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straipsniuose daug sveiko pro
to ir išmintingų patarimų. Gal 
tik vieną nuodėmę jiems galiu 
primesti: jie rašo supykę. Kal
bos reikalais nereikia bartis, 
taipgi nereikia rašyti suraukus 
kaktą. O ypatingai reikia veng
ti fanatizmo.

CHINIJOS KOMUNISTAI
ATAKUOJA TAUTININKUS
PAČIAME MUKDENE

Niekas nesako, kad mos ne
turime bendrinės kalbos. Ją jau 
esame nusikalę. Argi taip šian
dien rašo kalakutas, dzūkas ir 
žemaitis, kaip jie anais laikais 
kalbėdavo?

Bet taipgi nereikia už auksą 
imti viską, ką Lietuvoje pro
fesoriai ir laikraštininkai yra 
iškepę. Štai paskaičiau tik vie

ną vienam Lietuvos laikraštyje 
straipsnį ir suradau tokius žo
džius: “lyderis,“ “kultivuoja,“ 
“deklaruoja,“ “pretenduoja.“

Tas tik parodo, kad ir pas 
juos kalba dar labai smarkiai 
tebešlubuoja. ,

Vis tiek aš manau, kad dis
kusijos kalbos reikalais yra la
bai geras daiktas.

Mukdenas Jau Žuvęs Čiangui, Sako Amerikonų Reporteris;
Komunistai Užimsiu ir Mandžūrijos Sostinę Čangčuną

Peiping, Chinija. 
rikos piliečiai 1 
kraustosi iš 
Mandžūrijos sostinės,

Rochesterio vyskupas Kear
ney sako: “Katalikų bažnyčia 
niekad neieškojo ir niekad ne
ieškos polititiškos galios ir Įtek
mės šioje šalyje.“

Kad tai tik grynai nuduota 
politinė nekaltybė, tai kiekvie
nas pradinės mokyklos vaikas 
žino. Jokia kita bažnyčia tiek 
nesimuša už galią ir Įtekmę, 
kiek katalikų bažnyčia. Iš kiek
vieno jos kunigų pamokslo į 
trykšta politinė propaganda.

. -rAme-1 naši lėktuvais iš Mukdeno, 
lėktuvais I Mukden. — Amerikinių 

čangčuno, Scripps-Howard laikraščių
ir korespondent. Clyde Farns- 

užsidarė tenaitinis Jungti- worth sako, “Mukdenas jau 
nių Valstijų konsulatas, 
čangčunas jau seniai ap
suptas chinų komunistų.

Komunistai puola Čiang 
Kai-šeko tautininkų armiją 
pačiuose Mukdeno priemie
sčiuose bei pakraščiuose, 
kaip rašo tautininkų laik
raščiai Nankinge. Komu
nistų radijas pranešė, kad 
jų kovūnai jau prie pat 
Mukdeno, didžiausio Man
džūrijos miesto. Čiang 
Kai-šeko valdininkai ir a- 
męrikonai skubotai ne’šdi-

žuvęs Chinijos tautinin
kams,” nors jų valdžia sa
vo pranešimuose mėgina 
paslėpti tą faktą. Chinų ko
munistai nukirto Čiang 
Kai-šeko tautininkams vi
sus susisiekimus tarp Man- 
džurijos ir Chinijos, apart 
lėktuvų, kaip rašo tas ko
respondentas.

Associated Press prane
ša, apie eilę miestų, ku
riuos komunistai užėmė ar
ba apgulė Mukdeno srity
je.
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3,000,000 vokiečių darbininkų streikavo 24 valandas; 
protestavo prieš alki anglų-amerikonų užimtoj vaka

rinėj Vokietijoj. Policija patruliavo gatves.

Graikų Partizanai Faktinai 
Perskėlė Graikiją Pusiau

Sovietų Seime Kritikuojami 
Apsileidimai Pramonėje

Maskva. — Finansiniai 
žinovai, kalbėdami Sovietų 
Aukščiausioje Taryboj (so- 

1 vietiniame seime), kritika
vo per didelį išlaidumą pra
monės darbuose ir vietinė- 

kretorius brolis Bevin yra tran- se valdybose. Jie sakė., dėl 
sportacijos darbininkų unijos i tūlų apsileidimų angį, pra- 
narys ir savo laiku buvęs jos monės tvarkyme pabrango 
žymus veikėjas. Bet paskutinių i anglis be reikalo. Buvo kri- 
laikų Įvykiais toj unijoj jis ne- ■ tikuojama ir per lėtas gyve- 
gali džiaugtis. Kai jis paskelbė namų jų namų statymas Le- 
karą komunistams Anglijoje irpningrade ir kitose vietose, 
visam pasaulyje, jo unijos na-; 
riai išsirinko aukštais pareigū-! 
nais net 8 komunistus.

Su Bevinu bėda bus tame, 
•kad jis, iškilęs į ministrus im
perialistinėje valstybėje, pa
miršo darbininkus. Jis pamiršo, 
kad Anglijos darbininkai ko
munistus sprend/ia ne pagal 
tai, ką Bevinas apie juos šne
ka, bet pagal tai, ką jie veikia 
unijose ir Įmonėse.

Anglijos užsienio reikalų ne

Senatoriai Atmeta, 
Mėsos Racionavimą

Federalis Teismas
Uždraudė Deportuot
Lietuvišką Ateivį

South Bend, Indiana. — 
Jungtinių Valstijų genera- 
lis prokuroras reikalavo at
imt pilietybę ateiviui iš 
Lietuvos Antanui Jay ir 
deportuot iš Amerikos. Fe
deralis apskrities teismas 
atmetė reikalavimą. Gen. 
prokuroras buvo įsakęs de
portuot Antaną Jay 1935 
m., kaip nepilietį Komunis
tų partijos narį. Paskui An
tanas gavo pilietybės popie- 
ras; ir dabar teismas nesu
tiko jas atimti.

Salonika, Graikija.— A- 
merikinis Scripps - Howard 
laikraščių korespondentas 
Parker La Moore rašo, jog 
partizanai jau beveik pu
siau perskėlė Graikiją. Jie 
perkirto monarchistų val
džiai susisiekimus sausuma 
tarp sostinės Athenų ir Sa- 
lonikos, dviejų svarbiausių 
Graikijos miestų. Monar- 
chistai tik lėktuvais tegali -J 
susisiekti tarp Athenų ir 
Salonikos.

užreiškė, jog jie nustos rė
mę valdžią, jeigu neiššhioš 
iš ten ginkluotus partiza
nus. Peloponnesas yra pie
tinis Graikijos pussalis.

Dabar partizanai užėmė 
svarbias pozicijas Helmos 
kalno apylinkėje šiaurinia
me Peloponnese. Paskuti
niu laiku jie įsiveržė dar į 
kelis miestelius ,bei kaimus 
tenai. Monarchifetu koman
da garsinos!, kad vis išve

danti partizanus laukan.
Athenai, Graikija. — 33 Bet seimo nariai iš Pelopo- 

seimo nariai iš Peloponneso nneso mato ką kitą.

D. FEDERACIJA KVIEČIA EX-SENATORRJ 
WHEELER] KAIP POLITINĮ VADĄ

335,000 CALIFORNIJOS 
PILIEČIŲ PASIRAŠĖ UŽ 
HENRY WALLACE’A
Renkama Wallace’ui Parašai Ohio Valstijoj; Pažangūnai 

.Privertė Mass. Valdžią Greičiau Gaminti Parašą Blankas
San Francisco. — Nepri

klausomoji Progresy v i ų 
Partija Californijoj surin
ko jau 335,000 piliečių pa
rašų Henriui A. Wallace’ui, 
kaip kandidatui į Jungtinių 

• Valstijų prezidentus; keti
na gauti dar 90,000 parašų 
iki vasario 26 d., kada turi 
būti baigtas parašų rinki
mas, pagal valstijos įsta
tus.

Įstatymiškai reikia 270,- 
000 užsiregistravusių pi
liečių parašų. Bet Progre
syvių Partija pasiryžo gau
ti dar 155,000 daugiau virš 
reikalaujamo skaičiaus. Nes 
progresyviai žino, jog senų
jų partijų politikieriai ban-

dys tūlus parašus atmesti, 
kaip “netinkamus.”

Columbus, Ohio. — Šioj 
valstijoj jau pradėta rinkti 
piliečių parašai Henriui A. 
Wallace’ui, kaip trečiosios 
partijos kandidatui prezi
dento vietai.

Leidžiama Amerikai 
Ilgiau Varto! Azory 
Lėktuvų Bazę

Lisbon, Portugalija. — 
Portugalijos valdžia leido 
Amerikai dar 3 iki 5 metų 
naudoti Lagens karinių 
lėktuvų aikštę Azorų salo
se. Ta aikštė reikalinga 
staptelėjimams amerikinių 
lėktuvų, skraidančių į Vo
kietiją, Italiją, Graikiją,

Amerikos Lietuvyje
Chase ir reikalauja, kad Tėvy
nės Mylėtojų Draugija prisi
keltų iš numirusių. Jis mano, 
kad negalimą galima padaryti, 
žmogus nesupranta, kad jo vi
sa srovė, kuri tą Draugiją pa
siėmė ir seniai numarino, nie
ko bendro jau seniai nebeturi 
su knyga ir kultūra.

Chase ir dar vienas kitas 
žmogus sapnuoja apie Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos praeitį, 
apie jos išleistas knygas. Bet 
sapnų neužtenka. Kad tokią 
Draugiją palaikyti, reikia ti
kėti progresu ir kultūra.

rašo

Washington. — Antrinis 
senato komitetas 3 balsais 
prieš 2 atmetė siūlymą, kad 
valdžia pagamintų planus 
dėl mėsos racionavimo be 
kainų nustatymo. Supran
tama, kad ir pilnasis sena
to komitetas atmes be kokį 
verstiną mėsos racionavi- 
ma. c

Kur Kariniai Daktarai 
Šaudo Sužeistuosius

Liuteriu Bažnyčios Vadas 
Užtaria Nacius

Janina, Graikija.— Ame
rikonas United Press ko
respondentas Dan Thrapp 
pats matė ir girdėjo, kai 
monarchistų armijos dak
taras nušovė skaudžiai su
žeistą partizaną. (Monar- 
chistams tarnauja daug 
nacių profesionalų.)

Miami, Fla. — Amerikos 
Darbo Federacijos vykdo
moji taryba pakvietė demo
kratą buvusį senatorių 
Burtoną K. Wheelerį va- 
dovaut politiniam vajui 
rinkimuose prieš tuos kon
greso narius, kurie rėmė 
Tafto-Hartley’o bilių. Fede
racijos taryba siūlo Whee- 
leriui už tai $20,000 algos 
per metus. Federacija pla
nuoja sukelti 8 milionų do
lerių fondą savo Politinės 
Apšvietos Sąjungai, kad 
rinkimuose sumuštų visus

rėmėjus priešunijinio Taf
to-Hartley’o įstatymo.

(Wheeleris. dar nedavė 
atsakymo, ar jis priims tą 
pasiūlymą. Jis nepilnai su
tinkąs su Federacijos rei- [ 
kalavimu sumušti' visus 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
rėmėjus. Be to, Wheeleris 
negalįs taip šimtaprocenti
niai remti Marshallo planą, 
kaip Federacijos vadai jį 
remia. '

(Būdamas senatorium, 
Wheeleris ragino nesikišt 
karan prieš Vokietiją.)

kraštus. Lagens aikštė bu
vo amerikonų įrengta karo 
metu. Senoji sutartis dėl 
tos aikštės išsibaigė pernai 
gruodžio 2 d.

Mass. Politikieriai Privers
ti Nusileist dėl Parašų 

Wallace’ui
Boston. — Republikoniš- 

koji Massachusetts valsti
jos valdžia buvo atsisakius 
išleisti pirm geg. 15 d. pe; 
ticijų blankas piliečių pa
rašams rinkti Henriui Wal
lace’ui, kaip trečiosios par
tijos kandidatui į Jungt. 
Valstijų prezidentus. Vals
tijos sekretorius Frederick 
Cook pasakojo, būk nesą 
pinigų tom blankom anks
čiau pagaminti. Bet Wal- 
lace’o rėmėjai padarė gana 
stiprų spaudimą Mass, val
džiai, ir jinai, pagaliaus, 
sutiko išleisti tas blankas, 
kai tik Prezidentinis Wal- 
lace’o Komitetas pristatys 
vardus kandidato į vice- 
prezident. ir rinkikų (elek- 
torių) sąrašą. Jiems įre
gistruoti Mass, valstijoj 
reikia gauti 50,000 piliečių 
parašų.

Įkalinti Dar 139 
Graikų Demokratai

Nusigandę Amerikonai 
Šanghajuj, Chinijoj

Kodėl taip gražiai sekasi 
Lietuvių Literatūros Draugi
jai? Todėl, kad visa pažangioji 
srovė tiki progresu ir kultūra, 
ši draugija nesiremia vieno ki
to asmens gerais troškimais.

Chase gali dieną naktį šauk
tis į sąžinę fašistinės srovės, jo 
balsas pasiliks balsu girioje. 
Fašistinė srovė jokios sąžinės 
neturi. Jai rūpi ne progresas ir 
kultūra, bet pasipelnymas silp
nadvasių tamsumu.

Frankfurt, Vokietija. — 
Pagarsėjęs liuterių kunigas 
Martin Niemoeller smerkė 
amerikonus už bandymus 
nunacinti vokiečius. Anot 
Niemoellerio, nunacinimo 
politika, esą, kursto neapy
kantą. Jis, pirmininkas liu
terių bažnyčių Hessen-Na- 
ssau srityje, uždraudė ki
tiems kunigams remti nu- 
nacinimą. — O karo metu 
kun. Niemoeller buvo gar
binamas Amerikoj ir Angli
joj, kaip Hitlerio “priešas.”

AMERIKA ATMETĖ SO
VIETŲ PROTESTĄ DĖL 

KARINĖS BAZĖS
Washington. — Amerika 

atmetė Sovietų protestą 
dėl to, kad amerikonai at- 
steigia sau karinę lėktuvų 
bazę Mellahoj, Tripolio a- 
pylinkėj, buvusioj Italijos 
kolonijoj Libijoj. Amęrika 
sako, jog laikinis tos bazės 
atkūrimas, “nelaužo taikos 
sutarties su Italija.”

Naciški Jugoslavai Padeda 
Arabam prieš žydus

Beirut, Lebanon. — 25 
jugoslavai, pirmiau tarna
vusieji prornaciškoj kariuo
menėje, dabar įstojo į ara
bų armiją kąrui prieš Pa
lestinos žydus. Tie fašisti
niai jugoslavai atplaukė iš 
Franci jos.

Roma. — Italijos valdžia 
areštavo 36 streikų vadus 
Sicilijoj.

Vokietija. — Fritz Kuhn, 
buvęs Amerikos nacių va
das, pabėgo iš koncentraci
jos stovyklos, esamos ame
rikonų globoje.

PARTIZANAI PALIUO- 
SUOS LIBERALĄ GRAI
KIJOS SEIMO NARĮ

Athenai. — Graikų parti
zanai buvo suėmę liberalą 
Graikijos seimo narį Luką 
Kutsopetalą. Demokratinės- 
partizanų valdžios teisda- 
rystės ministras M. Porfy- 
rogenis per radiją žadėjo 
paliuosuot Kutsopetalą, ku
ris yra senas ir nori, kad 
graikai liautųsi tarp savęs 
kariavę ir kad susitaikytų.

Šanghai, Chinija. — Čia 
taip smarkėja bruzdėjimas 
prieš Čiang Kai-šeko val
džią, kad amerikonai jau 
bėga iš Šanghajaus. Susi
kirtime tarp policijos ir 
streikierių trys darbininkės 
nušautos; sužeista 70 dar
bininkų ir 40 policininkų. 
Valdžia grūmoja karo sto
viu.

