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Uruguajiečią Darbas rašo: 
’‘Įdomu šiandien vartyti už

sienio pažangiąją lietuvių 
spaudą. Joje telpa daug 
straipsniu ir inforrąatyvinės 
medžiagos iš įvairiausią atsi
kuriančios Lietuvos gyvenimo 
sričių, šie visi raštai yra pri
siunčiami' mūši] spaudai iš Ta
rybą Lietuvos ir jie sukelia 
didelio susidomėjimo net ir 
tuose lietuviuose, kurie tarybi
nės Lietuvos priešą propagan
dos abejingai nuteikti.”

Tai yra tikra tiesa. Kiek
vienas lietuvis, kuris rūpinasi 
savo tėvu krašto ir jo žmonių 
reikalais, negali gauti tikrų ži
nių tuose laikraščiuose, kurie 
griežtai priešiškoj prieš tary
binę Lietuvą nusistatę.

Toliau Darbas primena:
“Daugelis Pietą Amerikoje 

gyvenančią lietuvių jau už
mezgė ryšius su Vakarų Eu
ropoje esančiais pažįstamais 
bei giminėmis. Reikėtų pasi
stengti, kad mūsą spaudoje 
tilpę Lietuvos vyrą atsišauki
mai pasiektų už tėvynės sie
ną gyvenančiuosius. Jei neį
manoma pasiusti tuos laikraš
čio numerius, tai nors atsišau
kimo iškarpa reikia stengtis, 
kad pasiektu tuos nelaimin
guosius žmones.

“Prisidėkime ir mes prie re
patrijavimo tu žmonių, kurie 
grįžę tėvynėn vėl dirbs kūry
binį naudingą darbą!”

★ ★ ★
Vilnies bendradarbis S. ra

šo :

CIO RAGINA UŽŠALDYTI KAINAS 
IR PALAIKYTI RENDUKONTROLĘ
Gyvenamųjų Namų Remty Kontrolės Panaikinimas Pakeltų 
Rendas 50 Nuošimčių, Kaip Įspėja Valdininkas

Washington. — CIO uni
jų centras atsišaukė į kon
gresą, kad užšaldytų kai- 

i nas pragyvenimo reikmenų 
tokiame pat laipsnyje, kaip 
buvo šiemet sausio 5 d. 
CIO taipgi reikalauja duoti 
valdžiai galią racionuoti į- 
vairius produktus ir skirs
tyti juos, kur labiausiai 
reikia. CIO centras, be to, 
sako:

Valdžia privalo kontro
liuoti ,bankų paskolas; pra
tęsti gyvenamųjų namij 
rendų kontrolę iki 1950 m. 
kovo 31 d.; panaikinti spe
kuliacijas grūdais ir kitais 
f armų produktais; specia
liai aptaksuoti didžiuosius 
bei spekuliacinius pelnus.

CIO vice - pirmininkas 
Emil Rieve, kalbėdamas se
natorių komitetui, perser
gėjo, kad jeigu kainos ne
būtų įstatymais suvaldytos, 
tai kitąmet jos dar 65 nuo-

šimčiais pakiltų. Valdinis 
gyvenamųjų namų rūpini- 
mo direktorius Tighe E. 
Woods, ragindamas kong
resą pratęsti rendų kontro
lės įstatymą, tvirtino, jog 
.butai greit 50 nuošimčių 
pabrangtų, jeigu rendos ne
būtų kontroliuojamos. Da
bartinis rendų kontrolės {- 
statymas išsibaigs kovo 1 
d.

Irako Valdžia Atmetė 
Sutartį su Anglija

Bagdad, Irak. — Nauja
sis Irako ministrų kabine
tas griežtai atmetė karinę 
sutartį su Anglija. Irako 
patrijotų demonstracijos 
išvijo senąjį kabinetą, ku
ris buvo padaręs tą sutartį 
sausio 15 d. šiemet.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

I --------------------------------------------------

Kalbant apie Lietuvių Kultūrinio Centro finansinį 
vajų, vienas dalykas, rodos, yrh aiškus, atseit, kad dau
guma mūsų šiais laikais galėtų įsigyti mažiausia po 
vieną Lietuvių Namo Korporacijos Šerą, o daugelis — 
daug didesnį kiekį.' Ko reikia, tai įsitikinimo, kad tai 
yra reikalingas ir prakilnus darbas. Tiesa, kad jau a- 
pie penkiolika šimtų Amerikos lietuvių yra finansiškai 
prisidėję prie šio darbo ir tai labai gražus, skaitlingas 
būrelis, bet dar yra šimtai susipratusių lietuvių, kurie 
iki šiol to žygio nėra patlarę. O kiekvienas turėtų pa
daryti. Laukimas tiktai trukdo darbą. Per vasario mė
nesį turime vajų baigti. Todėl prašome 
Laukiame atsiliepiant.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS 

Leon Waisnoras, Rochester, N. Y. 
Moterų Apšvietos Kliubas, Norwood, Mass. 
Jonas Lekavičius, Brentwood, Pa. 
Alphonsas Mazalauskas, Haverhill, Mass.

