrasis karas ir milijonai 
gyvasčių žuvę, nekalbant jau 
apie baisiausią liaudies vargą 
ir sunaikinimą kultūrinių ži
dinių.

Už šitą kruviną darbą yra 
kalti vokiški judošiai - socialis
tai ir jų draugai. Jeigu jie bū
tų ėję .bendrai su rusų liaudi
mi, įsteigę sovietinę tvarką, 
kaip šiandien gyvuoja Sovietų 
Sąjungoje, tai šiandien' pasau
lis gyventų gražiai, ramiai, kul
tūriškai, kaip dera žmonijai

SKELBKITĖS LAISVĖJE^

i Living Room Cushions I
| Refilled With New Springs Js
i $3.75 . I
i Sofa Apačios Perbudavojimas |
| ' Už $12’.00 f
f . šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

šokosi, kaip liūtai, gelbėti sa
vo mylimą buržuaziją, visiš
kai užmirkdami, kad jie pir
miau save rekomendavosi dar
bo liaudies draugais. Kąuts- 
kiai, Noskės, šeidemanai iš
lindo, lyg Pilypai iš kanapių, 
ir pradėjo aiškinti liaudžiai, 
kad mes tokiu keliu eidami 
neprieisim prie socializmo. 
Reikia, girdi, eiti ramiu, evo-

gyveųti.
Dabargi Anglijoj Bevinai, 

Ąttlees, Morrįsonaį; Francijoj 
Blumai., Rąmądięrai ir kitį jų 

dienos, ' plauko, įskaitant ir mūs liėtu-
viškus judošehus, verda vėl tą 
pačią smalą, susidėdami su vi- 

j so pasaulio jųodžiausia‘is fašis- 
I tais, reąkcionieriais. Nėra pas 
juos nei sąžinės, nei žmogaus 
jausmo! Vi^i jie pavirto juo
daisiais judesiais, bedraskyda- 
mi unijas ir liaudies gerovę.

Jie nieko neiš,moko iš praei
ties savo kruvinų darbų, bet 

' nieko 'ir neužmiršo. A. Jamitson

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Bridgeport, Conn.
Sausio 24-tą dieną įvyko 

jau anksčiau minėta J. J. 
Mockaičiui pagerbimo parė. 
Ją surengė LDS jaunuolių 
klubas, Liet. Jaunų Vyrų Dr- 
jos svetainėje, prie Lafayette 
St. Tą\lieną, kaip tyčia, pa
sitaikė toks šiurkštus oras— 

t baisiai šalo, snigo su dideliu 
vėju. Buvo manyta, kad jau 
,tas sapnus pokylis neįvyks.

Tačiau apsirikta, pasimotam 
**. darbui tas nepalankus oras 

mažai ką reiškė, parė įvyko, 
publikos atsilankė apsčiai. 
Stalai papuošti įvairiomis 
skoningomis spalvomis, puiki 
orkestrą grojo įvairius maršus. 
Jaunos mergaitės, pasipuošu-. 
sios, patarnauja prie stalų, gi 
virtuvėje gamina valgius irgi 
jaunuoliai, tai J. Rigely ir 
Mrs. J. ^Rigely (Mureikaitė). 
Už baro (bufeto) taipgi jauni 

&<> vyrukai darbuojasi. Visur, 
kur tik pažvelgsi, gražiai, ma- 
diškai savo darbus atlieka 
LDS jaunuoliai.

J. Karalius buvo pirmsėdžiu. 
Jis pakvietė visus svečius bei 
viešnias susėsti prie stalų. 
Trumpai, bet reikšmingai per
statė publikai, kuriam tikslui 
šis pokylis yra surengtas. Pas
kiau pakvietė tarti keletą žo

džių J. Gresh įr kitus, anglų 
kalboje, ir pagaliau pavedė 
vadovauti J. A. Pudimui. J. A. 
Pudimas kalbėjo organizacijos 
reikalais. Taipgi ir A. Jocis 
tarė keletą žodžių tuo pačiu 
tikslu. Buvo ir daugiau kal
bėtojų. Visų nuomonės, gali
ma sakyti, vienokios, nes bu
vo kalbama vien tik LDS rei
kalais. - , - —y 

Paskiausiai kalba garbės 
svečias, kurio vardu ta parė 
buvo surengta—J. J. Mockai- 
tis. kaipo geras vajininkas, 
kvietė ir kitus prisidėti prie 
vajaus darbo. Bendrai, jėgas 
suglaudus, ugdyti tą gražiau
sią bei, naudingiausią lietuvių 
išeivijai organizaciją—LDS.

Paskiau J. Karalius užėmė 
$avo vietą ir pareiškė, kad ir 
d-gė L. Mockaitienė1 lygiai už
sitarnavus pagerbimo, kaip ir 
jos draugas J. J. Mockaitis. 
D-gė L. Mockaitienė tapo 
pirmsėdžio pakviesta pjauti 
tos pares keiką ir įteikta J. J. 
Mockaičiui graži dovana nuo 
LDS jaunuolių klubo;

Po to prasidėjo šokiai ir vie
nų su kitais pasikalbėjimai iki 
vėlumos. M. Arison.

London. — Pranešama, 
kad Sovietai užprotestavo 
prieš Amerikos karo laivų 
laikymą Viduržemio Jūroj.