7 KOMUNISTAI IŠRINK
TI Į ANGLŲ UNIJOS 

CENTRĄ
London. — Į Važiuotės 

Unijos Darbininkų tarybą 
tapo išrinkti 7 komunistai, 
nepaisant, kad oficialiai 
Bevino socialistai smarkiai 
agitavo prieš komunistus. 
Tai didžiausia anglų unija.

Draugas sako: Mohandas 
Gandhi buvo “didysis kovoto
jas dėl laisvės.“

čia Draugas sunkiai nusidė
jo savo tikėjimui. Jo bažnyčios 
dvasiški ja nepripažįsta 'garbės 
niekam, 
sų kitų

ŠALČIAI STABDO 
DARBUS

Chicago. — Dėl geso ir 
kitokio kuro stokos šalčiuo
se tapo laikinai sustabdyti 
darbai trims šimtams tūks
tančių darbininkų į rytus 
nuo Mississippi upės.

ORAS,— Būsią lietaus.

Varšava.— Atvyko Suo
mijos delegatai dėl preky
bos su Lenkija.

KONGRESAS GERINA PARAMĄ VETERANAM STUDENTAM

kas nėra katalikas. Vi- 
tikėjimų žmonės skel-

biami suklydusiomis ^vėlėmis, 
arba išdykusiais pragaro vai
kais.

Washington. — Kongre
so atstovų rūmas 370 balsų 
prieš 6 nutarė pakelti mė
nesinę paramą veteranams 
kolegijos studentams— pa
vieniams iki $75,. vedusiems 
ir turintiems vieną kūdikį 
iki $105, o turintiems du 
ar daugiau kūdikių iki $120.

Veteranai pavieniai studen
tai iki šiol gavo po $65 per 
mėnesį, o vedusieji $90, vis 
tiek ar jie turėtų vaikų ar 
ne.

Kongresmanai sykiu už
gynė sumanymą naudai ve
teranų, kurie lavinasi dar
bo arba amato, gaudami ir

algą iš samdytojo. Nors to
kiems veteranams palieka
ma ta pati valdžios parama 
— $65 pavieniui ir $90 ve
dusiam, tačiaus pavieniui 
leidžiama, be to, dar gauti 
iš samdytojo algos iki $185 
per mėnesį, vedusiam be
vaikiui $235, z o turinčiam

vieną ar daugiau vaikų iki

Senatas pirmiau užgyrė 
bilių su mažesniais pageri
nimais tokiem veteranam. 
Taigi kongresmanų ir se
natorių tarimai dar turės 
būti suderinti.

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistu žandarai suėmė 
dar 139 graikų demokratus 
Lamijos srityj. 25 jų bus 
atiduoti karo teismui; jiems 
gręsia sušaudymas. Jie kal
tinami už partizanų rėmimą . 
prieš monarchistus ir už 
pritarimą demokrat i n e i 
valdžiai šiaurinėj Graikijoj.

Georgia Gubernatorius 
Nestabdo Ku Klux Klano

.Swainsboro, Ga. — Apie 
200 apsimaskavusių ku- 
kluksų pastatė didelį kry
žių čia ties miesto rūmais 
ir sudegino jį. Tokia cere
monija jie grūmojo neg
rams. Sąjunga prieš nacius 
prašė Georgijos gubernato
rių M. E. Thompsoną ne
leisti fašistiniam Klanui 
demonstruoti. Gubernato
rius atmetė prašymą. Mies
to majoras nestabdė ku- 
klukų parado. /

ISPANIJOJ NUŽUDYTA 
12 PARTIZANŲ

Madrid. — Franko 
šistų valdžia skelbia, 
jų žandarai nušovę 15
tizanų Asturijos provinci
joj, šiaurinėj Ispanijoj.

fa- 
kad 
par-

Lille, Francija. — Susi
dūrime tarp dešiniųjų ir 
vadinamų kairiųjų darbi
ninkų sužeista 15 žmonių.
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Nauji Pažadėjimai—Nauji Suvylimai

Prezidentas Trumanas vėl patiekė Kongresui nau
ją programą. Jis joje daug ko reikalauja ir daug ką ža
da Amerikos žmonėms. Jo ši programa liečia Amerikos 
žmonių civilines teises. Jis nori, kad būtų išleistas fe
deralinis įstatymas prieš linčiavimą negrų pietinėse 
valstijose, taipgi praplėsta balsavimo teisė, panaikinant 
tose . pačiose valstijose mokesčius už teisę balsuoti. Jis 
taipgi siūlo panaikinti diskriminaciją darbuose.

Viskas skamba gerai ir gražiai. Bet kodėl preziden
tas Trumanas nė žodeliu nepasmerkia savo partijos, ku
ri tose valstijose yra įvedus fašistinę diktatūrą, atėmus 
balsavimo teisę milijonams žmonių? Vadinasi, preziden
tas tyli apie kaltininkus esamosios padėties. Tai reiškia, 
kad jis pats netiki ta programa, kurią patiekė. Jis neža
da rimtai kovoti už patiektąją programą.

Tai jau nebe piPmas sykis prezidentas išstoja su ge
rais pasiūlymais. Esame girdėję skambių frazių apie 
žmonių teises ir praeityje. Bet visos tos frazės arba pa
žadai buvo padėti ir užrakinti. Toks likimas laukia ir 
šios prezidento programos.

Šiemet rinkimai. Visi politikieriai skambiai kalba ir 
daug žada piliečiams. Neatsilieka nė prezidentas.

Ypatingai “repubdemus” politikierius išbudino Hen
ry Wallace kandidatūra ir trečiosios partijos sąjūdis, | 
Jeigu paprastai prieš tokius rinkimus senųjų partijų šu
lai prižadėdavo kalnus reformų, tai dabar jie tuos pa
žadus padvigubins. Reikia, mat, kad žmonės pamirštų 
jų darbus ir tikėtų jų prižadais.

—
Taksų Našta ir Rinkimai

Kongreso Atstovų Butas nepaklausė vyriausybės 
prašymo ir nutarė numažinti taksus $6,500,000,000. Da
bar tą patį reikalą svarstys Senatas. Atstovų Bute už 
taksų numažinimą balsavo republikonai ir 63 demokratai. 
Tai daugiau, negu du trečdaliai, kurie yra reikalingi bi- 
liaus pravedimui be prezidento parašo. Bet Senate ne
sitikima tokios didelės daugumos. Manoma, kad, Senate1 
nesusidarys dviejų trečdalių dauguma. Vadinasi, jeigu 
prezidentas bilių vetuoti#*Senate nepraeitų. Todėl kal- 
batna, kad Atstovų Buto bilius bus apkarpytas, taksų 
numažinimas bus numažintas, kad laimėjus Senate dalį 
demokratų senatorių sudarymui dviejų trečdalių balsų.

Be to, nereikia manyti, kad šis sumažinimas, jeigu ir 
būtų abiejų butų užgirtas, , jau šiemet bepalengvintų 
žmonėms taksų naštos. Šis sumažinimas įeitų galion tik
tai pradžioje 1949 metų ir būtų už 1948 metus. Už per- >| 
eitus, tai yra, už 1947 metus turėsime mokėti tokius ne- I 
svietiškus taksus, kokius mokėjome karo metu!

Išeidami su taksų biliumi republikonai jaučiasi užda- 
vę smūgį prezidento Trumano partijai. Jie žino, kaip 
žmonės laukia taksų numažinimo. Jie žino, kaip puiki 
jiems proga dabar prieš rinkimus žmonėms pasigerinti. 
Tai ne iš įsitikinimo ir geraširdiškumo reakciniai repu
blikonai žada ‘‘dovanoti” "žmonėms šešis ir pusę bilijono 
dolerių. Tuo žygiu jie tikisi laimėti balsus savo kandi
datams.

Pats taksų numažinimas nėra toks, kokio reikalauja 
Wallace ir trečioji partija. Republikonų numažinimu pa
sinaudos didžiosios korporacijos. Takiai numažinami vi
siems — nuo apačios iki viršaus. Jeigu numažinimas 
darbo šeimai, kuri turi įplaukų iki dviejų trijų tūkstan
čių dolerių, atneš desėtką kitą dolerių, tai bilijoninėips 
korporacijoms suteiks desėtkus milijonų dolerių! To- 
kiuo numažinimu daugiausia laimės tie, kurie daugiau
sia turi ir daugiausia ištesi.

Pažangioji visuomenė reikalauja, kad taksai būtų 
suversti ant pečių tų, kurie daugiausia ištesi ir gali už
mokėti. Darbininkų šeimos su mažomis įplaukomis turi 
•būti visiškai nuo taksų mokėjimo paliuosuotos. Tiktai 
tokia taksų sistema būtų teisinga. Bet tokiai sistemai 
priešingi tiek republikonai, tiek demokratai.

Kalbos ir Rašybos 
Reikalais

Kas Yra Ta Bendrinė Kalba? Kada ir Kaip Ji Atsirado?

Sovietų Protesto Notos
Paskutinėmis dienomis Tarybų Sąjunga pasveikino 

mūsų vyriausybę keliomis protesto notomis. Sovietai 
protestuoja prieš mūsų karinio laivyno misijas Italijos 
pakraščiuose ir prieš mūsų įsteigimą karinės lėktuvų 
bažės buvusioj Italijos kolonijoje Tripolitanijoje. O pas
kiausia protesto nota liečia Iraną. Notoje sakoma, kad 
Amerikos karininkai jau seniai organizuoja, lavina ir 
stiprina Irano armiją, kad visą vknaštą jie militarizuoja, 
kdd Irane kuria karines bazes. Prieš ką? Irano sienos 
susieina su Tarybų Sąjungos sienomis. Aišku, prieš ką 
Iranas militariškai ruošiamas.

Mūsų vyriausybė atsako, kad mes turime teisę da-v 
ryti tai, ką mes darome. Mes jokių įstatymų nesulaužo
me, nes mes ten veikiame su pritarimu tų kraštų val
džių. Italijos vandenyse mūsų kariniai laivai plaukioja, 
nes Italijos valdžia mus pakvietė. Tripolitanijoje mes 
įsteigėme lėktuvams' bazę, nes Britanija mums leido. 
Irane mes turime kąrinę misiją, nes Irano valdžia mus 
prašė!

Taip mus kaltina, taip mes pasiteisiname. Bet ar 
. tūomi šie incidentai pasibaigs? Niekas tuo netiki. Spė-

Tūli mūsų kalbos diskusan- 
tai bando užginčyti bendrinės 
kalbos ir net paties pavadini
mo “bendrinė kalba” esmę, 
iki bus išleistas Lietuvoj Bal
čikonio bendrinės lietuvių kal
bos žodynas.

Kad nereikėtų bereikalingai 
ginčytis, leiskime šiuo reikalu 
pakalbėti vienam iš Lietuvos 
kalbininkų, buvusiam vienu iš 
1935 m. Lietuvoje leisto lietu
vių kalbai skirto laikraštuko 
“Gimtoji Kalba”' redaktorių, 
Pr. Skardžiui, žemiau, žy
miai sutrumpinęs; paduodu jo 
straipsnį iš minimojo laikraš
tuko. Straipsnis parodo, ka
da ir kaip pradėjo formuotis 
bendrinė lietuvių kalba ir ka
da pats pavadinimas “bendri
nė kalba” buvo pradėtas var
toti. ' (

Jame, betgi, skaitytojas pa
stebės, kad kai kurie tada jų 
siūlytieji ir vartotieji dalykai 
lietuvių * kalboj-rašyboj nepri
gijo. Pav., “Gimtoji Kalba” 
vartojo priešdėlį “in” (inma- 
noma), kurio vietoj dabar 
vartojamas » “į” (įmanoma) ; 
priebalsę “g,” kur ii girdi- 
pia kaip “k” (augštaičiai) ; 
balsę “y,” km- dabar vartoja
ma “i” (“savaime kilo klausy
mas,” kuomet šis daiktavardis 
yra kilęs iš veiksmažodžio 
bendraties klausti, o ne klau
syti). Taipgi skaitytojas pa
stebės jau’nevartojamų senie
nų ir Pr. Skardžiaus pacituo
tame 1901 metų Jablonskio 
rašte. Pavyzdžiui, “Teip” 
(dabar bendrinėj kalboj rašo
ma “tpip”), “juog” (dabar— 
“jog”). Merkinės Dzūkas.

★
BENDRINĖ KALBA 
IR JOS RŪŠYS

Pats bendrinės kalbos pa
vadinimas yra dar vįsąi naų-r 
jūs dalykas;-, map o pradėtas 
vartoti’tik 1927'm'ė’taiš balan
džio mėnesį “švietimo Darbo” 
IV-me numeryje, todėl kaikam 
gali jis pasirodyti nevisai aiš
kus ir inmanomas. Kad tai 
paaiškėtų, pirma panagrinėki
me dabartinės rašomosios kal
bos sąvoką ir jos dabartinį su
pratimą.

Dabar rašomąja kalba lai
kome tą kalbą, kuri yra var
tojama visų lietuvių augštai- 
čių bei žemaičių, ir yra pagrįs
ta pietiečių vakariečių augš
taičių tarme. Jos vyriausias 
kodifikuoto j as yra Jonas Ja
blonskis (Pfetras Kriaušaitis 
arba Rygiškių Jonas), kuris 
savo programinę pažiūrą in tą 
kalbą yra 1901 metais išdėstęs 
savo “Lietuviškosios kalbos 
gramatikas” prakalboje šiais 
žodžiais.

“Mūsų tautos žmonės ne 
visur vienaip kalba: mūsų kal
ba nuo senų-s,enpvės suskydo 
į kelias tarmes, o tos tarmės— 
į daugybę tarmeliy. Kitą-kart 
rašomoje kalboje buvo iškilus 
aikštėn rytiečių tarme; vėliau 
daugiausia dirbdavo žemaičių 
rašytojai; Prūsų Lietuvos raš
tuose—bus jau su viršum Šim
tas -metų—vartojama savotiš
ka, Prūsų lietuvių tarmė; 
paskutinį laiką ‘ ėmė rašyti i 
daugybė žmonių ‘suvalkietiš
kai,’ beveik taip, kaip rašo^ 
ma Prūsų lietuvių raštuose.— 
Rašomosios kalbos tiesas vi-
suomet įgiją kokia-nęrint vie
na tarmė; kitos tarmes priduo
da jai- tiktai sąvo geriausius 
mažmožius, tuos grūdelius, 
kuyie rašomoje > tarmėje Jd£l 
kokios-nors priežasties yr^ls- 
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jamaj kad tuos prote&tW greitoje ateityje Sovietai iškels 
Jungtinėse Tatftoše J- gal Saugumo Taryboje, o gal 
Jungtinių Tautų Asamblėjos susirinkime. Ten gi Ame
rikos pasekėjai sudaro didelę daugumą. Tai buvo įrodyta 
paskutinėse dviejose Asamblėjos sesijose. Todėl, aišku, 
mūsų vyriausybė Jungtinių Tautų nebijo.

Tai visa tiesa. Bet kur link tas veda? Prie gero ne
gali Vesti. Tarptautine padėtis toliau prastėja, priešta
ravimai toliau plėtojasi, susikirtimai toliau aštrėja.

Tai labai patinka naujo karo kurstytojams. Bet ne
gali patikti ir nepatinka Amerikos žmonėms, kurie nuo
širdžiai trokšta pasaulyje taikos ir ramybės.,

nykę, nebevartojami. Jei ra
šomoje tarmėje stinga kokio 
žodžio, kuris yra žinomas tik
tai iš kitų tarmių, rašytojas 
turi vartoti tą žodį, vistiek ka
me jį razdamas; jei raštų tar
mėje nėra kokių tikrai lietu
viškų reiškinių, vartojamų ki
tose tarmėse, rašytojas privalo 
naudotis iš kitų tarmių; jei 
rašytojui yra žinoma, kad jo 
vartojamas žodis beveik vi
sur kitaip suprantamas, jis 
turi kiek galėdamas taikintis 
prie skaitytojų ir visada rū
pintis, kad jį suprastų daugu
mas. Teip pasielgiant su ki
tomis tarmėmis ir rašant ‘vie
na’ tarme, galima bus tikėtis, 
juog raštų tarmė bus supran
tama skaitytojams ir įgis visas 
‘rašomosios kalbos’ tiesas.”'