PASKOLOMIS 
Charles Blaizes, Greenlawn, N. Y.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

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

nebedelsti.

$50.00
25.00
25.00
25.00

$100.00

CALIFORNIJOS STUDENTAI 
DARBUOJASI WALLACE’UI

MARSHALLAS REIKALAUJA DAR 
510 MILIONįJ DOLERIU CHIN1JAI
Siūloma Dar $500,000,000 Paremti Graikijos ir Turkų 
Valdovus, Pagal Trumano Mokymą Prieš Komunizmą

Washington.— Valstybės 
sekretorius Marshallas pra
šė kongresą, kad duotų dar 
510 milionų dolerių “pasko
los” diktatoriškai Čiang 
Kai-šeko valdžiai Chinijoje. 
Girdi, reikia pastiprinti 
Chinijos ūkį ir Čiango tau
tininkų karą prieš chinų 
komunistus. Republikonas 
senato lėšų komiteto pirmi
ninkas Styles Bridges, re

Graikų Monarchists 
Teisia 62 Demokratus

Italijos Klerikalų 
Valdžia Trukšmauja 
Prieš Komunistus

Cigarety Aptaksavimas N. J. 
Sunaikintu Didžiuli Biznį

Athenak Graikija.— Ka
rinis monarchistų teismas 
tardo 62 grąikų demokra
tus; kaltina, kad jie daly
vavę vieno policininko nu
žudyme ir bendradarbiavę 
su ginkluotomis komunistų 
grupėmis. Jiem gręsia su
šaudymas.

publikonas New Yorko val
stijos gubernatorius Tho
mas Dewey ir senatorius 
Vandenbergas ypač ragino 
nesigailėt pinigų Čiang Kai- 
šekui. Jie sakė: Jeigu re
miame vakarinę Europą 
prieš komunizmą, tai turi
me tinkamai paremti ir 
Čiango tautininkų karą 
prieš chinų komunistus.
Vėl šimtai Milionų Dolerių 

Turkijai ir Graikijai 
Pranešama, kad Ameri

kos valstybės departmentas 
ragins kongresą paskirti 
dar apie $500,000,000 Grai
kijos ir Turkijos valdžioms 
pastiprinti prieš sovietiz
mą, pagal Trumano moky
mą. Jau pernai Amerika 
paskyrė $300,000,000 Grai
kijos monarchistams ir 
$100,000,000 nedemokrati
niams Turkijos valdovams.

Roma. Klerikalinė

\“Greitu laiku chicagiečiai 
turės progą pamatyti scenoje 
veikalą apie dabartinį Lietu
vos kaimo gyvenimą.

“Mes esame pripratę galvo
ti apie Lietuvos kaimą tokį,
kokį palikome jį dešimtmečiai premjero de Gasperio val- 
atgal.

“Dažnai matome veikalus 
apie Lietuvos kaimą, bet jie 
yra atitrūkę nuo tikro gyve
nimo : visur tik vestuvės, dai
nos, puotos, karikaturavimas 
(neturime omenyje 'žemaitės- 
Miliūno veikalą: ten sveikas 
realizmas).

“Bet dabar matysime rea
lizmą iš dabarties: Dauguvie
čio ‘žaldoko Dvarą’.”

Kalifornijoje darbas 
Wallace’o kandidatūrą, atro
do, eina visais garais pirmyn.

Kad pastatyti Wallace’a 
kandidatu būsimuose prezi
dentiniuose rinkimuose, reikia 
270,000 piliečių parašų. Ir 
peticijos privalo būti įteiktos 
valdžiai ne vėliau kaip vasa
rio mėn. 26 d.

Na, įr žiūrėkit, ką kalifor- 
niečiai tuo reikalu jau atliko: 
jie surinko 335,000 piliečių 
parašų ir dar žada surinkti 
90,000.

Kam tiek daug?
Tam, kad būtą pilnai už

tikrintas Wallace’o kandida
tūros į balotus padėjimas.

Tai milžiniškas darbas ir jį 
atlieka nauja partija — Inde
pendent Progressive Partija!

Taip, kalifomiečiai gali bū
ti pavyzdžiu visiems Ameri
kos žmonėms.

uz

džia paskelbė seimo rinki-, 
mus balandžio 18 d. ir juo 
smarkiau ėmė rėkauti prieš 
komunistus. Valdiniai kleri
kalai ir jų bendrai gąsdina 
per spaudą ir radijo, būk 
komunistai organizuojasi ir 
ginkluojasi suruošti sukili
mą ir nuversti valdžią; pa
sakoja, kad ir kairieji so
cialistai veiksią išvien su 
komunistais.