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

Ir medaus pri^iunčiam tik už $1.00.

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

' Tel. 1169-W

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

Sale išnuomuojame dėl puotų, pokilių,' krikštynų, parių, vestuvių 
žemos kainos už viską.
■ Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

< ,
y — ----------

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite * .. .
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

/

Naujai išdekoruota šermenų koplyčią, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstrą išlaidų.

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

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

TORONTO, CANADA
Apsiląnkiųs j Jungt. Valstijas

Linksmas peržengiau Kana
dos ir Jungtinių Valstijų (Dė
dės Šamo) sieną vykdamas 
pąsimątyti ir pasisvečiuoti. 
Malonu tas, kad ten gyvena 
daug idėjos malonių draugų ir 
draugių. Taip tik ir galvojau 
apie pasimatymą ir susitikimą.

Važiuoju sniegu apibarsty
ta Dėdės Šamo turtingąja že
me. štai ir garsusis New Yor- 
kas. ‘ Stotyje tūkstančiai žmo
nių
čius, kiti pasitinka, sveikinasi

vykti į Brooklyną, į svečius.
žinoma, mielai pakvietimą 

priimu. Važiuoju pirmu kartu 
gyvenime požeminiu trauki
niu; keistokai jaučiasi. Pa
važiavus 10 ar 15 minučių, ji 
sako, kad jau lipsime, nes pri
važiavome namus.

vieni palydi išvažiuojan-

Aš pasi vaikštinėjau tarpe 
tirštos minios, nuėjau prie 
“taxi” ir prašau vežti j Brook- 
lyną, didžiojo New Yorko da
lį. Bet vežikas tik ranka nu
mojo ir sako, kad dėl to, kad 
New Yorko miestas skendi gi
liame sniege, tai negali vežti.

Mafiau sau, tai reikia eiti 
lauko pusėn ir pažiūrėti, kaip 
gi čia daug yra sniego. Nagi, 
brolyti tU mano, kiek daug čia 
sniego! Ir gražu, ir baugu. 
Grįžau į stotį ir vėl sukinėjuo- 
si minioje. Prieina malonios 
išvaizdos moteriškė ir klau
sia, gal as ko nors ieškau. 
Atsakiau jai, kad Haip. Ji 
klausia mano vardo, pasakiau 
jai. Ji pasisako, kad jos C. R. 
vardas, padavė švelnią ranką 
ir sako, kad smagu jai mane 
pažinti asmeniniai ir kviečia

Namų šeimininkė pagamino 
skanią vakarienę ir pakvietė 
valgyti, nes mano, kad po ke
liones esu išalkęs. Taip ska
niai besivalgant ir besikal
bant laikas skubiai bėga. Lai
kąs ir gulti.

Ant rytojaus skaniai pasi- 
valgėme ir šeimininkė klausia, 
ką svetys nori matyti Brookly- 
nę. Klausiu, ar toli 
čio Laisvės įstaiga, 
kad ne ir tuoj aus 
nueiti. *

dienraš- 
Atsako, 

galėsime

LaisvėsEiname, štai ir, 
įstaigą. Geroji manęs globo
toja perstatė, kad esu iš Ka- 
nad'os. 
žodžiais, 
$2 auka 
ciją; ten 
ką. 
žara,

CHICAGOS ŽINIOS KRISLAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

SANDeIJŠ KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

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

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

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla Ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ......................... .*.............
Dainų Knyga, su apie 120 'įvairių dainų 
Detrųito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais......................................................
Duktė Marių, graži apysaka .....
Duktė Gyvena Pūstynej^-ir ^pie du 

brolius ....... ....*••,........
Erodas Boba, velnlįkaų tiltas per Ne

muno Upę ......... ........ <i.........................
Eustachijusas, apysaka iš pirmutinių 

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

kitoki elgesiai, su paveiksi..... .........
Geros Rodos, su daugeliu* gerų pamok. 
Grigo .Kalėdos ir Seno Jaunikio Nuslm. 
Gudrus Piemenukas, grąži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

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

sakymų, ir t.t...................................
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

su paveikslais ......................................
Keliautojai, į Šventų Žemę, Jeruzolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

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

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

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

viską paskui žinoti . ..........................
patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ............................. ....................

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

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

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

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

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

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

receptų ... ...... ................._................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks..................... ............ ..........................
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksi. .. : 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tu«. 
40c; 3 tu z. 51. 

Tyra Mostis^ Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Unciją .. X................
Dvi uncijos ..................................... .....

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ........... ..........................

Nervų pastiprintojas ...............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio Ir Kokliušo ..................... t
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... -
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės .... ................. ..
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti 

•lovoje .......................................................
Vidurių valytojas .......  —
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetų ..........<...................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis ncvaislng. 
Vyriškumo Pataisytai ..........*............. C
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .......................  51.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00, 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, v^lo 

plaiskcnas, sulaiko slinkimų Ir nuo 
pražilinto ............................................... 60c,
Norintieji įsigyti bile vieną it virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j: '

M. ŽUKAITIS, 
331 St, Spencerport, N/ Y,

•......................... (ajv.)