Tuo būdu J. Jablohskio pa
stangomis ir rūpesčiu galuti
nai susiformavo dabartinė mū
sų rašomoji kalba, kuri dabar 
visų yra oficialiai pripažinta 
ir vartojama. Sakau “galuti
nai susiformavo,” nes -pats J. 
Jablonskis tos kalbos naujai 
nesudarė, ją jau buvo pradėję 
vaitoti aušrininkai, bet jis pir
masis ėmė ją sisteminti, iš tam 
tikros kalbinės programos 
tvarkyti ir normuoti. Dęl to 
J. Jablonskis dabar dažnai ne 
be reikalo yra vadinamas ra
šomosios kalbos tėvu.

Bet šita J. Jablonskio su- 
normuotoji kalba iš tikrųjų tė
ra tik rašomoji, t. y. tokia, 
kurią mes tik rašydami savo 
raštuose vartojame. Tai kal
bai dabar daugiausia yra su
daroma visokių taisyklių, ku
riomis turi būti mokamai var
tojami tik parašyti žodžiai. 
Bet kaip tų parašytų žodžių 
garsai ir visi žodžiai turi būti 
tariami, koks tarimas turi bū
ti pripažintas pavyzdiniu visai 
Lįefuvai, nedaug kas tesirūpi
na. Net ir tas pat J. Jablons
kis, vadinamasis rašomosios 
kalbos tėvas, apie bendrinę 
tartį savo antrojo leidimo lie
tuvių kalbos gramatikoje rašo 
labai maža—-tįfc kelis pusla
pius, ir tuos nepilnus.

Dėl to tad dabar yra reika
las pradėti iš pagrindų tvar
kyti mūsų šnekamąją kalbą. 
O kad tai būtų galima sėkmin
giau daryti, visų pirma reikia 
nustatyti ir tinkamai sutvar
kyti norminę tartį, kuri, kaip 
ir rašyba, tiktų visiems lietu
viams, kitaip sakant — reikia 
galutinai sunormuoti bendrinę 
šnekamąją kalbą, kuri tiktų 
visai Lietuvos visuomenei tar
pusavyje žodžiu susikalbėti.
' Rašomoji kalbą savo esme 

lyra visiškai skirtinga nuo šne
kamosios kalbos. Bet viena ir 
kita iš jų yra vartojama tam 
pačiam reikalui — bendram 
tarpusavio susižinojimui, t. y. 
jos abidvi yra subordinuotos 
vienam tikslui. Dėl to tas abi
dvi visiškai skirtingas kalbas 
galima vadinti vienu bendru 
vardu — bendrine kalba, čia 
būdvardis “bendrinė” yra su
prantamas rūšine reikšme; 
plg. bendrinė pieva, t. y. ben
drai pjaunamą pieva, bendra 
visų nuosavybė. Šituo kalbi
niu polinkiu reikia suprasti ir 
bendrinę kalbą, būtent—ben
drinė lietuvių kalba yrą ben
drai’visų lietuvių vartojamoji 
kalba.'

Bet čia tuojau gali kilti 
klausymas: juk dabartine, kad 
ir šitaip suprantama, bendrinė 
kalba yra paremta vakariečių

Žymus New Yorko veikėjas ir 
Miesto Tarybos narys Eugene 
Connolly stovi New Yorko 
Times aikštėje ir renka para- 

Į šus už Henry Wallace’o kan- 
didatūrą i Jungtinių Valstijų 

prezidentus.

augštaičių tarme, dėl to ji yra 
ne visiems, tik vakariečiams 
bendra. TačiAu toks sampro
tavimas nėra teisingas; jeigu 
bendrinę kalbą sudarome va
kariečių augštaičių tarmės pa
grindu, tai dar nereiškia, kad 
ji turi visiškai sutapti su ta 
tarme. Ne, bendrinės kalbos 
pagrindu, kad ji būtų vieno
desnė, imame būdingąsias ne 
visų, bet vienos, šiuo atveju 
vakariečių augštaičių, tarmės, 
fonetikos ir gal dar žodžių 
kaitybos ypatybes, o žodžių 
daryboje, sintaksėje ir žodyne 
paliekame tarmėms laisvesnį 
kelią į bendrinę kalbą. Be to, 
ir pačių vakariečių tarmės 
ypatybės ne visos yra imamos 
bendrinės kalbos pagrindu: 
tos iš jų, kurios tėra būdingos 
tik vietinėms vakariečių augš
taičių šnektoms, o daugeliui 
kitų tarmių yra svetimos, .nė
ra vartojamos ir bendrinėje 
kalboje. Pav., zanavykai su 
kapsais vietomis sako grėčiau, 
jagu, bet visiems kitiems lie
tuviams tos lytys yra visai 
svetimos, nckarakteringos, to
dėl jos ir bendrinėje kalboje 
nevartojamos. Arba štai va
kariečiai siekimo aplinkybei 
žymėti labai dažnai vartoja 
galininką kilmininko vietoje, 
pav., reikia eiti mėšlą vežti ir 
kt. Bet lietuvių kalbai, kaip 

I linksnių istorija ir vartosena 
įrodo, būdingesnis čia yra kil
mininkas, todėl bendrinėje 
kalboje jis dabar ir linkstama 
vartoti, pav.: reikia eiti mėšlo 
vežti. Ir tt.

Tuo būdu bendrine kalba, 
'kad ir vakariečių augštaičių 
tarme remiama, visiškai nesu
tampa su ta tarme: ji iš ti
krųjų pasilieka visiškai savai
minga, atskira kalba, su savo
tiškomis savo žodyno ir žodžių 
darybos, garsyno ir žodžių 
samplaikų savybėmis; jos bū
dinga žymė yra bendrybės, 
kurios artimesnės yra plates
nei visuomenei. Dėl to ben
drinė kalba yra ne vienų va
kariečių augštaičių nuosavybė, 
bet visų lietuvių: ji visiems 
tinka tarpusavyje susižinoti, 
todėl jos visi turi mokytis, net 
ir vakariečiai augštaičiai.

D. FEDERACIJOS VADAI 
PRIEŠ WALLACE

.Miami, Fla. — Amerikos 
Darbo Federacijos vykdo
moji taryba vienbalsiai at
metė Henry A. Wallace’a, 
kaip kandidatą į preziden
tus, ir jo vadovaujamąją 
trečiąją partiją. Federaci
jos vadai sakė, kad Wallace 
esąs “komunistų. gynėjas”.

PARAŠAI WALLACE’UI
l

Ohio valstijoj taip pat 
renkami piliečių parašai 
Henriui Wallace’ui, kaip 
trečios partijos kandidatui 
į prezidentus.

2 puslapis—Laisvė (Liberty, 
Lithuanian Daily)

Ketv., Vasąrio 5, 1948

Teisybe Apie Lietuvos 
Dailininkų Gyvenimą

Rašo Profesorius Antanas Gudaitis
Kalbant apie Lietuvos 

dailininkų gyvenimą ir dar
bą, visų pirma, turiu supa
žindinti su tuo, kaip atsi
kuria ir išplečia savo darbą 
Vilniaus Valstybinis Dailės 
Institutas.

Valstybiniam Dailės In
stitutui Vokiečių okupacijos 
metu, ypač hitlerininkams 
išbėgant iš Vilniaus, fašis
tai padarė labai didelių 
nuostolių. Vokiškieji oku
pantai, kurie buvo uždarę 
Institutą dar 1943-čiais me
tais, degino ir sprogdino 
Lietuvos ūkio ir kultūros į- 
staigas. Nuo šių sprogdini
mu Dailės Institutas turė
jo milžiniškų nuostolių. 
Pastatas pasiliko be stogo, 
be langų; brangios mokslo 
priemonės, kaip klasikinių 
skulptūrų gipsinės kopijos 
ir daugelis kitų mokslo 
priemonių liko sunaikinta 
arba labai apgadinta. Kuo
met Tarybinė Armija išva
davo miestą, pradėjo rink
tis karo audros išblaškyti 
po'visą kraštą buvusieji 
Vilniaus Dailės Akademi
jos dėstytojai ir studentai.

Jau 1944-tų metų rudenį 
susirinkus buvusiems Vil
niaus Dailės -Akademijos 
dėstytojams Vienožinskiui, 
Mikėnui, Aleksandravičiui, 
Bulakai, Kuzminskui ir ki
tiems, o taip pat prisidėjus 
grįžusiems iš evakuacijos 
Tarybų Sąjungoje dailinin
kams Jurkūnui, Trečiokai
tei ir susirinkus išblašky
tiem^ studentams, prasidė
jo pirmieji pokariniai, tary
biniai mokslo metai Vil
niaus Valstybiniame Dailės 
Institute. Jie buvo sunkūs, 
bet Tarybų Lietuvos Vy
riausybės, kurios meno ir 
kultūros reikalams skyrė 
visuomet ypatingą dėmesį, 
padedami, mokslo persona
las ir studentai, su nepa
prasta energija, ėmėsi pa
talpų atstatymo ir remon
to, apnaikintų mokslo prie
monių atstatymo bei naujų 
sukūrimo darbo. Buvo im
tasi ne tik atstatymo, bet 
ir instituto praplėtimo dar
bo.

Jums gerai žinoma, kad | jų okupantu padarytus Lie- 
Vilnius yra ir buvo ne tik. tuvoje žiaurumus ir penk- 
Lietuvos kultūros centras,' mečio vykdomus sugriauto 
bet taip pat turi didelį kiekį • krašto atstatymo darbus, 
pasaulinės reikšmės archi- Instituto mokslo persona- 
tektūros paminklų. Todėl lui yra sudarytos kuo pa
buvo nutarta prie Vilniaus lankiausios sąlygos kūrybi- 
Dailės Instituto organizuo- niam .darbui dirbti. Todėl 
ti architektūros fakultetą, po Lietuvos išvadavįmo, in- 
kad jaunoji architektų kar- stitute dirbą dailininkai 
ta galėtų išaugti betarpiš- yra sukūrę stambių meno 
koje esamų architektūros kūrinių, vaizduojančių Ta-
paminklų įtakoje ir juos iš 
arti studijuotų

Šiandien Vilniaus Valsty
binis Dailės Institutas yra 
išaugęs į didelę meno mok
slo ir mokymo įstaigą, ko
kios iki šiol Lietuvoje dar 
nebuvo.

Institute yra keturi fa
kultetai : tapybos, skulptū
ros, grafikos ir architektū; 
ros su vienuolika katedrų: 
marksizmo - leninizmo, ta
pybos, grafikos, skluptūros, 
architectures; kompozicijos 
ir projektavimo, meno isto
rijos, rusų kalbos ir litera
tūros, fizinio parengimo, 
piešimo, inžinieriniai— sta
tybinių disciplinų, inžinie
riniai — matematinių dis
ciplinų. Institute yra stam
bi biblioteka, eilė kabinetų 
ir laboratorijų. Sukurta 
mokslinė vasaros bazė Pa
vilnyje, kur studentai va
saros mėnesiais atlieka kū
rybinę praktiką, studijuo
dami pęizažą. Tapybos fa
kultete dirba trys speciali- 
nės dirbtuvės: figūrinės ta

pybos, peizažinės tapybos ir 
teatralinės tapybos.

Lyginant su prieškari
niais metais, mokslo perso
nalo ir studentų skaičius 
Institute išaugo dvigubai. 
Šiuo metu Institutą lanko 
160 studentų. Pridėjus dar 
Kauno Taikomosios ir De
koratyvinės Dailės Institu
to studentus, ir Kauno Vi
durinės Dailės Mokyklos 
mokinius (kurių yra dau
giau kaip šimtas) ir paly
ginus šį skaičių su buržua
zinės Lietuvos vienintelės 
Kauno Meno Mokyklos 
moksleivių skaičiumi, ku
rie niekuomet neprašokda
vo šimto, tai matyti, kad 
dabai’ Tarybų Lietuvoje 
meno besimokinančio jauni
mo skaičius yra padidėjęs 
penkis kartus.

Pagrindinio mokslo ,pe*'- 
sonalo Vilniaus Dailės Ins
titute yra apie 40, kurių 
tarpe žinomos meno ir ar
chitektūros pajėgos: Vy
tautas'Jurkūnas (kuris yra 
instit. direktorius), skulp
toriai Petras Aleksandravi
čius, Rapolas Jakimavičius, 
tapytojai Vytautas Macke
vičius, Vytautas Palaimų 
(kurie veda teatralinės ta
pybos studiją), grafikai 
Mečislovas Bulaka ir Jonas 
Kuzminskis, architektai Jo- 
nasK Kumpis, Budreika, 
Lapšys. Architektūros fa
kultete aukštąją matemati
ką skaito Vilniaus Univer
siteto rektorius profesorius 
Žemaitis. Meno istorijos 
katedroj skaito profeso
rius Karsavinas, profeso
rius Galaunė, Jurginis ir ki
ti. ' ‘ ‘ .

į instituto darbą, įsijungė 
visa, eilė žinomų dailininkų, 
kaip Vaineikytė; skulpto
rius Napoleonas Petrulis, 
Algirdas •Petrulis ir jaunu
lių dailininkų: Motiejūnas, 
Mingilaitė, Marga šilskis, 
Uogintas ir kiti.

Po Tarybinės Armijos 
Lietuvos išvadavimo, insti
tutas išleido dvi diplomi- 
ninkų laidas, kurie savo di
plominiuose darbuose 
ėmėsi pavaizduoti vokiškų- 

rybinės Lietuvos atstatymą, 
tarybinį kaimą ir krašto 
gamtos grožį. Šie kūriniai 
išstatomi kasmet ruošiamo
se dailės parodose Vilniuje 
ir Kaune. Šiemet gausus 
būrys Lietuvos dailininkų, 
tarp jų ir Vilniaus Dailės 
Instituto bendradarbių, da
lyvauja su savo kūriniais 
Visasąjunginė j e dailės pa
rodoje Maskvoje, kuri ruo
šiama Didžiosios Spalio, re
voliucijos trisdešimties me
tų sukaktuvėms paminėti.

Visi esą už Lietuvos ribų 
dailininkai, kurie nori dirb
ti vokiečių sugriautos mūsų 
tėvynės Lietuvos atstaty
mui — gali ir turi grįžti į 
savo kraštą. /

Sąlygos kūrybiniam' dar
bui Lietuvoje dabar kuo 
puikiausios ir lietuviams — 
dailininkams nėra ko blaš
kytis po svetimus kraštus, 
kai Lietuvoje juos laukia 
garbingas darbas priside
dant prie savo tautos kul
tūros suklestėjimo..

Iki pasimatymo Lietuvoj!
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PHILADELPHIA, PA
Dainuos Senai Laukiama 
Konstancija Menkeliunaitė

Vasario 25 d. — trečiadienį, 
LLD 10 kuopa rengia Menke- 
liūnaitės pasitikimui gražų kon
certų, Lietuvių Muzikališkoje 
Salėje, 2715 E. Allegheny Ave., 
Philadelphia, Pa. šiame koncer
te dalyvaus ir Lyros Choras. 
Pradžia 7:30 vai. vak.

Philadelphijos publika atsi
mena Konstancijos dainų melo
dijas, kuri linksmino, juokino 
mus lietuviška daina. Per 10 
metų, tarytum mes ją pamir
šom, bet štai pastaruoju laiku 
jinai sugrįžo iš Italijos su di
džiu noru pasimatyti sų mumis 
ir vėl palinksminti lietuviška 
daina dar labiau ištobulintu 
balsu. LMS sekretorius drg. V. 
B., rašydamas laišką prisime
na, jau girdėjo ją dainuojant 
su daug geresniu, ištobulintu 
balsu.

Pastaraisiais metais Philadel
phijos visuomenė neturėjo pro
gos išgirsti panašių daininin
kių, nes, jų trūksta, o kitos ne
prieinamos. Visų mūsų lietuvių, 
gyvenančių Philadelphijoj ir jos 
apylinkėj, yra pareiga ją gar
sinti, kviesti lietuvius ir bend
rai meno mylėtojus nepraleisti 
šios progos. J lietuvišką salę 
privažiavimas patogus.