Italijos valdovai prašė 
laikinai ištraukti Amerikos 
karo laivus iš Italijos uos
tų; sako, tų laivų “viešėji
mas” , suteikia raudonie
siems argumentą, kad ame
rikonai mojasi pavergti Ita
lija. '

Jersey City, N. J. —šios 
valstijos biznieriai, siunti
nėdami cigaretus į kitas 
valstijas, varydavo $10,- 
000,000 biznį per metus. Jie 
siųsdavo cigaretus į New 
Yorką, Phila. ir kitur, kur 
cigaretai taksais apkrauti. 
O new Jersey nebuvo vals- 
tijinių taksų cigare tams. 
Dabar gi N. J. gubernato
rius Driscoll pasiūlė aptak- 
suot cigaretus 3c. pakeliui. 
Dėl to kelia trukšmą ciga- 
retų siuntinėtojai į-kt. val
stijas.

Los Angeles, Calif.
Daug Californijos Univer
siteto studentų davė savo 
parašus Henriui Wallace’ui, 
kaip trečiosios partijos 
kandidatui prezid. vietai. 
Šio ir kitų valstijos univer
sitetų studentai taipgi pa
tys renka piliečių parašus 
Wallace’ui. Daily . Bruin, 
Californijos Universiteto 
studentų laikraštis, karštai 
ragina remti Wallace’a; o

— | apie Trumaną šitaip rašo: 
“Trumanas sulaužė gele

žinkelių darbininkų streiką; 
jis pražudė kainų kontrolę 
ir atmetė Roosevelto užsie
ninę politiką dėl trijų di
džiųjų talkininkų bendra
darbiavimo, — o tiktai jų 
bendradarbiavimas galėtų 
išlaikyti pasaulinę taiką.... 
Trumano politika taip pat 
padrąsino išleidimą prieš- 
darbininkiško Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą.”

Holandija Pūdo Amerikiečių 
Atsiųstus Valgius

TEISMAS UŽDRAUDĖ
NEIGT NEGRUS LAIVE

J

Smunka Farmy Pro
duktų Šerai Biržose

Byla dėl Eislerio 
Paliuosavimo

Indija Suėmė 350 
Karingų Karštuolių

Sustabdyt Medžioklę 
Prieš H. Wallace’o 
Rėmėjus Washingtone!

j

Cleveland, Ohio. — Sugrį
žęs iš Holandijos, John 
Gros kritikuoja to krašto 
valdžią, kad ji sandėliuose 
pūdo amerikiečių atsiųstus 
valgius ir drabužius savo 
draugams ir giminėms Ho- 
landijoj. Žmonės kenčia al
kį ir šaltį, o valdžia sulai
ko sandėliuose atsiųstas 
jiems dovanas, iki prisiren
gia apskaičiuot, kiek taksų 
imti iš pavargėlių už tuos 
drabužius ir maistą.

John Gros, Poer Plants 
pirmininkas, yra gimęs Ho- 
landijoje.

New York. — Elmer A. 
Benson, Wallace’o Komite
to pirmininkas, pasiuntė 
prezidentui Trumanui rei
kalavimą, kad sustabdytų 
Washingtono policijos me
džioklę prieš'rėmėjus Hen
rio Wallace’o, kaip trečio
sios partijos kandidato į 
Jungt. Valstijų prezidentus.

Washingtono policija su
laiko ir klausinėja Walla
ce’o šalininkus, tame skai
čiuje kunigus, daktarus ir 
kitus profesionalus. Sosti
nės policininkai įtraukia į 
juoduosius sąrašus net 
žmones, kurie tik protes
tuoja prieš kainų kilimą ar
ba reikalauja lygybės neg
rams. O komercinė spauda 
skelbia tokius, kaip “neišti
kimus” Amerikai.
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New Delhi, Indija. — In
dijos valdžia uždraudė pu
siau - karinę indusų orga- 
zaciją Raštrya S way am 
Sewak Sangh ir areštavo 
350 jos veikėjų ir kitos 
karštuolių organizacijos — 
Mahasabhos —narių. Šios 
dvi organizacijos skelbė ko
vą už naujos mahometoniš- 
kos Pakistano valstybės 
prijungimą Indijai. Tai Ma
hasabhos narys Nathu Ram 
Vinayak Godse nušovė ir 
tautinį Indijos vadą M. K. 
Gandhį, kuris šaukė laiky
tis santaikos tarp Indijos 
valstybės ir Pakistano.