?1.75

75c

15c
10c
25c

52.25

30c

35c
75c

35c 
25c

30c 
15c 
35c 
25c

35c

25c
35c
35c

25c
35c

65c 
50c 
25c

52.50

25c

30c 
35c

51.00
25c

51.50
25c

51.50

51.00
25c

50c
51.60

45c

25c

51.25
52.25

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

. 75c

. 60c 
ęoc

. 60c 

. 85c 

. 85c 
. 75c 
51.25

Pailių .............................................  85c
vandeninės Ir širdies ligų 60ę
nemalonaus kvapo ............................. 85c
surūgusio pilvo (heartburn) —..... 85c
veneriškų ligų ....... i................ 51.25

idėjos

Apsikeičiame keliais 
pasveikinu 'Laisvę su 
ir einame į redąk- 

randame D. šoloms- 
Kalbamės, ateina R. Mi-

sveikinamės, kalbamės. 
Jis pakvietė į spaustuvę ir ten 
mums parodė mašinas, aiškino 
jų sudėtį ir darbo reikšmę, 
kiek jos kainuoja. O pinigus 
skaitliuoja už kiekvieną tūks- 
tąnčiais ir tūkstančiais. Be- 
žiūrinėjant darosi aišku: štai, 
kodėl reikia turėti vajai, kad 
dienraštį išlaikyti — mašinos, 
namas, visokios reikmenys, 
darbininkų algos; tai didelis 
fabrikas, su didelėmis išlaido
mis.

Sekamą vakarą svečiavausi 
pas buvusį kanadietį J. Mikai
lą, tai susipratęs ir
draugas. Jis padarė didelio 
progreso. Kanadoje 
miškų darbininkas, < 
pasiekė aukštai lavinto me
chaniško darbininko laipsnį. 
Tai energingas draugas.

Na, štai ir naujų metų iš
vakarės. Kastutė sako: Eisime 
šį vakarą’ į Liįfyuyių Amerikos 
Piliečių Kliub$‘< Naujų Metų 
susitikti. Tai vėl puiki pro
ga su daugiau amerikiečių lie
tuvių susitikti.j- Taip ir buvo. 
Naujuosius Metus visi smagiai 
ir linksmai sutiko, vieni kitus 
sveikino, rankas spaudė, links
mai kalbėjo ir linkėjo gero ir 
laimių.

Pirmą dieną 1948 metų su
sirinko geras būrelis draugų ir 
draugių palydėti į stotį. Nors 
oras buvo labai blogas, bet 
tiek daug įvairumo ir malo- 
nufrio sutikęs, būrelio lydimas 
smagus vykau į stotį. Ačiū 
už malonumą^, iki kito pasi
matymo. Antanas Lapata.

i buvo 
o dabar

|j. J. Kaškiaučius, M. D.|
8 530 Summer Avenue, 8
8 Newark 4, N. J. 8
g - HUmboldt 2-7964 |

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Te,!. MArket 2-5172

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

Tarp Jaunesnes Kartos
Tėmijant mūsų spaudą kar

tais atrodo, kad kituose mies
tuose lietuviškas progresyvis 
jaunimas smarkiai darbuojasi, 
o Chicagoj visai snaudžia. 
Bet taip nėra. Tik mes chi- 
cagiečiai neparodom svietui 
mūsų jaunuolių veikimo—ne
aprašome gana spaudoje.

Kadangi Chicagoje netrūks
ta didelių parengimų, kuriais 
visi daugiau domisi, mes tan
kiai jaunuolių parengimus 
nelankome ir net nežinome, 
kad jie įvyksta. Tai negerai. 
Jei norime, kad jaunimas lan
kytų mūsų parengimus, mes 
turime lankyti jų parengimus.

Štai vasario (Feb.) 7 d., 
Lietuvių Auditorijoj, Sparks 
LŲS kuopa rengia “atgijimo” 
vakarą. Tos kuopos nariai 
nori atgaivinti savo veiklą, 
nes po karo dar vis atsilikusi 
nuo kitų jaunuolių kuopų. 
Sparks nariai kviečia visus da
lyvauti. Jie sako, kad bus 
kas tokio nepaprasto ir užti
krina, kad bus ypatingai sma
gus vakaras.

Savaitę anksčiau, būtent 
sausio 30 d., Redwings LDS 
kuopa turėjo savo susirinkimą 
ir parę, Hollywood Inn, 8-tą 
vai. vakare.

ši kuopa turi 80 narių. 
Minėtam susirinkime vienas iš 
svarbiausių klausimų, kaip 
praneša valdyba, bus naujų 
narių vajus. Turint tiek na
rių, šiai kuopai yra puikios 
galimybės pralenkti kitas 
kuopas naujų narių gavime. 
Bus apkalbama ir Nacionalis 
Bowling Turnamentas, ir kita 
veikla.

Kalbant apie bowlinga, ten
ka priminti, kad Chicagos 
LDS Bowling League prade
dant veiklą jau turi 18 vyrų 
ir 6 moterų tymus.

Einant prie rimtesnių daly
kų, Al Blozis Skyr. Amerikos 
Veteranų Komiteto (AVC) 
savo susirinkimė vasario 6 d., 
Hollywood Inn svetainėj^ dis- 
kusuos militarinės muštros 
klausimą. Veteranai, visapu
siškai tą klausimą išdiskusavę, 
veikiausiai praneš ir Vyriausy
bei, ką jie mano apie jį.