Tikietai plačiai bus skleidžia
mi.
Judis “The GREAT GLINKA”

Vasario 6, 7, 8 ir 12, 13, 14, 
15, rodys Poplar Teatre — ant 
6-tos ir Poplar gatvių, šešta
dienį ir sekmadienį pradžia 
nuo 2-ros vai. po pietų, kitomis 
dienomis pradžia 6-tą vai. va
kare.

Glinka skaitomas muzikos 
tėvu, žymus kompozitorius, ku
rio gyvenimą perstatys, naudo-- 
jant jo muziką.
Maskvos žymiausia simfonijos 
orkestrą ir operos kompanija. 
Veikalas pagamintas Tarybų 
Sąjungoje.

Lietuvis Walteris Tumonis 
Nušautas

Sausio 28 d. įvyko netikėta 
tragedija. Ties 12-tos ir Green 
gatvių nuo jo namų durų, užei-

Dalyvauja
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HARTFORD, CONN
Iš Literatūros Moterų Kliubo 

Veiklos
Sausio 27 d’, atsibuvo meti

nis susirinkimas. Narių atsilan
kė nemažai, nenusigando šalto 
oro, tai gerai padarė. ?

Valdyba išdavė raportą iš per
eitų metų veikimo. * Pasirodė, 
kad gerai darbuotasi, buvo su
rengtos prakalbos sveikatos 
klausime Dr. J. J. Kaškiaučiui. 
Buvo išaukota virš $100 nau
dingiems reikalams. Buvo keli 
bizniški parengimai, kurie da
vė gerų pasekmių. Aukota bu
vo kovai prieš vaikų paraly
žiaus ligą, Raudonajam Kry
žiui, kovai už demokratines 
liaudies teises, darbininkiškai 
spaudai, Moterų Suvažiavimui. 
Taipgi nupirkta du šėrai Lietu
vių Kultūrinio Centro. Nutar
ta pasipirkti vieną Šerą vieti
nio namo korporacijos ir pa
aukota $5 šių metų vajui kovai 
prieš vaikų paralyžių.

Valdyba ateinantiems metams 
apsiėmė ta pati — šios drau
gės: organizatorė L. Mankienė, 
protokolų raštininkė V. Kazlau, 
finansų raštininkė L. Žemaitie
nė, iždininkė O. Brazauskienė, 
ligonių lankytojos tos pat — L. 
Žemaitienė, ir M. Bernatt. Pra
šome joms pranešti, kada suži
nosite, kurią nors narę susirgus. 
Narių turime 44.

• • Raportavo L. Žemaitienė ir 
M. Bernatt iš balsuotojų kliu
bo, kad jau darbas pradėtas, 
kad numatoma, jog bus prisi
dėta prie vietos PCA. Aptarus 
raportą vienbalsiai ■ nutarta, 
kad veikti išvien su PCA būsi
muose rinkimuose, nes dabarti
niai valdininkai jau per toli nu
važiavo ir visai nepaiso pilie
čių reikalų/

Lietuvių balsuotojų komiteto

Lithuanian Daily), 
Ketv., Vasario 5,- 1948 

goję tapo nušautas dviem šū- 
viaiš- W. Tumonis, kuris gyve
no pas savo tėvus 545 N. 12th 
St., Phila., Pa. Tumonis buvo 27 
metų amžiaus jaunuolis, buvęs 
veteranas pastarajame kare. 
Jį nušovė lenkas Richard 
Wienckowski, žinomas kaipo 
Richard Russock.

W. Tumonis stovėjo užeigo
je prie baro beargumentuojant 
kaž ka su Minėtu lenku, kuris 
Tumonį nudėjo dviem šūviais. 
Nuvežtas į ligoninę ryte kaip 
7:45 vai. mirė.

Tumonio tėvas yra Laisvės 
skaitytojas, pažangus žmogus. 
Gaila! Reiškiame užuojautą.
Lenino Mirties Paminėjimas

Lenino mirties paminėjimas 
šiemet įvyks vasario 27-tą die
ną, Metropolitan Opera svetai
nėje, Broad ir Poplar gatv.

šiame dideliame susirinkime 
kalbės Wm. Z. Fosteris, seniau
sias ir ištikimiausias šios šalies 
darbininkų klasės vadas. Jis 
analizuos dabartinę pasaulio si
tuaciją sąryšyj suderindamas 
100 metų nuo paskelbimo Ko
munistų Manifesto. Dabartiniu 
laiku Laisvėje telpa Wm. Tos
terio atsakymai į klausimus 
vieno Herald Tribūno korespon
dento. šiuos straipsnius mūsų 
judėjimo pažangieji žmonės tu
rėtų išsikirpti ir perskaityti 
daugelį sykių ir juos diskusuoti 
susirinkimuose. Tai ryškūs te
oretiniai analizai, kas liečia da
bartį ir visą pasaulio padėtį; 
tokią padėtį, kurioje vyrauja 
reakcija, o jai gręsia pavojus 
einant į karą. Lietuviai, norin
tieji ryškaus supratimo, nepra
leiskite šios progos išgirsti Wm. 
Fosterį. Įžanga tik 50 centų.

Paul Robeson Dainuos
Vasario 11 d. kaip 8:30 vai, 

vakaro, dainuos pasauliniai pa
garsėjęs P. Robeson, Academy 
of Music^, prie Broad ir Locust 
gatvių. *

Šį koncertą rengia United 
Public Workers. Dainuos kom
pozitorių Quilter, Garat, Men
delssohn, Mousspgorsky dainas. 
Kas negirdėjo jo dainavimo, lin
kėtina pasinaudoti šia proga.

Rausvietis.

pirmininku yra J. žemaitis, 
raštininku — F. Repšys, o • N. 
Ivans palaiko ryšius su PCA.

Nutarta rengti balius kovo 7 
d. dėl finansų sukėlimo. Pra
nešta, kad prie PCA priklausy
ti galima ir pavieniams pilie
čiams, metinė duoklė $1.

W. Brazauskas apsiėmė gau
ti tam pagamintas kortas. No
rintieji įstoti, kreipkitės prie jo 
ir gausite informacijas. Visi tu
rime veikti už geresnį gyveni
mą, už taiką.

Valdyba pranešė, kad yra 
rengiamos' prakalbos sekmadie
nį, 14 d. kovo, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainė
je, 227 Lawrence St. Kalbės D. 
M. šolomskas iš Brooklyn, N. 
Y. Mes daug kartų girdėjome jį 
kalbant ir visi mylime jo pra
kalbas. Nepraleiskite ir šios 
progos. Prakalbose apsiėmė pa
dainuoti vietos Laisvės Choras. 
Reiškia, prisirengimas prie pra
kalbų eina gerai.

Prašome visas kliubietes da
lyvauti susirinkimuose, nes ruo
šiamės prie didelių darbų. Mo
terų Kliubo susirinkimai įvyks
ta kas ketvirtas antradienis, 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai. 
vakare, 155 Hungerford St.

Kaip matome, tai kliubas gy
vuoja gerai, apart suminėtų se
rų turi pasipirkęs ir War Sav
ings Bonds $50 vertės, turi ir 
kelis desėtkus dolerių ižde.

Kliubo vardu, tariame širdin- 
gai ačiū visiems, kurie koopera
vo, padėjo mūsų Veikloje, prie 
padarymo pasekmingais paren
gimų. Laukiame to ir ateityje.

Namo Korporacija ruošia šo
kius, sekmadienj, vasario 15 d., 
2 vai. po pietų, 155 Hunger
ford St. svetainėje. Bus gera 
muzika šokiams. Turėsime ska
nių valgių ir gėrimų. Prašome 
visus ir visas atsilankyti. "

Užsisakė Stasio 
Jasilionio Knygos

Per Lietuvių Literatūros 
Draugiją gavom užsakymus 
ant St. Jasilionio poezijų kny
gos sekamai: A. šerpitis ir A, 
Narusevicia, iš Montrealo, Wm. 
Žilinskas iš Hillside ir P. Ra
moška, Newark. Joe Kudis ir 
Helen Kairienė iš Pittsburgh. 
Visi užsisakė po knygą.

S. Janulis, kuris jau pirmiau 
gavo 10 užsakymų, vėl prisiun
tė tris, būtent: Jonas .Urbonas, 
N. Kadarauskas ir Juozas Do- 
vidonis, Worcester. Visi užsi
sakė po knygą. D. M. šr

Worcester, Mass.

v Petras Plokštys

Sausio 30 d. ryte pasimirė 
Petras Plokštys, sulaukęs 73 
metus amžiaus. Jis mirė savo 
namuose, 3 Perry Ave., sunkiai 
išsirgęs keletą mėnesių. Buvo 
pašarvotas graboriaus Kara
liaus įstaigoje. Vasario 1 d. pa
laidotas miesto Hope Cemetery 
kapinyne. Laidotuvėse dalyvavo 
daug žmonių — giminių, pa
žįstamų,. draugų bei draugių. 
Graboriaus įstaigoje ir kapinė
se pasakė atitinkartią prakalbą 
J. Gasiūnas, LDS prezidentas, 
iš Brooklyn, N. Y. ■

Velionis Petras paliko dide
liame nuliūdime, savo žmoną 
Dorą, sūnų Petrą, seserį ■ Elz-' 
bietą (Lietuvoje), brolių ir seu 
serų vaikus: Adomą Paznioką, 
Antaną Paznioką, Klimą Va- 
lantukevičių, švogerį Buroką ir 
jo šeimą, daug draugų ir pa
žįstamų.

Dabar keletas bruožų iš jo 
gyvenimo ir veikimo.

Petras peina iš Margionių 
kaimo, Vilniaus krašto, sūnus 
Bernardo ir Marijonos Plokš
čių. Amerikon atvyko dar jau
nas būdamas, 53 metai tam at
gal. Apsigyveno Worcesteryj ir 
visą laiką čia išgyveno. 1913 
metais jis aplankė savo gimtinį 
kraštą, Lietuvą, bet už trijų 
mėnesių grįžo Amerikon. 1921 
metais apsivedė su Dora Buro- 
kiūte.ir visą laiką gražįai ben
drai išgyveno. Užaugino sūnų 
Petrą, kuris dabar turi 21 me- 
tus amžiaus ir eina paskutinius 
kolegijos metus.

Velionis mylėjo apšvietą ir 
organizacinį veikimą. Jis lankė 
vakarinę pradinę ir aukštesnę 
mokyklą. Priklausė prie Lietu
vių Piliečių Kliubo — buvo 
ketvirtas to kliubo narys, jo 
tvėrėjas. Priklausė prie IJLD 
ir LDS ir visada buvo aktyvus 
narys, valdybose dalyvaudavę, 
literatūrą platindavo, naujus 
narius- verbuodavo. Buvo nuola
tinis dienraščio Laisvės skaity
tojas ir kartu bendradarbis — 
rašinėdavo korespondencijas į 
Laisvę ir Tiesą.

Paskutiniais keliais metais jis 
daugiausia rūpinosi gavimu 
naujų .narių į LDS 57 kuopą; 
už tai gavo iš Centro dovanas, 
kad įrašė- po didelį skaičių nau
jų narių dviejuose vajuose. ‘

Petras Plokštys, abelnai 
imant, nudirbo daug visuomeni
nių darbelių. Dabar jis jau už
baigė visus darbus ir vargus.

Ilsėkis, Petrai, ramiai šios 
Šalies žemelėje, .o mes likę pasi
žadame tęsti tą veiklą, kurią tu 
tiek daug metų nuoširdžiai dir
bai.

Velionio žmonai ir sūnui šioj 
nuliūdimo valandoj reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.

Rep.

1 ' ' . ■. " y .

LOS angeles, cal.
PO MIESTĄ PASIDAIRIUS• •

Pabrango Gatvekarių Važinė
jimas (Fėrai)

Kaip kiekviena biznio įstai
ga naudojasi dabartine proga 
kainų pakėlimu, taip ir Los 
Angeles miesto gatvekarių 
kompanija (Transit Lines) su
manė pasinaudoti, kaip kurtų 
gatvekarių važinėjimo fėrą pa
kelti net iki 20c.
Pavyzdžiui, kuris važiuos nuo 

Inglewoodo iki Eagle Rock 
priemiesčio, važiuotojas turės 
mokėti 20c fėrą, nes tokia lini
ja rubežiuojasi arba pervažiuo
ji dviejų ^priemiesčių rubežius. 
Taipgi kitų gatvekarių ir busų 
uinijos, kurios susisiekė su Ho- 
lywoodu, Hollydale ir tam pa
našiais priemiesčiais, važiuoto
jų fėras bus 15c. Paprastai bū
davo tik 10c.

Taipgi, po miestą važinėjimo 
savaitinis pasas būdavo $1.25, 
dabar bus $1.50, tik duoda pri
vilegijas, kad tokie fėrai ar 
pasai bus geri dėl Pacific Elec
tric Railway gatvekarių ir bu
sų persėdimo.

Taipgi, pakeltas fėras 
mokinių, kurie važinėja į mo
kyklą. Pirmiaus buvo už 40 ti- 
kietų knygelę $2.40, dabar pa
brango iki $3.60 už tą patį 
skaičių tikietų. ,

Kompanija bažijasi savo at
sišaukimuose, kad tik pirmą 
sykį liko pakeltas fėras Los 
Angeles mieste, bet pamiršo, 
kad 1946 metais ant ilgesnių li
nijų gatvekarių ir busų fėras 
pakeltas nuo 7c iki 10c, tik po 
miestą buvo galima važinėti už 
tokens (tris už 25c).

Todėl, dabar nuo vasario 1 
d;, kurie susidursite su Holly- 
dale busir No. 51, gatvekarių 
No. 5, ir La-Brea ir Hollywood 
busti ir gatvekarių važinėjimu, 
bus pabrangę fėrai. Taipgi, 
passas nebus už $1.25, o bus 
$1.50.
Praleidus Žaislų Parengimą

Sausio 25 d. LLD 145 kp. 

dėl

hhhh

Rengia Liuosybes Choras
4

Dainuos tik dabar atvykusi iš Italijos

Konstancija 
MENKELIUNAITĖ

Daugiaus programoje dalyvaus:

LIUOSYBĖS CHORAS (vietinis), vadovy
bėje E. SUGER; N0RW00D0 VYRŲ CHO
RAS, vadovybėje ST. PAUROS; A. ŠIAURIE
TĖ, solistė iš Dorchester, Mass.; ROŽĖ STRI- 
PINIS (Merkeliūtė), vietinė solistė; pianistė. 
E. KUGEL, iš Norwood, Mass., ir armonistas 
K. BARRY iš Dedham, Mass.

«?

KONSTANCIJA MENKELIUNAITĖ, 
Dramatiškas sopranas, operų dainininkė

*±±**±±*

VASARIO 7 FEBRUARY 
I z

Lietuvių Tautiško Namo Apatinėj Salėje
KAMPAS NO. MAIN IR VINE STS., MONTELLO, MASS.

ĮŽANGA $1.00 (su taksais)PRADŽIA 7 VAL. VAKARE
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MONTELLO, MASSKONCERTAS
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darbšti parengimo komisija su
rengė linksmą žaislų parę su 
pietais ir šokiais.. Vakaro eiga 
buvo sutvarkyta gana gerai, 
nors pradžioj žaislų nevisi mo
kėjo gerai, bet įsidrąsinę laips
niškai, daug draugų ir draugių 
gavo gražių dovanėlių už pasi
žymėjimą žaidime.

Vakarienė taipgi buvo gerai 
prirengta ir, rodos, visiems 
užtektinai maisto buvo. Vėliaus 
tęsėsi šokiai, o draugas Kazys 
Beržinis su savo itališka ar
monika visus palinksmino.

Tą pačią dieną priešingų sro
vių organizacijos surengė savo 
parengimą, gal su tikslu 
kenkti mūsų parengimui, 
tas parodė, kad visai mums 
kliudė, pas mus susirinko 
na svetainė puikaus svietelio ir 
jų tarpe buvo penkiolika svečių 
iš tolimesnių kolonijų. Buvo 
brooklyniečiai Vincas Griška 
su žmona, d. E. Kukienė ir ro- 
chesterietė d. Dirsienė. iChica- 
giečiai Juozas Podžiūnas, Gu
gas su žmona, Marė Dementie- 
ne, detroitietis Julius Jakubė- 
nas ir d. Berta Klimienė iš 
Phoenix, Arizona (buvusi cle- 
velandietė) ir keletas kitų, ku
rių pavardžių nespėjau įsitėmy- 
ti. Taip vakarą praleidom link
smai su svečiais ir draugais.

Maža Pakaita
Los Angeles menininkai buvo 

pakviesti vykti į San Francis
co kovo 27 d., bet gal būt at
rodė nepatogu bus- rengėjam 
turėti parengimą prieš pat Ve
lykas, todėl yra pakeista, paren
gimas įvyks balandžio 3 d., tai 
yra savaitė vėliau.
Tarptautinės Moterų Dienos 

Paminėjimas
Los Angeles Moterų Apšvie- 

tos Klubas planingai rengiąsi 
prie savo parengimo, kovo 14 
d., tai bus paminėjimas Mote
rų Tarptautinės Dienos, (kovo 
8 d.).. Girdėjau, kad rengia
si turėti gražų margumynų 
scenos programą, daug dovanė
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lių ir balių prie gckos muzikos.
Įžangos tikietai jau platina

mi ir galite gauti pas visas klu- 
bietes. >

Tenka nugirsti, kad moterų 
parengime • turės viešnią iš to
limos kolonijos ir gal būt čion 
atvykus pasakys gerų naujienų 
ir daug linkėjimų dėl mūs.
Serga Draugai V. Virbickas ir 

J. Urba
Mūsų senas losangelietis ir' 

organizacijų draugas Vincas: 
Virbickas jau serga nuo pra
eitų metų ir randasi Los An
geles County farmoj, Downey, 
Calif., apie 11 mylių į pietus, 
šalę South Gate. Juozas Urba 
gyvena 37.21 . 60 St., Hunting
ton Park, Cal. Kam yra proga, 
kviečiu aplankyti savo draugus 
ir draugiškai pasidalinti minti
mis. Linkiu gerai susveikti.

Staigiai Susirgo Viešnia
Brooklynietė d. E. Kukienė

1

atvyko laikinai pagyventi į Los tus ,.eikfamą skaičių delegatų 
Angeles ir manė pabūti iki va-į 
saros, bet dabar staigiai l_. . 
sirgo ii’ daktaras pataria 
biai eiti ant operacijos, 
daugi, ji turi savo sūnų 
Yorko apylinkėj, todėl ji 
biai grįžo į savo namus pas sū
nų ir ten pasiduos į ligoninę 
ant operacijos. Tai gaila, kad 
taip atsitiko. A Ivinas.

Now
sk li

(ne delega- 
porą dienų

Seattle, Wash

I pagal narių skaitlių. Prie to, 
su"’aš noriu klausti, ar negalėtų 

sJiu”i Seimas prasidėti su liepos 3 ar 
4 diena, vietoj vidury savaitės 
(5-6-7-8) ? Aš keliu šį klau
simą dėl to. kad Seimui prasi
dėjus liepos 3 d. būtų galima 
ir pašaliniams 
tams) dalyvauti 
kaip svečiam, jeigu LDS įsta
tai leidžia dalyvauti Seime ei
liniams nariams. Aš to ne
patikrinau. Liepos 3-4 dau
giau darbininkų yra laisvi nuo 
darbo ir daugiau dalyvautų. 
Tai mano tokia nuomonė. Jei 
galima permainyti, tai būtų 
gerai, o jei 
rai.

Vistiek, 
mes turime 
prie didelio LDS 8-to Seimo 
su dideliu pasišventimu, kad 
Seimas būtų skaitlingas ir pa
darytų gerus tarimus dėl LDS 
gerovės ir dėl visų narių labo.

Žilas Petras.

til-
įsi- 
au-

Cleveland, Ohio
I ,

Jau Laikas Pasirūpinti
Nors dar penki mėnesiai iki * 

LDS Seimo, kuris įvyks Cleve- 
lande, bet mes clevelandieČiai 
jau turime pradėti rūpintis 
apie tą svarbų Seimą. Reikės 
surengti vakarėlį su gražia 
programa pasitikimui delega

tų, kad Seimas būtų įspūdin
gas ir kad parodžius, jog mes 
clevelandieČiai darbuojamės 
dėl LDS nuoširdžiai ir laukia- j 
me jo su didelėmis iškilmėmis.

Kuopos turėtų išrinkti ge
rus delegatus, kurie atsivežtų * 
naudingus sumanymus dėl 
LDS gerovės. Besiartinant 
Seimui mes turime dar padir
bėti, kad gavus daugiau nau- '' 
jų narių.

Tai, kaip matote, turime * 
smarkiai rengtis kaip kuopos, 
taip ir apskritys, kad pasiun-

ne, tai ir taip ge-

Klaidos Pataisymas

Laisvėje iš 22 d. sausio 
pusioje korespondencijoje 
skverbė klaidos. Aprašant 
tomobilių mechanikų streiką pa. 
sakyta: “Jie sustreikavo 24 d. 
gruodžioo turėjo būti: 
“Sustreikavo 24 d. birželio, 
1947 metais, o streikas baigėsi 
24 d. gruodžio.

Pabaigoje korespondencijos 
pasakyta: “Apie pusė metų at
gal užsidarė dienraštis Seattle 
Stfir. Liko tik du, Seattle Post 
ir Intelligencer, o turėjo būti: 
“Liko Seattle Times ir Seattle 
Post Intelligencer.” Abu

*
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kaip nebūtų, bet 
smarkiai ruoštis

Hearsto leidžiami.
Klaidą pataisome ir atsipra
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Amerikos Darbo 'Federacijos prezidentas William 
Green (dešinėje pusėje) kalbasi su senato bankines 
komisijos pirmininku senatorium Tobey. Green siūlo, 
kad darbininkams būtu prailginta darbo diena viena 
valanda ir kad už tą valandą būtų mokamas laikas ir 
pusė. Taip, girdi, pasikels algos ir nereikės unijoms 
reikalauti algtf pakėlimo. Bet darbo unijos ši Greem^* 

pasiūlymą griežtai atmeta. Tai būtų įvedimas 
ilgesnių darbo valandų.

. ................. . ■■ .................................    ■ ■■■ ■ , y,,............       į. 

Jonas Kaškaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

(Tąsa)

Atsisveikinant, kai vokiečių kaizerio 
jachta pradėjo plaukti, visiškoj tyloj su- 
skambėjo skardus Vii he 1- 
m o balsas. “Sudiev!” — su
suko jis rusiškai. Vilhelmas stovėjo 
kapitono tiltely ir atrodė piktas, įtūžęs 
su aukštyn rūsčiai užriestais ūsais.

. Toks, kokį vėliau, karo metu, jį piešė 
santarvininkų karikatūristai.

/Vokiečiai pasiryžę kariauti—tokių iš
vadų padarė rusai, žiūrėdami į nutols
tančius vokiečių karo laivus. O caras, 
vos tik kaizerio jachtai “Hohenzollern” 
nuplaukus nuo “Štandarto”, tarė Ko- 
kovcevui:

—, Na, ačiū Dievui, dabar jau galiu 
laisviau atsikvėpti. Nebereikia bijotis 
dėl kiekvieno žodžio ir saugotis* kad ne- 
išpūstų to, apie kų ir sapne nesapnuota.

Netrukus po Vilhelmo į Petrapilį at
vyko Prancūzijos ministeris pirminin
kas Puankare. Su juo rusų vyriausybė 
tarėsi apie bendradarbiavimų per būsi
mų karų ir pasiruošimus tam karui. 
Buvo patvirtinta sudalytoji jūrių karo 
sutartis. Puankare rūpinosi, kad Rusi
jos* vyriausybė skubiau plėstų geležinke
lio tinklų Vokietijos pasieny, kad galėtų 
greičiau gabenti kariuomenę karui išti
kus. Puankare pranešė, kad Angliji pa
sižadėjusi savo jūros ir sausumos jė
gom paremti Prancūzijų, jei jų Vokieti
ja užpultų. Balkanų klausimu Puanka
re perspėjo, kad Prancūzija negalėtų 
paremti Rusijos,, jei kiltų karas tik dėl 
Balkanų klausimų, jei Vokietija liktų 
rami ir nesudarytų priežasties karui. 
Todėl jis patarė Rusijai elgtis Balka
nuos labai atsargiai.

Pranešdamas varui apie savo pasitari
mus su Puankare, Rusijos užsienių rei
kalų ministeris Sazonovas pareiškė:

— Puankare asmeny Rusija turi išti
kimų ir tikrų draugų, didelio valstybinio 
proto ir tvirtos valios žmogų.

Netrukus Puankare buvo išrinktas 
Prancūzijos prezidentu. O Sazonovas ir 
Rusijos pasiuntinys Paryžiuj Izvolskis 
nuvedė Rusijos politikų tuo keliu, kurį 
rodė tas tvirtavalis prancūzų politikas.

Daugelis prancūzų, anglų ir rusų po
litikų manė, kad 1912 metais buvo pa
togiausias laikas pradėti karų,' kuriam 
visi ruošėsi ir kurį laikė neišvengiamu. 
Tada visos Balkanų valstybės būtų bu
vusios santarvininkų pusėj, Turkija bu
vo smarkiai sutriuškinta, Vokietija dar 
nebuvo priėmusi kariuomenės padidini
mo įstatymo, o Tripolitanijos karu už
imtoji Italija negalėtų padėti austrų — ■ 
vokiečių blokui. Be to, Italija, nors ir 
būdama oficialiu Vokietijos ir Austrijos 
sąjungininku, buvo slaptai susitarusi su 
Prancūzija ir Rusija, kad ji karan nesi- 
kiš. Rusijoj jau visai konkrečiai buvo 
ruošiamasi karo galimybei,

Vienų lapkričio vakarų 1912 m. karo 
ministeris Suchomlinovas paskambino 
Kokovcevui ir pranešė^kad caras prašo jį 
kitų dienų' atvykti į Carskoje Seloz pra
nešimui. Stoty Kokovcevas susitiko su 
Suchomlinovu, vyriaus, štabo viršinin
ku gen. žilinskiu, užsienių reikalų mi
nister! u Sazonovu ir susisiekimo minis
ter! u Ruchlovu. Pasirodo, ir jie visi vyks
tą pas carų, bet niekas nežinąs kokiu rei
kalu kviečiami. Nežinąs to ir Suchomli
novas. Dar labiau nustebo, kai Nikalojus 
II, posėdį pradėdamas, pareiškė, kad visi 
dalyviai žino susirinkimo tikslą ir prašo 
pareikšti savo nuomonę. Ministerial sa
kėsi nieko nežipą ir todėl jokios nuomo
nės pareikšti negalį. Tada Suchomlino
vas pasakė, kad jis apie reikalo esmę ne
pranešęs, nes tai geriau esą padaryti pa
čiam carui.

— Klausimas toks, — pradėjo aiškinti 
Nikalojus. —Mūsų karo jėgos pasieny ; 
daug silpnesnės už Austrijos jėgas, nes 
mūsų kuopose ne daugiau 90 vyrų, o aus
trų pėstininkų kuopose iki 200 vyrų. Be 
to, dėl blogo susilėkimo mes negalim 
greit savo kariuomenės dalis pasieny su
stiprinti ir reikia tuo jau iš anksto pasi
rūpinti, kad nebūtumėm užklupti neti
kėtai ir nepasirengę. Tuo reikalu vakar 
per Varšuvos ir Kijevo karo apygardų 
kariuomenės vadų pasitarimų nutarta

įvykdyti visos Kijevo karo apygardos 
mobilizacijų, dalinai mobilizuoti Varšu
vos apygardų ir pasiruošti Odesos apy
gardos mobilizacijai. Aš ypatingai pa
brėžiu, kad tas klausimas liečia tiktai 
mūsų galimų frontų su Austrija, o prieš 
Vokietijų jokių žygių nenumatau reikalo 
imtis. Mūsų santykiai su Vokietija ge
riausi ir visiškai pasitikiu imperatoriaus 
Vilhelmo gerais norais.

Caras pasiūlė Suchomlinovui papildy
ti jo pranešimų. Suchomlinovas atsakė,* 
kad negalįs pridėtu nė vieno žodžio, nes 
caras viską aiškiausiai išdėstė. Jis galįs 
tik tiek pridėti, kad visos telegramos dėl 
mobilizacijos jau paruoštos ir bus išsiųs
tos šiandien pat, kaip tik baigsis pasita
rimas.

Ministeriam tai buvo nepaprastai juos 
nustebinusi naujiena. Didžiai susijaudi
nęs, Kokovcevas tarė:

— Turiu pirmiausiai atsiprašyti jūsų 
didenybę, jei negalėsiu susivaldyti ir ra
miai išdėstyti aiškių nuomonę, kurių su
dariau vos išgirdęs tų nepaprastų nau
jienų. Atvirai kalbėdamas turiu pasaky
ti, kad jūsų didenybės patarėjai — ka
ro ministeris ir dviejų karo apygardų 
vadai — patys nesuprato, į kokia nelai
mę jie stumia carų ir Rusijų. Iškeldami 
mobilizacijos, sumanymų, jie, matyt, ne
paaiškino carui, kad tai reikštų neišven
giamų karų su Vokietija ir Austrija.

Ne lęngva buvo Kokovcevui įtikinti 
Nikalojų atsisakyti nuo mobilizacijos. 
Nikalojus vis tikino, kad tai tik atsar
gos žygis ir jis visai nemano karo pradė
ti. Caras nenorėjo tikėti Kokovcevo įro
dinėjimais, kad į rusų mobilizacijų Aus
trija ir Vokietija atsakys tiesiog karo 
veiksmais, *nelaukiant kol rusų pasienio 
kariuomenė sustiprės.

Tiktai kai Kokovcevas pasiūlė vietoj 
mobilizacijos palikti 6 mėnesiam palei
džiamus iš kariuomenės karius ir tuo 
būdu be jokio triukšmo papildyti kariuo
menę, caras sutiko atsisakyti nuo mobili
zacijos.

Posėdžiui pasibaigus Sazonovas pa
klausė Suchomlinovo, kas būtų įvykę, jei 
caras nebūtų sušaukęs pasitarimo. Karo 
ministeris atsakė:

— Jokios nelaimės nebūtų buvę. Vis- 
tiek mums karo neišvengti, o mums nau
dingiau jį pradėti anksčiau. Tai tik jū
sų ir ministerio pirmininko Kokovcevo 
nuomonė, kad mes dar nepasiruošę. Bet 
caras ir aš pasitikim kariuomene ir ži
nom, kad karas gali būti mums tik nau
dingas.

Taip vos vos neįvyko karas 1912 m. 
Savo karingiem generolam pasitikintį ir 
smarkaujantį carų Nikalojų su dideliu 
vargu pasisekė įtikinti, kad kariauti dar 
per anksti. Caro kariuomenė dar nebu
vo pasiruošus. 1913 m. pasiruošimas ka
rui Rusijoj buvo varomas visu spartu
mu. Sumanyta prješmobilizacinė “karui 
pasiruošti padėtis,” kuri turėjo būti pa
skelbta karo pavojui visai priartėjus. Jos 
metu numatyta iki karo meto normų pa
didinti tvirtovių įgulas, pasienio kariuo
menės dalis taip papildyti, kad ir be mo
bilizacijos jos būtų karo žygiui pasiruo
šusios. Buvo gerinamas geležinkeliais su
sisiekimas, kad galėtų dapgiau karo me
džiagos skubiai pervežti ir mobilizacijai 
pagreitinti, skubiai gamino ginklus ir 
šovinius, statė naujus karo laivus. Ne
trukus jau Suchomlinovas buvo taip įsi
tikinęs rusų ‘kariuomenės pasiruošimu, 
kad’ 1914 m. pradžioj pradėjo skelbti 
spaudoj straipsnius, kuriuose rašė; “Ru
sija pasiruošus, ar pasiruošus tik Pran
cūzija?”