Vasario 14 d. tas veteranų 
skyrius rengia Valentine Par
ty ir šokius toj pačioj svetai
nėj.

LDS Nacionalis Bowling 
Turnamentas įvyks Chicagoj 
gegužės 21-22-23 dienomis. 
Tikimasi, kad sportininkų da
lyvaus apie 300. Cleveland© 
ir Detroito jaunuoliai jau pra
nešė, kad apie 80 nuošimčių 
jų sportininkų bus Chicagoje 
ir dalyvaus turnamente.

Prirengimo komitete yra 
šie smarkūs jaunuoliai: Fran
ces Yųrgil, Joseph Sacal, John 
Peters, Walter Slench, Hous
ton žebraitis, Mike Batutis, 
Anthony Paulus, William 
Hupke ir Frank K wain.

'tai matot, ir Chicagos jau
nuoliai nesnaudžia.

Jaunuolių Draugas.

Nanking, Chinija. —či- 
ang Kai-šeko armija Man- 
džūrijoj tik bando apsigin
ti nuo atakuojančių chinų 
komunistų.

PRANEŠIMAI
RICHMOND HILL IR

E. NEW YORK, N. Y.
LDS 13 kp. ir ALDLD 185 kp. 

susirinkimai dėl tam tikrų priežas
čių neįvyks. Susirinkimai bus kitą 
mėnesį. Tčmykite dienraštyje die
nos pranešimą. — M. Klimas,' sekr.

(28-29)

MONTELLO, MASS.
PCA Progrejfyvių Amerikos Pilie

čių vietinio skyr. specialis susirin
kimas įvyks vasario 5 d., 7:30 v. v. 
Liet. Taut. Namo mažojoj salėje. 
Pasitarimas būtinai reikalingas, to
dėl visi nariai ir tie, kurie manote 
būti nariais privalote dalyvauti. 
Prašome būti ant laiko. — Valdy
ba. (28-29) ;

RIDGEWOOD, N, Y.
LDS 103 kp. silsi rink imas įvyks 

vasario 3 d., 8- v. v. Šapolo ir Vaigį- 
nio salėje, 147 Thames Št., BrooRly- 
ne. Pasižiūrėkite į mokesčių knygu
tę, gal jau reikės užsimokėti. Taip
gi, yra ir svąrbių tarimų, būkite šia
me susirinkime. P. Babarskas, Prot. 
Sekr.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
tijų Konstitucijos Keturiolik
tąjį Pataisymą, kuris visiems 
piliečiams, neatsižvelgiant į 
rasę, laiduoja lygias teises. O 
pelenus gražiai sudėjo į urną, 
ii’ pasiuntė prezidentui Tru- 
manui Baltajame Name palai
doti.

Oklahomą valdo demokra
tai. Tegul būna visam svietui 
žinoma, kad Trumanas ir jo 
partija palaidojo Keturiolik
tąjį Amendmentą.

Lai gyvuoja Oklahoma uni
versiteto -studentai!

Kąi kam labai nepatinka, 
kad atsiraflda pabėgėlių, kurie 
rimtai pagalvoję nusispren- 
džia grįžti Lietuvon pas sa
vuosius . Pavyzdžiui, Tėvynės 
redaktorius taip susirūpino, 
jog keletą naktų ramiai ne
miegojęs džiaugiasi suradęs 
naujus būdus pabėgėliams 
gąsdinti ir sulaikyti juos nuo 
grįžimo namo. Paskutiniam 
Tėvynės numeryje skaitome 
net du “laišku” — vieną lie
tuvio, kitą latvio. Tai esą laiš
kai sugrįžusių pabėgėlių. Jie, 
dejuoja ir verkia, kad sugrįžę 
tik “pragarą” besuradę. “Ki
ti negrįžkite!” jie šaukia.

Ar daug pabėgėlių bus 
kvailesnių už Tėvynės redak
torių, kurie kibs ant šios Tė
vynės meškerės? • "

Hartford, Conn
Iš Laisves Choro Susirinkimo

Laisvės Choro susirinkimas 
įvyko sausio 22 d. Teatralė 
komisija raportavo, kad pra
dėjo mokintis veikalą “Ponas 
Amerikonas.” Skundėsi, kad 
nariai, pasiėmę roles, nesilan
ko į praktikas. Tas trukdo 
lavinimąsi, gi veikalas turės 
būti suvaidintas apie vidurį 
kovo mėnesio.

Koncerto komisija raporta
vo, kad bandys gauti viešnią 
K. Menkeliūnaitę, kuri yra su
grįžus iš Italijos, kurią mūsų 
publika mylėdavo, kada ji se
niau dainavo.

Nebaigtuose reikaluose vie
nas draugas atsišaukė į cho
rą, kad suteiktų svetainę vel
tui parengimui, kurio pelnas 
bus skiriamas pagalbai J.. Čer
niauskienės (Žukauskaitės), 
kuri būvą sužeista auto nelai
mėje, kuri ilgus metus buvo 
ligoninėje ir liko amžinai ne
sveika koja. Ji seniau pri
klausė chore ir kitose organi
zacijose ir darbavosi. Nutarta

OPERATORES
Patyrusios prie Singer MaSiny.
Darbas j sekcijas, . prie bliuziy.