Rusijos vyriausybės galva Kokovce
vas, būdamas finansų ministeris ir at
sargus politikas, bijojo karo, nes netikė
jo, kad lengvapėdis Suchomlinovas suge
bėtų rimtai jam paruošti kariuomenę. 
Caras buvo labiau linkęs "pasitikėti vis 
gerai nusiteikusiu ir geras viltis kėlusiu 
Suchomlinovu, Kokovcevo atsargumas 
jam įkyrėjo. Be to, dėka Rasputinui, 
Kokovcevas turėjo priešį carienės asme
ny. Matydami Kokovcevo žvaigždę nu
riedant, prieš jį pradėjo intriguoti kiti 
ministerial, skleisdami kalbas, kad jis 
draugauja su opozicionierių Gučkovu, 
kad perdaug leidžiųs kalbėti Dūmai.

(Bus daugiau)

(Tąsa)

Pirmininkė Onutė Stel
mokais ženklingai pastebė
jo, kad solo išstojimuose vis 
dažniausia pasirodo mergi
nos ir moterys. Tai dabar 
bus smagus paįvairinimas, 
nes sekamas • numeris bus 
vyras: usteri'etis J. Saba
liauskas, baritonai, duos 
mums solo. Jį fortepijonu 
lydės įžymioji Usterio mu
zikė ir chorvede Jozefina 
Karsokienė (Štreimikytė).

Sabaliauskas baritono 
balsu storai pabrėžė, kad ir 
vyrai, kaipo solistai, turi 
sau pagarbios vietos: gana 
šauniai padainavo Tallat- 
Kelpšos “Nuplasnok” ir A. 
Aleksio “Graži čia giružė”.

Baritonas užleidžia vietų 
vėl mergaitėms, iš to paties 
miesto duetistėms Normai 
Čaponytei ir Elenutei Kižy- 
tei. Prie piano irgi ta pati 
garbingoji muzikė Jozefina 
Karsokienė. Duetas išėjo 
skambiai "ir sklandžiai: K. 
Kižiūno “Šventė” (žodžiai 
R. židžiūno) ir Žemaičio 
“Mylimas berneli”.

Duetistės " padarė gra
žaus, atmintino įspūdžio. Ir 
tegul jos, mielosios, ir to
liau artimai sėbrauja su ta 
žavių ja dainų mūza.

O štai ir “ekstra” nume
ris. Pirmininkė Onutė Stel- 
mokaitė paaiškino, kad ko
miteto nutarta leisti bruk- 
liniškiam # “Aido chorui”' 
dar truputį pasirodyt, prieš 
didžiulę iš kitur suvažiavu
sių publikų. Mat,’ “Aidas” 
nebuvo padėtas ant šios 
dienos programos. Ir susiri
kiavo “Aidas”, ir nuaidėjo 
po svetainės skliautus jo 
melodingieji aidai. Jurgis 
Kazokevičius energingai di
rigavo, o Pranutė Mažilytė 
savo mikliais .piršteliais 
lakstė po fortepijono baltu
tes lenteles. Miko Petraus
ko “Dūl dūl dūdelė (žo
džiai Liudo Giros) ir Leono 
Eremino “Sugrįžk” gaudė, 
aidėjo taipo pat jautriai ir 
įtikinančiai, kaip ir pirmąjį 
dainų šventės vakarų.

Laike neilgos pertraukos 
prie garsiakalbio .stojo Ro
jus Mizara, kuriam, greta 
visokių, visokių ekonominių 
ir politinių dūlykų, labai ar
timi širdžiai stovi dailės, ir 

meno reikalai. . Kalbėtojas 
patiekė trumpa sutraukų iš 
LMS organizacinio posė
džio, įvykusio niujorkiškia- 
me Piccadilly viešbutyje, 
vakar dienų. Pabrėžė di
džiulę mūsų meniškų išsto
jimų- reikšmę bendrame vi
suomeniniame judėjime. 
Prašė sumesti aukų vaka
rinei meno mokyklai. Šito 
svarbaus reikalo pradžiai 
rinkliava davė keletu šimtų 
dolerių. Tai tik pradžia, ne
didelė pradžia. Vasariniams 
.meno kursams reikia sukel
ti tokių sumų, kad nebūtų 
gėdos visai mūsų visuome
nei.

Po pertraukos žvitrioji 
pirmininkė Onutė Stelmo
kai te pranešė, kad sekamas 
koncerto numeris bus cho
ras. Užuodanga kilst, ir 
štai jums' Usterio “Aido 
choras”, vadovybėje tos 
pranašios muzikės Jozefi- 
hos Karsokienės. Choras 
didumo ne toks jau didelis, 
kaip turėtų būti tokiai di
delei ir veikliai lietuvių ko
lonijai. Tačiau jis pasirodė 
esųs balsingas ir gerai iš- 
muštruotas. Padainavo A. 
Sasnausko “Lėk, sakalėli” ir 
Tallat-Kelpšos “Meno dai
na.” Garbė chorui ir garbė 
jo uoliajai chorvedei! Vi
siems gražiai dėkui!

Na, o dabar kas tokio la
bai nepaprasto ir prana
šaus. Stoja ant estrados 
žydrioji Vaterburio gėlė, 
tos kolonijos pažiba ir pa
sididžiavimas — Gertruda 
Ulihskaitė, soprano solistė, 
“Vilijos choro” ir “Vilijos 
choro” merginų grupės en
ergingoji dirigentė.

Pamenu, prieš keliolikų 
metų, - kai vaterbufiškis 
“Vilijos choras” dąr tik bu
vo bepradedąs organizuotis 
po ilgokų “atostogų,” mūsų 
Ūlinskaitė dėjo nuoširdžių 
pastangų jam ant kojų pa
statyti. Ir tada ji pati pra
dėjo pasirodyti su solo iš
stojimais. Jau ir tada paste
bėjau jos stiprų, tyrų, lank
stų laibutį balsų. Girdėjau 
jų kelis kartus šen ir ten 
paskiau. Jį stebino savo 
greita vokaline pažanga. O 
dabai; ji pasirodė savo ar
tistinėj pilnumoj. Meistriš
kai, jautriai,’' prasmingai 

padainavo ji Tallat-Kelpšos 
“Ne margi sakalėliai.” O 
paskui ana operinį deiman
tų, Šarlio Guno “Fausto” 
Margaritos arijų apie dei
mantus (“Air des bijoux”) 
—prancūziškai. Ulinskaitės 
balsas, švelnus, gludus, šir
dies pojūčiais mirguliuojąs, 
darė įspūdį, tartum besi
klausant operos primado
nos.'

Kitas malonus, malonus 
siurprizas. Vakar vakarų 
publiką stačiai apkerėjo sa
vo melodingu dainavimu ir 
savo įstabia, galantiška iš
vaizda detroitiškis merginų 
sekstetas. Ir tada pirminin
kas Albertas Mierkis paža
dėjo, kad dar išgirsite seks
tetų kada paskiau, bet da
bar nusiraminkite... Pro
gramoje nebuvo iš anksto 
numatyta sekstetui pasiro
dyti ir sekmadienį, tačiau 
prižadas reikėjo išpildyti.

Tai štai jums ir vėl pilnos 
akys ir pilnos ausys... 
Grakščios, žvitrios, elegan
tiškos dainininkės, visas 
septynetas, pagreitino. visų 
pulsus. Atsiprašau. Pirma 
minėjau, kad tos žvitrios vi
lioklės buvo, apsitaisę balto
mis šilkinėmis bluzėmis su 
raudonais muzikos raktais 
stačiai ant širdies. Matyt, 
mano būta tada apkerėto, 
kad sumizgau su spalvomis. 
Va tik dabar aiškiai atsimi
niau : raudonos, raudonos, 
kaip jurginai, bluzės, o rak
tai skaisčiai geltoni.

Ir šį kartų dailiosios vieš
nios išsinešė triumfų. Ir vis 
ta pačia miklia taktika. Jos 
ir vėl supynė vokaliniu vai
nikan bent kelių dainų, ki
tokių, negu vakar, posmus. 
Repertuaras jų, matyt, tur
tingas. Gerai prisirengusios 
dainininkės. Manau, ne vie
nas net ir bet kada, po ke
lių savaičių, atsiminęs gai
lisi, kad tie žavingi vaizdai 
ir tie žavingi aidai pasi
baigė taip ūmai... Ir ilgisi 
jis jų vėl kada paregėti ir 
pasiklausyti.

Piano solo. Pianistas — 
Pranas Balevičius (Frank 
Baiwood). Gana įtikinan
čiai paskambino jis savo tik 
ką sukomponuotų lietuviš
kųjų rapsodijų, sukurtų iš 
liaudies dainų motyvų. Įsi
klausius, nesunku juos su
gaudyti, kai jų variantai iš
kyla, pinasi tarpsavy ir vėl 
iškyla po greitais, mikliais 
pianisto pirštais, Jaunas 
pianistas paskui išpildė dar 
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$3.75 , I
l Sofa Apačios Perbiidavojimas |

Už $12.00 ' |
I šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

CHARLES J. ROMAN 
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4 pus!._ Laisvu (Liberty, Lith. Daily)-* K kt v., Vasario 5, 1$48

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

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.

kelias lietuvių liaudies dai
nas be žodžių, pamatines jų 
melodijas.

O štai ir vėl mūsų mėgia
moji skardžiabalsė Biruta 
Ramoškaitė. Pati solistė 
šiuokart pasirinko porų lie
tuviškų dainų iš savo gau
saus repertuaro: “Ratai” 
ir “Juokdarys.” Tik klau
syk ir gėrėkis... Kų ji ne
paimtų dainuot, žavėte ta
ve žavi savo galingo, tyro, 
valdaus balso magika.

O tai ir mūsų miesto 
Niūvarko garsusis “Siety
no choras,” Vlado Žuko di
riguojamas. Jau gerokai at
sigavęs ir padidėjęs. Daug 
pažįstamų mielų veidų! Ir 
daug gerų balsų. Padainavo 
choras “Sveiki gyvi, drau
gai” ir Turenko “Kalvį” 
skardžiai ir energingai. 
Nors ir pirma girdėtos, 
dainos skambėjo taip har
moningai, maloniai, kad, 
rodos, niekad nenusibostų 
jų klausyti. Tokia jau vidi
nė muzikinio meno jėga.

“Sietynas” neišsiskirstė, 
bet prie jo prisidėjo ir kiti 
chorai. Koliai jie visi susi
rikiavo, pirmininkė Onutė 
Stelmokaitė padalijo' per- 
gaminus visiems šio sek
madienio programos daly
viams.

Ir štai didžiulė estrada 
pilnutėlė choristų. Bus Fes
tivalio finalas, masinis visų 
chorų dainavimas. Diriguo
ja Jozefina Karsokienė, 
Bronė Šalinytė-Sukackienė 
prie fortepijono. Chorai 
dainuoja Aleksandravičiaus 
“Kas ten dainuoja” — pa
kiliai, didingai! Karsokie
nės vieton stoja diriguoti 
Jurgis Kazokevičius, ir cho
rai ūžia himniškųjų A. Sas
nausko “Kur bėga Šešupė, 
kur Nemunas teka.” Regis, 
tave taip kelte ir kelia! 
Junti, kaip gyslos tvinksi ir 
varinėja įkaitintų kraujų. 
Kazokevičius užleidžia di
rigento vietų Vilmai Hollis, 
ir chorai gieda J. V. himnų, 
o mano parapijietė Rožytė 
Mierkytė, apsirėdžiusi tau
tiškais rūbais, diriguoja 
pačių užbaigą: chorai gieda 
Lietuvos himną?. “Lietuva, 
tėvyne mūsų, tu—didvyrių 
žemė.”

Pirmininkė Onutė Stel
mokaitė gražiai ir jautriai 
atsisveikina su menininkais 
ir su visa publika. Iki pasi
matymo, iki kito, 'dar di
desnio Festivalio!

(Daugiau bus)



( HICAGOS ŽINIOS
Ką Kalba International Har

vester Darbininkai apie 
Henry Wallace

Dabartiniu laiku daug yra 
rašoma ii\ kalbama apie Henry 
Wallace kandidatavimą į šios 
šalies prezidento vietą. Aš ma
nau, kad mūsų korespondentai 
turėtų daugiau rašyti į spaudą 
apie pasikalbėjimus ir kalbas 
darbininkų, ir kaip atsineša 
kas link H. Wallace. Juk mes 
dirbtuvėse kasdiena susiduria
me sir šimtais visokių pažvalgų 
vdarbininkų. Mums yra auksinėj 
proga su jais pasikalbėti apie 
politiką ir turime nurodinėti, 
kad H. Wallace stoja už darbo 
žmonių reikalus. Kiekvieno pro- 
gresyvio darbininko užduotis 
agituoti už H. Wallace į šios 
šalies prezidento vietą. Tai yra 
dėl mūsų pačių naudos. Dirbki
me be sustojimo iki atsieksime 
tikslą.

Ka kalba International Har
vester darbininkai apie Demo
kratų ir Republikonų partijas? 
Aš jau ilgą laiką dirbu šitoj 
įmdnėj. Daug tenka girdėti vi
sokių kalbų apie demokratus ir | 
republikonus. Didelė dauguma' 
pareiškia savo mintis, kad abi
dvi tos partijos dabartiniais 
laikais yra vienodos; vienodai

nusistačiusios prieš darbinin
kus.

žmonės labai pasipiktinę dė
lei maisto ir kitų reikmenų 
brangumo. Stačiai ir atvirai 
keikia politikierius ir indus- 
trialistus už tokį nesvietišką 
pragyvenimo brangumą. Bet už 
ką balsuos ateinančiuose pre
zidentiniuose rinkimuose, tai 
atvirai nepasako, žinoma, pas 
amerikonus yra įpratimas vie
šai nepareikšti, už ką jie bal
suos, bet iš pasikalbėjimų tai 
matyti,« kad žmonės labai pyks
ta ant abiejų partijų. O kasi ink 
Wallace, tai esu girdėjęs daug 
visokių kalbų ir turiu pasaky
ti, kad didelė didžiuma darbi
ninkų labai gražiai kalba d'pie 
H. Wallace ir daugelis pareiš
kia, kad yra geriausia proga 
jam laimėti šituose prezidenti
niuose rinkimuose.

Darbininkai labai nusistatę 
prieš karą. Jauni darbininkai 
labai nusistatę prieš tuos poli
tikierius, kurie kalba už karą. 
Jie sako: “Dar jiems neužten
ka, kiek jie išžudė pereitam ka
re jaunų vyrų. Dabar jie vėl 

j nori naujo karo ir nori visus 
[jaunus vyrus išžudyti, ir 1.1.”

Tai šitaip kalba darbininkai 
dabartiniu laiku. Kaip paste
bėjau Vilny, kad šitoj dirbtu-

GREEN STAR BAR & GRILL

pare kiekvieną

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8693

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

ŠEŠTADIENĮ

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, kuęioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma
lonu. Mandagus patarnavimas.

Kiekvieną šeštadi^pj įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kaindm.

August Gustas |
BELTAIRE FLORIST i

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

(kamp. 68th St.) Įi i ' **Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I
ir tt., telefonuokite j

’ \ SĘoreroad 8-9330 / ’ j
, Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1 
i i ko jūs reikalausite. Į
n Specialistai Pritaikymui |

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

M—.n —W—-M —M —M ——M—M —H——M —a,—-1^.

--------- ------------ - —---------------- - --------------------- -J

Paul Gustas Funeral Home, |
’ INC. i

354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 1
i ^keršai gatvės nuo Armory 1

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į

/ Telefonuokite dieną ar naktį 1
i " EVergreen 7-4774 1

J
Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- | 

giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, Į 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. j

Du kambariai šermenim* didelis puikiai įrupštąs • 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. •

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

L > ' ' ■ ,
__ *—■__ ■__ ■__ a__ a__ a—a—a—a—a—n—a—c—u—a—s—a—a—~—a—w

vėj dirba daug lietuvių, tai, tik
ra teisybė, čia daug dirba lie
tuvių katalikų ir naujieniečių - 
socialistų. Daug man teko su 
jais pasikalbėti apie H. Wal
lace ir daug jų kalba už IĮ. 
Wallace. O kada jiems pastebi, 
kad Naujienos ir Draugas ra
šo prieš H. Wallace, tai daugu
ma atsako: “žinoma, Wallace 
stoja už taiką su Rusija, tai 
jiems nepatinka H. Wallce. Bet 
Wallace ‘būtų geras preziden
tas.”

Tai taip kalba lietuviai ka
talikai ir socialistai, o apie 
progresyvius nereikia nei ra
šyti.

Vargo Paukštelis.
Linksmas Vakaras su 

Jokubku Šeima
Sausio 24 d., Vilnies svetai

nėn susirinko gražus skaičius 
vilniečių pasitikti ir susipa
žinti su neseniai atvykusia 
drauge Jokubkiene ir jos duk
rele Wilma.

Puikią vakarienę priruošė 
komitetas, kuris rūpinosi par
trauk imu iš Brazilijos virš mi
nėtų ypatų, kadangi jau arti 
metai kaip draugas’ Jonas Jo? 
kubka atvažiavo iš Brazilijos 
ir stojo dirbti prie Vilnies.

Svečiams kiek užvalgius, St. 
Vėšys, vakaro pirmininkas, pa
prašė tylos ir pradėjo persta
tyti svečius pakalbėti. Visa ei
lė dalyvių sveikino atvykusias 
Jokubkienę ir dukrelę, prisime
nant ir draugą J. Jokubką, ku
ris apsigyvenęs Chicagoje į tą 
trumpą laiką įsigijo labai daug 
draugų pažangiųjų lietuvių tar
pe. '

Gražiausiai pasirodė jaunoji 
Jokubkaitė, kada pirmininkas 
pakvietė padeklamuoti. Ji de
klamavo dvejas eiles: vienas 
portugalų kalboje, kitas lietuvių. 
Puiki deklamuotoja iš jos. Ji 
taip jausmingai išreiškia de
klamacijos mintis.

D-gė Jokubkienė, pakviesta pa
kalbėti, ačiavo komitetui už to
kį puikų priėmimą jos ir duk
relės, ir visiems, kurie jau spė
jo parodyti joms draugiškumą 
atvykus į Chicagą.

Ant galo puikią kalbą pasa
kė d-gas Jokubka. Pilnai tikiu, 
kad svečiai išklausę Jokubkos 
kalbą įsitikino, kad pastangos, 
kurias komitetas įdėjo partrau- 
kimui jo draugės iš Brazilijos, 
nenueis veltui. Jokubkos kalba 
įrodė, kad chicagiečiai susilau
kė nuoširdaus veikėjo, aukštai 
išsilavinusio prakalbininko ir 
politiniai aukštai pasiekusio as
mens.

Vienas iš pakviestų nekalbėti 
atsišaukė į dalyviu^paaukoti 
politiniams tikslams. Svečiai į 
tai gražiai atsiliept suaukoda
mi $41.50. \

J. Kavai aukojo $<\ Plečkai
čiai, Kučioniai (Bill Ir Moni
ka Cook) ir J. Damdonis po 
$2. Po $1: A. Salai/eičikas, A. 
Žebrauskas, E. Kjukoraitienė, 
M. Klebonas, P. jdrecheck, H. 
Podžiunas, K. Kai/is, O. Doč- 
kięnė, Dočkus, Stasiukėlis, P. 
Juškienė, J. Gelgaudą, V. And
rulis, St. Vėšys, J. P. Stanči
kas, J. Stančikienė, Stulgis, K. 
Abekienė, L. Jonikas, Matukai- 
tis, Urbonas, Kaminskas, A. 
Grimaila, K. Ziksas, J. Blaš
kys, I. Lapinskas 50 centų.

Kučionis (Cook) aukojo Vil
niai $3.

K. Abekienė pridavė d-go 
Ramono (roselandiečio) '$5. J. 
Zdanis vėliau pridavė $2. Tad 
viso politiniams reikalams su-' 
kelta $41.50.

Vakarėlis baigėsi gražioje 
nuotaikoje ir pilnam pasitenki
nime visų dalyvių.

Buvus.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. 
Te). Virginia 7-4499

Dvi ponios diskusuoja streiką ir pikietą. Viena sako: 
“Šis kvailiukas streiko nepaiso, eina darban 

per pikieto liniją.”

PHILADELPHIA, PA.
Judis "The Gi’eat Glinka” bus ro

domas pradedant vasario 6 d. Bus 
rodoma ant Poplar ir 6-tos gatvių. 
Nepraleiskite progos. Judis įdomus, 
iš Sovietų Sąjungos. (29-30)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

8 d. vasario, 3 vai. dieną, Rusų Na
me, 735 Fairmount Ave. Kviečiame 
narius dalyvauti, atsiveskite ir nau
jų narių. Gausite knygą, kurie dar 
negavote. Jau laikas pradėt mokėti 
už šiuos metus. Taipgi turime svar
bių reikalų aptarti. — Kp. Kom.

(29-30)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr. susi

rinkimas įvyks vasario 6 d., 7:30 v. 
vak., Liet, salėje, 315 Clinton St. 
Draugės, visos kviečiamos dalyvau
ti, turime svarbių reikalų aptarti, 
prie progos atsiveskite ir naujų na
rių įrašyti į moterų skyrių. — M. K.

(29-30)

ROCHESTER, N, Y.
Gedcmino Draugystė rengia vaka

rienę, vasario 7-tą, 575 Joseph Ave. 
Vietiniai ir iš apylinkes lietuviai 
kviečiami dalyvauti ir paremti šią 
garbingą draugystę. Vakarienė bus 
skani. Galėsite smagiai pasišokti. 
Įžanga $1.25. — Kom. (29-30)

PRANEŠIMAI HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS IR
, RANKINĖS SIUVĖJOS
Nuolatinis Darbas. Gera Alga. Apmokamos
Vakacijos. 6 Apmokamos šventės. Prisidedu 

Bonai. Puikios Darbo Sąlygos.
GLENWOOD CLOTHES, LTD.

41 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.
(34)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PILNAS MAŠINISTAS
< Patyręs
Prie Lathe, Stalo ir Rankų Darbo

G. & H.
MACHINE WORKS, Inc. 

576 Johnson Avenue 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 7-043‘J

Washington, 
Trumanas 
$450,000,000 kolegijoms, 
ra—-----------------------------

(36)

Prezįd. 
siūle paskirti

GERI PIETŪS!

Detroit, Mich So. Boston, Mass.
Iš LLD 188 Kuopos Mėnesinio 

ir Metinio Susirinkimo
Susirinkime, įvykusiame 18 

d. sausio, nutarėme sekamą 
veikla:

1. Kad mūsų kuopos nariai 
kuogreičiausiai mokėtų' nari
nes duokles.

2. LLD vajaus metu kuodau- 
giausiai narių prirašyti į mū
sų 188 kuopą.

Visi tame mūsų didžiausia
me susirinkime nuoširdžiai pa
sižadėjo darbuotis vajuj kar
tu su organizatorium, kad jam 
padėjus išlaimėti vieną iš tų 
puikiųjų dovanų, kurias LLD 
Centras skiria vajininkams už 
prirašymą naujų narių, tai 
yra rašo m ą plunksną su 
ALDLD raidėmis. Qeptras di
džiausios pagarbos vertas už 
skyrimą tokių svarbių dovanų 
vajininkams. O aš manau, kad 
jie atsimokės keleriopai LLD 
organizacijai.

3. Apkalbėjus “Vilnies” rei
kalus nutarėm trumpoj ateityj 
surengti nepaprastą vakarą, 
kuriame manoma sukelti gra
žios paramos, kad padėjus 
“Vilniai” sukelti $15,000 į su
stiprinimo fondą.

Iš Skaitytojų Susirinkimo
Sausio 24 d., Draugijų sve

tainėj,' -įvyko “Vilnies” skaity
tojų susirinkimas, šauktas at
virutėmis ir per spaudą. Buvo 
garsinta, jog kalbės “Vilnies” 
redaktorius L. Prūseika, tai aš 
ir pasistengiau būtinai nuva
žiuoti. Nuvažiavęs radau ne
didelį susirinkimą, gal kiek 
virš 40, ir jau kalbėjo “Vil
nies” administratorius M. Zal
dokas, o ne. Prūseika. Sakė, 
jog Prūseika susirgęs šalčiu, 
tai ir negalėjo pas mus atva
žiuoti.

M. Zaldokas kalbėjo “Vil
nies” reikalais, nurodydamas, 
kaip šiomis dienomis sunku 
darbininkiškam laikraščiui 
verstis, jog negalima išeiti ly
giomis vien iš prenumeratų. 
Prašė susirinkusių aukauti ir 
pirkti šėrus. Nekurie draugai 
gerai aukavo ir nekurie pirko 
šėrus, ir, rodos, sudarė virš 
keturis šimtus dolerių. Tai 
gana gera auka.

Zaldokas tarp kitko padarė 
palyginimą primindamas, kad 
Chicagos lietuvių parapijos 
vienais metais sukėlė jeigu ar
ti keturių^tūkstančių. O iš to 
nieko negauna, tai sako: “Ko
dėl mes švietimo reikalams 
negalėtume to padaryti?”

čia dar į tai reikėtų pasa
kyti, kad minėtos parapijos 
turi savo įstaigas, o kiek jų 
progresyviai žmonės turį? Tik 
dabar, kada mes jau senstam, 
mes pradedam dasiprotėti, 
kad mums ir tas gali būti rei
kalinga. Ir jau “Laisvė” tame 
padare gerą žingsnį.

Sergantis Draugas -
Serga mūsų vienas draugas.

Baigiant Laisves Vajų
Laisvės vajui beeinant prie 

užbaigos, vis dar norėjosi nu
važiuoti į Bostoną parinkti at
naujinimų, nes labai daug bu
vo neatsinaujinusių prenume
ratų. Bet oras pasitaikė taip 
blogas — kas dieną, kas antrą 
dieną pūgos, keliai užsnigti, ne
įmanoma buvo nuvažiuoti.

Pagaliau, pasitaikė pora die
nų geresnio oro. Nuvažiavau ir 
tuojau su d. G. Leku leidomės 
per senus skaitytojus, kurių 
prenumeratos u ž s i b a igusios. 
Pradžiai d. Lekas jau turėjo 
vieną naują skaitytoją. Darbo 
dienos vakaras, nėra daug lai
ko, reikia skubintis. Tuojau 
porą atnaujinimų gavome. Bet 
pavažiavus- į City Point dalį, 
kur tik einame vis randame d. 
Dambrausko būta ir atnaujini
mai paimti. Kaip čia dabar? 
Juk neseniai kalbėjau su d. 
Dambrausku, jis sakė, kad dar
bo sąlygos jo neleidžia šiame 
vajuje dalyvauti. Draugas Le
kas sakosi girdėjęs, kad jis pra
dėjo darbuotis.

Na, vistiek bandome dar vie
nur kitur užvažiuoti, bet d. 
Dambrausko jau visur būta ir 
tik dar vieną atnaujinimą .bė
ga vom e.

Nuvažiavome į Piliečių Kliu- 
bą, už valandžiukės grįžo ir d. 
Dambrauskas, nuvargęs, kaip 
bitė po dienos darbo, nešinas 
porą naujų skaitytojų ir pen- 
kioliką atnaujinimų, 7 narius į 
PCA. Pasirodė, . kad d. Damb- 

i rauskas porą savaičių nedirbo 
ir ta proga gražiai pasidarba
vo Laisvės vajuje.
Laisves Paramai Parengimas

Sekmadienį, vasario 8' d. 
Kliubo svetainėje, 318 Broad
way, S. Bostone, bus labai šau
nus bankietaš, rengiamas už
baigimui vajaus. Bilieto kaina 
$2. Bus duota geri valgiai ir 
gėrimai. Visas pelnas skiria
mas parėmimui Laisvės.
Draugas J. Shukis Ligoninėje

Mūsų geras yajininkas ir vei
kėjas, d. J. Shukis ūmai apsir
go ii’ tuojau buvo nuvežtas į li
goninę. Smulkmenų neteko su
žinoti, bet matomai pavojingai 
apsirgta. Linkime d. Shukiui 
greitai pasveikti, o namiškiams 
linksmai sulaukti grįžtančio na
mo pasveikusio gąspadoriaus.

A. T. 
______________________ _/

tai Pranas Beržinis. Jis gy
vena po numeriu 1606 Spring
wells. Arčiau gyvenanti ma
lonėkite jį atlankyti. Jis ge
ras draugas ir darbuotojas.

LLD Narys.

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

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. susirinkimas įvyks 6 

d. vasario, 7:30 v. v., 407 Lafayette 
St. Prašau visų narių dalyvauti su
sirinkime, užsimokėti duokles, gau
site šių pnetų įdomią knygą, taipgi 
turiu ir "Vilnies” kalendorių. — A. 
Jocis, Fin. Rašt. (29-30)

SO. BOSTON, MASS.
Vasario 8 d., 2 vai. dieną, įvyks 

smagus parengimas dienraščio Lais- 
Kviečia- 

skaity-
Mūsų 
Daly- 

parem-

ves naudai. 318 Broadway.
me visus dienraščio Laisvės 
tojus ir rėmėjus dalyvauti, 
gaspadinės gerai pavaišins, 
vaudami šiame parengime,

mūsų dienraštį Laisvę.—M. K.
(30-31)

si te

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks vasario 9 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Malonėkite 
visos dalyvauti. — A. W. (20-31)

MONTELLO, MASS.
Liuosybės Choras rengia didelį 

koncertą, vasario 7 d., Liet. Taut. 
Namo apatinėj salėje, kampas Vine 
ir No. Main Sts. Pradžia 7 vai. vak? 
įžanga 81.00. Programoj dalyvauja: 
Konstancija Menkcliūnaitė iš Itali
jos, Liuosybės Choras, vietinis, vad. 
E. Suger, Norwood Vyrų Choras, 
vad. St. Pauros; A. Siauriūtė, solis
tė iš Dorchester, Mass.; Rožė Stri- 
pinis (Merkcliūtė) vietinė solistė. 
Elizabeth Kugel, pianistė, iš Nor
wood, Mass.; Harmonist R. Barry, 
iš Dedham, Mass. Bus valgių ir gė
rimų. Kviečiame visus. — Kom.

(30-31)

MERIDEN, CONN.
Lenino Atminties susirinkimas 

įvyks Fraternal Hall (Blue Room), 
vasario 7 d., 8 v. v. Michael Russo, 
iš Bridgeporto bus svečias-kalbėto- 
jas. Taipgi pirmą sykį čia bus rodo
ma sovietų filmą "The Vow.” Kvie
čiame visus dalyvauti. — Rengėjai.

(30-31)

Boca Grande, Fla. — Mi
rė stambus Wall Stryto 
bankininkas Thomas W. 
Lamont, 77 metų.

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name %
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

IS-

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
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 dalgių

ATDARA DIENĄ U^NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgfcen 4-9612

2227ZZZZ4ZZZZZZZZZ/jy.4ZZė/./Z4ZZZZZZZ/:z/.Z.ZZZ^<7ZZZZZZZZ

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.

*
5 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Vasario 5, 1948



Antanas Vadapalas 
Rašo iš Vilniaus

Nauj. Anglijos ir Brookly- 
no pažangiajai visuomenei bu
vęs geras pažįstamas Antanas 
Vadapalas išvyko iš Amerikos 
1921 metais. Jis išvyko su 
kaikuriais b r o o k 1 y niečiais 
kriaučiais. Tūli jų Tarybų 
Sąjungoje pasiliko, o kiti iš
vyko į Lietuvą arba grįžo į 
Amerika.