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

(29)

MERGINOS 
Patyrusios stogelių siuvėjos. Gera

Alga. Nuolatinis darbas. GLOBE 
ART1ST1CS CO., 1169A FLATBUSH AVE. 

BROOKLYN. BUCKMINSTER 2-4121.
(27)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS
MERGINOS - BERNIUKAI

Fabriko Darbas
Patyrimas nereikalingas. Dirbti prie odos 

dalykėlių. KREIPKITĖS J
BROWN & CO.

1274 BRONX RIVER AVE., BRONX,
(Eider Ave. Stotis ant Lexington 

Phelham Ray Subvės)

Prie

N. Y. 
ir

(26)

OPERATORES SIUVĖJAI
IR PROSYTOJAI

vyrišky koutų. Nauju Dirbtuvė. 
Gęros darbo sąlygos

UNIJINR DIRBTUVE
H. L. B. CORPORATION
525 W. 52nd St., N. Y.I C.

(29)

duoti parengimui svetainę vel
tui.

Buvo nutarta pasiųsti pagar
bos dovana Karoliui Kiškiū- 
nui ir jo žmonai, kurie išva
žiavo į Brooklyn, N. Y. K. 
Kiškiūnas ilgus metus priklau
so chore, dalyvavo vaidini
muose ir taip veikloje.

Nutarta pasveikinti dienraš
čio Laisvės suvažiavimą su 
$10. Taipgi choras paaukavo 
$5 į fondą kovai prieš para-' 
lyžių. žinoma, tokį fondą 
turėtų remti vyriausybė, bet 
ponai valdonai rūpinasi reak
cijai pagalba užsienyje—Grai
kijoje ir kitur, o ne savo ša
lies piliečių reikalais. B. M.

Maskva. — Sovietai, pa
gal naująją sutartį, prista
tys Lenkijai $450,000,000 
vertės reikmenų. Lenkija 
atsiteis įvairiais savo pro
duktais.

Washington. — Apsigy
nimo sekretorius Forrestal 
pareiškė, jog Amerikos rei
kalai siekia iki Gibraltaro 
ir Indijos Vandenyno.

t

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
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 DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tcl. EVergreen 4-9612

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus > 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

5 push—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—.Antrad , Vas. 3. 1948
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Iš Kriaučių Kliubiečių 
Metinio Susirinkimo

Ką Žinote Apie Liuosybės Stovylą?

Sausio 30 d. įvyko kriaučių 
kliubo metinis susirinkimas. 
Kaip paprastai visada būna 
metiniam susirinkime kliubo 
valdybos rinkimas, tad ir ši
tam susirinkime įvyko rinki
mas valdybos. Po pasikalbė
jimų palikta tie patys: sekre
torius F. Milas, pirmininkas F. 
Vaitukaitis, finansų sekreto
rius P. Montvila. Taipgi tie 
patys yra ir bankų /trustisai, 
nors ir kilo klausimas, kad 
būtų geriau išrinkti kitus trus- 
tisus, kadangi šitie trys žmo
nės yra ir užima savo vietas 
kliubo valdyboje. Bet pas 
kriaučius dabartiniu momentu 
yra mada su ranka pamoti 
ant visko ir atliktas kriukis. 
Paprastai ir protingai žiūrint 
į dabartinį kliubo komitetą, 
atrodo tik pusė komiteto, kaip 
tas margelis su puse uodegė
lės.

Pakeltas klausimas per pir
mininką, ką darome su duok
lėmis. Duokles kliubiečiai tu
ri užšaldę; jau geras laikas, 
kaip duoklių kriaučiai nemo
ka, tad ir šį sykį nutarė pa
likti ant kito metinio susirin
kimo duoklių klausimą.

Kaip visiems yra žinoma, 
kriaučiai per šituos porą metų 
buvo sumanę, kad įsigyti kokį 
vasarnamį savo vakacijoms 
praleisti, bet keletas mėnesių 
tam atgal jie pamatė, kad jie 
-veikiausia turės kas diena va- 
kacijas ir nėra galimybių iš
būti kas dieną vasarnamyj, 
ypatingai dabartiniu momentu 
aukščiau zero šaltis spragina. 
Tad apie šešetas mėnesių tam 
atgal jie pradėjo abejoti apie 
minėtą vasarnamį; turėjo sa
vo nepaprastą susirinkimą ir 
paliko galutinai sprendimą ši
tam metiniam susirinkimui. 
Po. pasikalbėjimų šitam susi
rinkime galutinai panaikino 
tą komitetą ir tą vasarnamio 
pirkimą. Vadinasi, kriaučiai 
dirbdami gerai išgalvoja viso
kių sau gėrybių, o kaip bedar
bės šmėkla dirstelėjo jiems į 
akis, tai kaip tie žvirbliai į 
žagarus. Mat, kriaučiai yra 
ragavę tos .bedarbės gana 
daug ir jie žino gana gerai, 
kad Marsh alio planas jiems 
vasam'amio neišlaikys.

Po susirinkimo kriaučiai ir 
kriaučkos visada turi paprotį 
metiniam susirinkime iš kasos 
keletą dolerių praleisti savo 
puotai. Tad ir dabar buvo tas 
padaryta, keletas vandeninių 
vištųkų sutaisyta ir keletas 
gorčių rudo skystimėlio.

J. Stakvilevičius.

Statue of Liberty (Liuosybės 
Stovylą) yra nacionalis visos 
šalies paminklas. Jis pasta
tytas ant Bedloe’s saliukės, 
prie susijungimo Hudson ir 
East River upių. Tai dovana 
nuo Francijos.

Pirmiausiai Francijoje kilo 
sumanymas suteikti Jungti
nėms Valstijoms tą paminklą 
tuojau-po Piliečių Karo Ame
rikoje. Stovylą pagamino fran- 
cūzas ^skulptorius Auguste 
Bartholdi, kuris gimęs 1834 ir 
miręs 1904 metais.

Kada Jungtinių Valstijų 
Kongresas sutiko priimti tą 
dovaną, tai Francijoje susida
rė komitetas, kuris turėjo sky
rius 180 miestų ir 40 sričių. 
Į tą komitetą įėjo tūkstančiai 
žmonių ir daugybė organizaci
jų. Francijoje buvo sukelta 
aukomis dėl šio paminklo 
$250,000. Tuo kartu Ameri
koje sukelta aukomis dėl pa
minklo pastolio (pedestal) 
$280,000.

Liuosybės Stovylos galva bu
vo užbaigta ir išstatyta Pary
žiaus parodoje 1878 metais, 
vėliau atgabenta į Madison 
Square, New Yorkan, kur ir 
išbuvo iki" 1884 metų. Po to 
vėl buvo grąžinta į Franciją, 
kur prijungta prie Liuosybės 
Stovylos. Prijungiant prie 
stovylos galvą, Amerikos am
basadorius Levi P. Morton įka
lė pirmą nitą (“ribicą”).

Liepos 4 d., 1884 metais 
Francūzų Komiteto preziden
tas M. de Lesseps perdavė 
Liuosybės Stovylą Jungtinių 
Valstijų ambasadoriui Morto- 
nui.

Kertinis akmuo pastolio ant 
salos Bedloe’s buvo padėtas 
rugpjūčio 5 d., 1884 metais. 
Redaktorius Jos. Pulitzer’io 
dienraščio “The^World” atsi
saukt į piliečius aukų pedesta
lio pastatymui. Netrukus buvo 
sukelta Amerikoje $100,000 
tam tikslui, aukavo 120,000 
žmonių. Reiškia, aukavo pa
prasti piliečiai po mažas su
mas.

Iš Francijos Liuosybės Sto
vylą i’švežė laivas “Isere” iš 
prieplaukos Rouen ir į New 
York o prieplauką jis atplaukė

Ruošiamės “Beauš 
tančiai Aušrelei”

pri

motais

dieną, 
Kalbos 
didele 

ruoštis

Bittehnano Apklausinė
jimas Įvyks New Yorke

Valdžia praneša, kad byla 
prieš Alexander Bittelman bus 
nagrinėjama New York 9 mies* 
te. Iš sykio buvo sakyta, kad 
nagrinėjimas jvyks Miami, 
Floridoje.

Bittelman buvo suareštuo
tas prieš keletą savaičių, kai
po nepilietis, ir skiriamas de
portavimui.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

birželio mėnesį, 1885 m.
Liuosybės Stovylą buvo 

statyta dalimis. Jos sujungi
mo darbas prasidėjo gegužės 
mėnesį, 1886 motais, gi dar
bas baigtas tais pat
spalių mėnesio1 pabaigoje. Ofi
cialiai Liuosybės Stovylą ati
darė prezidentas Clevelandas.1

Liuosybės Stovylą sveria 
450,000 svarų arba 225 tonus. 
Vien vario yra įdėta 200,000 
svarų į jos pagaminimą. Vie
tomis sienos yra storesnės, 
kaip trys coliai.

Ant Liuosybės Stovylos gal
vos yra kaip ir vainikas. Ten 
gali greta vienas prie kito su
stoti 40 žmonių į lanką. Nuo 
pedestalio viršaus į Liuosybės 
Stovylos galvą yra 168 laiptai; 
Į dešinę ranką, kurioje laiko 
švyturį, yra 54 laiptai. Da
bar jau ranka įlipti į švyturį 
neleidžia, leidžia įlipti tik į 
galvą. Nuo pedestalio iki vir
šaus Liuosybės Stovylą turi 89 
pėdas, gi pedestalio plotis prie 
žemės 62 pėdos. Kairioje ran
koje Liuosybės Stovylą laiko 
knygą — teisių knygą. Reiš
kia, nuo žymės iki švyturio 
turi 305 pėdas ir 6 colius 
aukščio, gi pati stovylą nuo 
pedestalio iki rankoje 
švyturio viršūnės 151 
1 colį.

Kasmet Liuosybės 
aplanko iki 400,000
1939 metais .įtaisytas pedesta- 
lyje keltuvas, kuris užveža iki 
stovylos kojų, o toliau reikia 
jau lipti. Į metus užlaikymas 
atsieina virš $45,000. Stovylą 
yra pasiekiama “ferry” laive
liais, kurie išplaukia nuo Bat
tery Parko.