A. Vadapalas pasiliko Tary
bų Sąjungoje ir dirbo sunkiai; 
dirbo ir mokėsi, šiuo metu, 
aišku, jis gyvena Vilniuje ir 
ten yra ligi kaklo įsitraukęs į 
darbą.

šiomis dienomis d. Vadapa
las parašė R. Mizarai laišką, 
kuriame tarp kitko pažymi:

“Kviečiu jus atvažiuot į Lie
tuvą sekantį pavasarį. Pama
tysit Merkinę, pasilsėsit mano 
vasarnamyj. Per visą pasku
tinę vasarą dažnai atvažiuo
davo pas mane drg. žalionis- 
Pranskus. Turiu sodą, darže
li; vasaros laike mano sode ir 
darže užauga daug obuolių ir 
skanių daržovių. Mieste taip
gi turiu butą iš trijų kamba
rių. Drg. žalionio padėtis ge
rėja, turi gerą butą. Važinė
ja jis po Lietuvą ir skaito 
lekcijas. Mes visą laiką daž
nai sueinam.

Labai geistina būtų, kad 
draugas paieškotumėt, kur 
randasi mano sesuo Ona Ma- 
tuzevičienė-Mathus. Jeigu dar
yra gyva, tai gal bus Bostone. 
Jos'buvusis vyras Jonas Ma
tusevičius mirė 1946 m. No-( 
riu pranešt, kad mūsų sese-
rys Salomėja ir Izabelija yra 
dar gyvos, o mūsų tėvynė Va-’ 
balninkai labai vargingai gy
vena; trobos, dar mūsų tėvų 
pastatytos,, ant tiek suseno ir 
apgriuvo, kad net gėda pa
žiūrėt. Labai prašau jūs pra
nešt man, kur randasi mano 
sesuo.

Jūsų senas draugas,
A. Vadapalas.

Vilnius, 26-XII-47.

Garnys Aplankė Jaunojo 
Linkaus Šeimą

Gerai' žinomo Antano Lin
kaus, jaunojo, šeimą aplankė 
garnys. Tai įvyko praeitą 
sekmadienį. Alena Linkuvie
nė pagimdė sūnų ir šiuo, me
tu ji su naujagimiu yra 
Williamsburg Maternity ligo
ninėje, kampas DeKalb ir 
Bush wick gatvių, šis garnio 
apsilankymas jaunųjų šeimoje 
yra jau ketvirtas: Antanas su 
Alena jau turi dvi dukteris ir 
dabar jau du sūnus. Dukterų 
vardai: Dolores Ann ir Jean %
Marie, o sūnų: Anthony Jos
eph ir George Paul.
. Ant. Linkus, jaunasis, yra 
buvęs Lietuvių Amerikos Pi
liečių Klubo sekretorius; jis 
uoliai darbuojasi visuomeni-' 
niame lieftivių judėjime.

Vanduo Subveje
Praėjusį antradienį apati

niame geležinkelyj (subvėje) 
po Lexington Ave. prasiveržė 
vanduo ir sulaikė traukinį 
judėjimą net keturioms valan
doms. Virš milijonas žmonių 
dėl to turėjo nukentėti, t. y., 
nesuspėjo laiku nuvykti į jiem 
.reikiamas vietas.

Sako: Laivynas 
Padės New Yorkui

V Jungt. Valstijų laivyno se
kretoriaus padėjėjas Andrews 
pareiškė, kad iš laivyno re
zervų būsią galima duoti New 
Yorko miestui kurui aliejaus.

Kiek iš tikrųjų bus duoda
ma, dar nežinoma.

Užėjus šalčiams New Yor
ko miestas šiemet sunkiai nu
kentėjo, nes žmonės negali 
gauti aliejaus kurui.

I ______ /

Laisves

BAZARAS
Įvyks Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

VASARIO 20, 21, 22 ir 23,1948
February 20, 21, 22 & - 23

Tai bus George Washington Gimtadienio 
šventėje

Grand Paradise Salėje
318 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Toje pačioje vietoje, kur būdavo anksčiau.

Visi rengkimės bazarui, rūpinkimės dovano
mis, nes laikas trumpas. Visi be agitacijos rū
pinkimės, kad bazaras pavyktų, rūpinkimės, kad 
mūsų dienraštis turėtų pelno.

Visas 4 Dienas Šokiams Gros Gera Orkestrą
Penktadienį pradžia 7 v. v. šeštadienį baza

ras prasidės 4-tą vai. po pietų, muzika nuo 7-tos 
valandos.

Sekmadienį ir pirmadienį bazaras prasidės 
4-tą vai. po pietų, muzika nuo 6-tos vai. vakaro.

aisves Bazaras Įvyks
Buvome manę šiuom tarpu 

bazaro neturėti. Tačiaus su 
sale jau iš anksčiau turime 
padarę kontraktą ir atšaukti 
bazaro negalime: Todėl ba
zaras įvyks.

Jis bus keturias dienas, 
George Washington gimtadie
nio šventėje — vasario (Feb.) 
20, 21, 22 ir 23 dienomis, 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Visi suskubinkime prirengi- 
mui bazaro! Rūpinkimės do
vanomis, stenkimės, kad ba
zaras pavyktų. Supraskime, 
kad tik dvi savaitės laiko be
liko iki bazaro. Turime sku
biai rengtis.

Bazarai mūsų dienraščiui 
yra svarbus dalykas, stambių

Įplaukų dalykas. šiemet la
biau negu bet kada turime rū
pintis finansine parama ^avo 
dienraščiui. Smarkus kainų 
kilimas ant visko slegia niūsų 
dienraštį. Turime dėti daug 
pastangų, kad pavyktų mūsų 
dienraščio parengimai.

Laukiame bazarui dovanu,i$ 
visos Amerikos. Prašome vi
sų dienraščio entuziastų sku
biai siųsti bazarui dovanas pi
nigais ir daiktais.

Aišku, jog visi suprantate 
padėties rimtumą ir stosite i 
talką savo dienraščiui be di
delės agitacijos. Dėl plates
nių informacijų prūšome pa
siskaityti bazaro skelbimą.

Laisvės Admin.

Savaitine Pamoka

Ryžtasi Suvaržyti 
“Motery Judėjimą”

New Yorko miesto tarybon 
yra Įneštas sumanymas, ku
riuo ryžtamasi suvaržyti “mo
terų judėjimas galiūnuose.” 
Jei tasai sumanymas bus pa
darytas įstatymu, tai mote
rims nebus leista vienom (be 
vyrų palydovų) gert’ alkoho
linius gėrimus.

Sumanytojas tokio Įstatymo 
yra Joseph T. Sharkey.

Tačiaus prieš šĮ sumanymą 
griežtai išstojo miesto tarybos 
narė Bertha Schwartz. Ji ši
taip samprotauja: Jeigu galiū
nai yra nepadorios Įstaigos, 
kur vienom moterim negali
ma Įeiti ir išsigerti, tai sali Ci
nus geriau visai uždaryti.

Scena iš veikalo “OPEN SE
CRET,” kuris vaidinamas 

Gotham Theatre, ant 
Broadway.

Daugiau Sniego!
Trečiadienio rytą ir vėl pra

trūko dangus ir paleido dau
giau sniego, tarytum jo šiemet 
nebūtų užtekę. i<

Visa tai labai sunkina su
sisiekimą, nes gatvėse (ypa
čiai Brooklyne ir Queenseje) 
dar tebestovi kalnai sniego, 
kurį privertė prieš vieną mė
nesį.

šiemet žiema New Yorke 
yra labai rūsti.

Jurgiai Sako:
Turėsime Puikų Raliu

Vasario 7 dieną (šeštadienį) 
šv. Jurgio Draugija ruošia 
šaunų balių, kuris Įvyks Grand 
Paradise salėje, Brooklyne.

Su kuriais Jurgio Draugijos 
veikėjais teko kalbėtis, visi 
pareiškia, jog balius bus vie
nas geriausių.

Balius prasidės 7 :30 vai. va
karo ii’ jame gros net du An
tano Pavidžio orkestrai.

Majoras Reikalauja 
WOO,000

New Yorko miesto majoras 
O’Dwyer reikalauja, kad 
valstijinė valdžia duotų mies
tui $84,500,000 visokiom iš
laidom padengti. Jis savo rei
kalavimą remia tuo faktu, kad 
New Yorko miesto piliečiai 
taksais sumoka valstijos iždan 
milžiniškas pinigų sumas, bet 
iš tų sumų labai mažai tenka 
miestui visokioms visuomeni
nėms išlaidoms padengti.

Beje, majoras priminė, jog 
šiemet miestaviems darbinin
kams algos nebus kapojamos.

DIDĖJA PIRKIMAI 
IŠMOKESČIAIS

Washington. — Praeitą 
gruodžio mėnesį amerikie
čiai pirko išmokesčiais už 
$423,000,000 daugiau daik
tų, negu vidutiniai.

Viso yra išmokesčiais už
pirkta $13,368,000,000 daik
tu, v

Sužeistas
Pirmadienio vakarą, eida

mas iš valgyklos, Frank Za- 
ilskas buvo užgautas gąsdi
no troku (sunkvežimiu). Za- 
ilskas dabar randasi Kings 
County ligoninėj su sulaužyta 
koja (koja gipse). JĮ galima 
lankyti trečiadieniais nuo 1 iki 
2 vai. dieną ir sekmadieniais 
nuo 1 iki 2 dieną. Jis ran
dasi Ward A-32.

Iš amato Zailskas yra kriau- 
čius, dirbo pas AtkočaitĮ. 
Linkime jam greitai pasveikti.

• k

Brooklyn, N. Y.

ALIU
RENGIA ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ i i

* i? T

ŠEŠTADIENĮ, j j

VASARIO 7 FEBRUARY j j
Grand Paradise Salėse jį 

318 Grand St., kamp. Havemeyer St. Į Į
Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 60c (su taksais) į į

ŠOKIAMS GROS ' ji

Antano Pavidžio Dvi Orkestros j j
Gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius

I t

Rengimo Komisija kviečia vietinius ir iš į 1 
apylinkės dalyvauti, smagiai praleisti laiką. ; j

U.I —        W       M     ~

! Egzaminuojant Akis,!
Į Rašome Receptus j 
i Darome ir Pritaikome Akinius i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342 
—. m —— uw — nw —— mi—* —— —•* —— i* — mt —- m «— m— 

___ t__________ a. . -J.____  ___

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey #>t., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

I7P-TQ-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: U“! di™om. 
į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

h 
DANTŲ GYDYTOJAS ■ 

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street Į 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į?—1orytve 
į 1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
■niimHnfflwminiiiifflinittfflmiiwimtiiniiHiiimuimnumiimnffliuniHmwmfflnntffliii

APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS 
(Iš A. Montvido vadovėlio)
Sakiniai susideda iš tikrųjų 

ir pridedamųjų sakinių. Sa
kiniai be pridedamųjų sakinių 
vadinasi paprastais sakiniais; 
sakiniai su pridedamaisiais sa
kiniais vadinasi sudėtiniais sa
kiniais.

. Pavyzdžiui:—Aš einu gulti 
(yra paprastas sakinys). Aš 
einu gulti, nes jau naktis pri
siartinę (yra sudėtinis saki
nys, kuriame randasi du saki- 
niu)f

Sudėtiniai sakiniai gali tu
rėt vieną arba daugiau tikrų
jų ir pridedamųjų sakinių.

Tikruoju - šakiniu .vadinasi 
tas, kuriame yra aptariamasis 
daiktas ir aptarimas. Apta
riamuoju daiktu vadinasi tas 
žodis sakinyj, apie kurį kas 
nors kalbama, o aptarimu— 
tas žodis, kuris parodo, kas 
tas aptariamasis daiktas yra, 
kokis jis, ką^ jis daro, arba 
ką su juo daro.

Pavyzdžiui:—Jis eina žu
vauti. (čiax kalbama apie jį, 
todėl jis yra aptariamasis 
daiktas. , Kas apie jį kalba
ma? kad jis eina. Todėl “ei
na” bus aptarimas.)

Nesigilinant toliau į sintak- 
sį, einame prie dalyko. Mums 
svarbu buvd parodyt, kad saki
niai būna ne tik paprasti, o 
ir sudėtiniai. Kad atskirti 
Vieną sakinį nuo kito sudėti

niam sakinyj, yra vartojamos 
taip vadinamos sąjungos, o 
kitur tik ženkleliais atski
ria. Atskirimo ženkleliai yra 
šitie , ; . Mes čia kalbė
sime apie dvitaškį, t. y. šito
kį : ženkleli.

Dvitaškis statosi gale tikro
jo arba pridedamojo sakinio, 
jeigu neišvepgtinas yra .to sa
kinio aiškesnis perstatymas. 
Trumpiau tariant, — jei po 
sakinio seka jo paaiškinimas, 
tuomet prieš' paaiškinimą rei
kia statyt dvitaškį.

Pavyzdžiai:—Jonas padarė 
viską: ir malkas sukapojo, ir 
pečių užkūrė, ir pats gulti nu
ėjo. Karas pralaimėtas: kar
eiviai išmušti ir tvirtovės pa
imtos. Negerk šito alaus: 
nuodų jame yra. Prastas oras 
buvo: snigo, lijo ir vėjas pūtė.

Kaip matote, po kiekvieno 
sakinio,' kaip tik toliau seka 
paaiškinimas, statosi dvitaškis. 
Daleiskime, pirma sako, kad 
prastas oras buvo, o paskui 
aiškinama, iš ko tas prastu
mas susidėjo (snigo, lijo ir 
vėjas pūtė).

PRANEŠIMAS
RICHMOND HILL IR 
E. NEW YORK, N. Y.

LDS 13 kp. ir ALDLD 185 kp. 
susirinkimai dėl tam tikrų priežas
čių neįvyks. Susirinkimai bus kitų 
mėnesį. Tėmykite dienraštyje die
nos pranešimą. — M. Klimas, sekr.

(28-29)

Susirinkimas
BROOKLYN,* N. Y.

' Vasario 5 d. Laisvės Svetainėj, 
427 Lorimer St., įvyks LDS pirmos 
kuopos metinis susirinkimas. Šiame 
susirinkime kuopos valdyba rapor
tuos; iš praeitų metų veiklos ir fi
nansų stovio. Taipgi, šiame susirin
kime nominuosime kandidatus į 
LDS Centro Tarybą. Kaipo metinia
me susirinkime turėsime ir daugiau 
svarbių tarimų padaryti dėl LDS 
gerovės. Taigi, visi nariai atsilanky
kite. Taipgi nepamirškite, kad dabar 
LDS vajus dėl naujų narių jrašyhio, 
tai pasistengkite ir naujų narių at
sivesti. Pradžia 7:30 vai. vak. — 

M. Stakovas, prot. sekr.

Adam V. Walmus, D. D. S
DAKTARAS-DENTISTAS į 

i
VALANDOS:

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

ir sekmadienį.—

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

Tol. SOuth 8-5569

Peter Kapislcas

Stanley 
ZUBAVIČIUS

LIETUVIŠKA 
BEAUTY ŠHOP

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-
•He.

įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo,

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lady's BULOVĄ ... modem 
beauty in every trim line . . . 
17>weU *33.78 '

Praėjusį antradienį iškilo 
smarkus gaisras tarp 1195 ir 
1197 Atlantic Avė., Brookly
ne. Begesinant ugnį devyni 
gaisragesiai tapo sužeisti: Fi
nansinių nuostolių padaryta 
apie už $85,000.

TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St, 

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

Kas Vakarą Nuo 7 vai. 
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

j Joseoh Garszva
I Undertaker & Embalmer
| Manager

t JOHN A. PAULEY
f Licensed Undertaker

| <•►
| 231 Bedford Avenue
T i

j Brooklyn 11, N. Y.

| Tel. EVergreert 8-9770

Graži 
miškų 
nelem 
American 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimont|niai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams I

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

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Vasario 5, 1948