Bedloe’s
mastų nuo Battery Parko, 
pavadinta pagerbimui Isaac 
Bedloe, buvusio gubernato
riaus Nicolls pagejbininko. Sa
la prie Jungtinių Valstijų*pri
jungta 1800 metais. Fortas 
Wood ten pastatytas 1811 me
tais, kaipo New Yorko apsau
ga. Bet 1837 metais tas fortas 
paskelbtas nusenusiu ir dau
giau neturi karinės reikšmės. 
Sala yra Jungtinių Valstijų 
Vidaus Reikalų Departmento 
žinioje. Laisvietis.

laikomo 
pėdą ir

Stovylą 
žmonių.

sala yra 2,950
Ji

šeštadienį, sausio 31 
Brooklyn© Lietuvių 
Mokyklėlės mokiniai, 
didžiuma balsu nutarė
perstatymui scenon Liudo Gi
ros veikalo — dviejų aktų 
pjesės—“Beauštanti Aušrelė.” 
Pjesė vaizduoja tą laikotarpį 
Lietuvoje, kuomet lietuviška 
spauda ir lietuviškas žodis bu
vo draudžiamas. “Aušrelę’-’ 
Lietuvai atnešė aušrininkai 
Dr. Basanavičius, Dr. Vincas 
Kudirka ir kiti. Bet apie tai 
pakalbėsime vėliau.

Prie veikalo “Beauštant! 
Aušrelė” bus prologas, vaiz
duojantis bile vieną iš Ameri
koje esančių lietuvių kalbos 
mokyklėlių. Prologas parodo, 
kaip mokinamas! lietuvių kal
bos ir Lietuvos istorijos; pa
rodo, kaip ruošiamasi ir prie 
pačio veikalo “Beauštant! 
Aušrelė” perstatymo; čia taip
gi mokiniai, kartu su mokyto
ja apibūdina veikalo reikšmę 
ir jo prasmę. Prologas duoda 
kiekvienam, nors ir neturin
čiam pačiame veikale rolės, 
kuomi nors pasirodyti ant es
trados, nes čia dalyvauja vi
sas mokyklėlės sąstatas. Tą 
prologą prie Liudo Giros vei
kalo pritaikė Juozas Byronas. 
. Veikalas manoma perstatyti 
užbaigiannt šį mokyklėlės se
zoną — kada nors pradžioje 
birželio mėnesio. Dar veikale 
veikėjų sąstatas nėra pilnas, 
ir jeigu kurie tėvai norėtų pa
matyti savo jaunamečius ber
niukus ir mergaites ant estra
dos, išgirsti juos kalbant lie
tuviškai, tai dabar laikas tuo- 
mi pasirūpinti,..atsiunčiant į
Lietuvių Kalbos Mokyklėlę.

Vėliau kartas nuo karto bus 
pranešama apie veikalo per
statymui prisiruošimo darbus 
daugiau. Veiksnys.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 138 kuopos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 14 
kuopos susirinkimas įvyks va
sario 5 d., 8 vai. vakare, 56-58 
61st St., Rusų Namo.

Kviečiame visus narius da
lyvauti šiame susirinkime. 
Kaip žinote, kad nutarta su
rengti vakarienę 
tai ja’” 
kietai 
pradėti

svetainė 
padaryti, 
platinti.

I- 
kuopos nariai, 

dar negavote knygos 
amžių Istorija, 
gausite.
reikalinga perskaityti.

Taipgi abiejų kuopų nariai 
prašomi užsimokėti duokles.

V. Kartonas.

kovo mėnesį, 
paimta ir ti-

Reikia jie

kurie 
Vi d tir

tai ateikite ir 
Knyga labai gera ir

SKELBK ITĖS LAISVĖJE

GERI PIETŪS!
_ Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j s

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lprimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Adam V. Walmus, D.D.SĮ
f DAKTARAS-DENTISTAS i

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

M,

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

Tol. SOuth 8-5569

Sasna Rašo iš Arizonos, | Mokyklėlės
Kad ir Ten Šalta Mokinių Balsas

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus moksliniu raštu ir įvairiu 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalęndo/ių galite gauti dienraščio Lai

svės knygyne. Mokestį už viena kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųškite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y

•J.I—M—- M— M—- M — -j — R — M — HI — W—- ■ — M—-K U 
i Egzaminuojant Akis, į 
i Rašome Receptus j 
JDaromę ir Pritaikome Akinius į UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE .
GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

... - TeV STt 2-8342

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

\ lūs ir krajavus 
ft sudarau su ame- 
■Irikoniškais. Rei- 
Bjkalui esant ir 
^padidinu tokio 
įS dydžio, kokio pa- 
T geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
D—2 dienom Valandos: Jg_8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petriką
22 L South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

, Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

Draugai,
Antra diena randuosi Arizo

noje, “Saulės Slėnyje.” Saulės 
čia gal ir daugiau, bet šalčio, 
palyginti nemažai. Pavyz
džiui, praėjusiomis dviem 
naktimis, iki vėlaus ryto, tem
peratūra buvo po 24-26 ir ne 
aukščiau 50. New Yorke, gy
venant apšildomame bute, tai 
būtų labai patogu, bet čia, 
kur per vasariškai statytus na
mukus temperatūra kursuoja, 
kaip vanduo per sietą, labai 
nejauku.

Nejauku yra mūsų'bute, ku
ris statytas pasiturinčių gyve
nimui ir turi apygerį šildymo 
aparatą. Didžiuma tikrųjų 
šio "miesto—Phoenix— ir apy
linkių gyventojų, vietiniai dar
bo žmonės, turi tiktai kerosi- 
na kūrenamą pečiuką. Iš to
kios “špygutės” daugiau smar
vės, negu šilumos. z

mokiniai 
savo nuo
savo nuo- 
iš jaunųjų

Mikolas Baltrūnas, 60 metų 
amžiaus, gyvenęs 133 Thames 
St., Brooklyne, mirė vakario 1 
d., namuose. Kūnas pašarvo
tas Bieliausko koplyčioj. Bus 
palaidotas vasario 4 d., 10 vai. 
ryto, šv. Jono kapinėse. *

Paliko sūnųyAlbertą, 3 duk
teris—Kazimierą Seder (Šede- 
ravičienę), Frances Siucav^ge 
ir Marijoną Baltrūnas, 1 seserį 
Oną Matskevičienę, 2 anū
kus ir tolimesnes gimines.

šeima 
žįstamus

prašo draugus ir pa- 
aplankyti.

Kartas nuo karto Lietuvių 
Kalbos Mokyklėlės 
reiškia per spaudą 
monę. štai ir vėl 
monę reiškia viena
mokiniipMary Ann Vasiliaus
kaitė (Wilson), rašydama se
kamą rašinėlį:/

šeštadienį, sausio 17 dieną, 
Lietuvių Kalbos Mokyklėlė tu
rėjome savo 'susirinkimą, šia
me susirinkime,mes kalbėjome 
apie pagerinimą mokyklėlės. 
Bet visi nusistebėjome, kuomet 
viena mokinė išreiškė, kad jai 
mokyklėlė neinteresinga. O 
aš manau, kad tai nėra tie
sa. Aš manau, kad mums 
mokyklėlė yra įdomi ir visi 
mokiniai turėtų ja interesuo
tis. Tada visiems būtų ge
riau.

Krasowsky, 52 metų 
gyvenęs 262 Siegel

Frank 
amžiaus, 
St., Brooklyne, mirė vasario 2 
d. Kūnas pašarvotas Bieliaus
ko koplyčioj, 660 Grand St., 
Brooklyne: Bus palaidotas va
sario 5 d., 2 vai., Alyvų ka
pinėse. Paliko liūdesyj mo
terį Josephine ir tolimesnės gi
mines.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius- Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

Moksliniai atgaivinama oda, 
neveiklumą, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavimo prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų. 
' aPergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ai' bi kokio kirpimo.

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Bpro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangJe 5-8983.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD . 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y. u
Tel. EVergreen 4-8174

Josenh Garszva
Undertaker & Embalmer

- Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker4

• •

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

Lady’* BULOVĄ . . . modem

93X7S «•

Dairiausi mieste. Krautu
vės gražios, visko pilnos, bet 
pirkėjų mažai — kur-ne-kur 
pirkėjas. Tūlos prekės pigė
lesnės, nes vietiniams stokuo- 
ja pinigų. Tik dešimtukinės 
pilnesnės pirkėjų. «

Nuomos brangios. Maniškės 
šeimos giminaičių namelyje, 
sakoma, nuoma būtų apie 
$150 mėnesiui už 5 kambarių 
butą su virtuvuke ir maudy
ne. Darbų “furineriui” iš už 
valstijos ribų esą sunku gauti, 
pasakoj# darbų ieškojusieji. 
Eiliniui, be turto žmogui čia 
auksinė proga legališkai nusi
žudyti—alkiu ir šalčiu. Man 
taip atrodo. St.

Dėkui Mary Ann už pastan
gas reikšti savo nuomonę lie
tuvių kalboje. Ji rašo, žino
ma, dar su kai kuriomis klai
domis, bet visgi jau lietuviškai 
sugebi reikšti savo nuomonę. 
Jos rašte išreikšta mintis jau 
galima sekti ir galima ją su
prasti. Veiksnys.

Kansas City. — Nusinuo
dijo Connie M. Ellis, 12 me
tų mergaitė. Ji paliko laiš
kelį, kuriame užrašė savo 
tėvui $1.10 pinigų. Mergai
tės motina kiek pirmiau mi
rė.

231 Bedford Avenue
' Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

GREEN STAR BAR & GRILL

Kainos Nuolatos Kyla
paKiaušinių tuzinas jau 

siekė $1. Tas yra ne vien 
New Yorke, het ir apylinkėje, 
kaip tai, Hudson Valley srity
je} Sakoma, kad kiaušiniai 
dar daugiau pabrangs, nes iki 
pavasario apie 450,000,000 
vištų dar eis ant mėsos.

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

Jvalrybe kostu- 
džiulerių. S ūk
sėtai Elgin — 

išdirbinio,

Graži 
miški} 
nelėm 
American 
Laikrodžiai Longines,
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinial 
žiedai.

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

...araracr ji ijcii auu iiiuivniuį įjcu<;h.
Linksmų Kalėdų ir »pj)C demand will be great ... so avoid di*- 

Laimingi; Naujų Metų 'appOjntment . . . choose tomorrow!
visiems musų Patro-
nams! •17.50

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn
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