Anglai Nevykdo Jungtinių 
Tautų Tarimo dėl Palesti

nos, Sako žydų Vadas
New York. — Garsusis 

žydų Sionistų vadas, dr. 
Chaim Weitzmann skundė
si, kad Anglija nevykdo 
Jungtinių Tautų nutarimo 
įsteigti žydų valstybę Pa
lestinoj. Jis įtarė, kad ang
lai nepažabojo, arabų už
puolimų prieš žydus. Dr. 
Weitzmann tik ką iš Ang
lijos atplaukė laivu Queen 
Mary.

New York. — Gerhart 
Eisleris, pabėgėlis nuo Vo
kietijos nacių, buvo tik ke
lioms valandoms paleistas 
iš Ellis Islando ateivybės 
stoties, kad galėtų su savo 
advokatais atvykti teisman 
ir nurodyti, kodėl jis turi 
būti visai paliuosuotas. Fe
deral is apskrities teismas 
atidėjo savo sprendimą vie
nai savaitei. Eisleris, prieš- 
fašistinis kovotojas, pradi
niai buvo areštuotas depor
tavimui dėl to, kad jis, at
vykdamas Amerikon, nepa
sisakė, jog priklausė Vo
kietijos Komunistų Parti
jai.

E 4 s 1 e r i o advokatai 
nurodo, kad jis tik 
laikinai buvo Amerikon į- 
leistas, kaip svecias-pabėgė- 
lis, ir kad jis kartotinai 
prašėsi leisti jam Vokieti
jon grįžti; todėl ateivybės 
įstatymas dėl deportavimo 
negali būti pavartotas prieš

'1

Fritz Kuhn Paspruko 
Iš KoncentracijosChicago. — Ūmai biržoje 

nusmuko šėrai grūdų, med-|J 
vilnės (bovelnos), valgomų
jų aliejų, kiaušinių ir kitų 
farmiškų produktų. Šėrai 
nupuolė po $1 iki $5 kiek
vienas.

Pradėjo smukti ir įvairių 
pramonių šėrai Wall Stry- 
te, New Yorke.

Munich, Vokietija. — Iš 
Dachau koncentracijos sto
vyklos kalėjimo pabėgo 
Fritz Kuhn, buvęs naciškų 
vokiečių Bundo (sąryšio) 
vadas Amerikoj.

Amerikinis teismas 1939 
m. įkalino Kuhną už Bundo 
pinigų vogimą. Išėjus Kuh- 
nui iš kalėjimo, buvo atimta 
jam pilietybė 1943 m. O 
1945 m. jis buvo deportuo
tas Vokietijon ir įkalintas; 
bet karinė amerikonų val
dyba tenai paliuosavo Kuh
ną 1946 m. balandyje. Tuo
met patys vokiečiai nuna- 
cinimo pareigūnai areštavo 
Kuhną ir patalpino kon
centracijos stovyklon iki 
vokiško teismo. Jis buvo į- 
kaltintas, kaip žymus na
cis, bet dabar teismo išva- 
karėje ištrūko iš kalėjimo, 
galbūt, su sargų pagalba.

ANGLAI PAKURSTĘ
NUŽUDYT GANDHI

Maskva. — Čionaitinis 
Literatūros laikraštis ra
šo: Galimas daiktas, kad 
Anglijos agentai pakurstė 
savo pastumdėlius nužudyt 
tautinį Indijos vadą Gan- 
dhį. Tame anglus įtarė 
I’Unita, Italijos komunistų 
laikraštis. Gandhi skelbė 
santaiką tarp indusų ir ma
hometonų, o Anglijos šni
pai visuomet pjudė vienus 
prieš kitus.

Washington,— Aukščiau
sias Teismas užgyrė Michi- 
gano valstijos įstatymą, ku
ris uždraudžia išskirt neg
rus nuo baltųjų ekskur
siniuose laivuose. Michiga- 
no teismas andai $25 nu
baudė Bob-Lo ekskursinių 
laivų kompaniją, kuri išme
tė vieną negraitę iš laivo. 
Kompanija davė apeliaciją 
Aukščiausiam Teismui, ku
ris dabar ir atmetė apelia
ciją. » >

artiste giria naują
ją LENKŲ VALDŽIĄ
Chicago. — Šiandieninėje 

Lenkijoje yra daugiau pro
gos menui ir kultūrai, negu 
bet kada pirmiau, pareiškė 
Joanna Kupiszewska, žymi 
Ghicagos operos dainininkė, 
sugrįžusi iš Lenkijos. Ji 
ten lankėsi pustrečio mėne
sio. Lenkijos muzikai, ar
tistai ir kiti menininkai vis 
plačiau išvysto savo veiklą, 
sakė Kupiszewska.

f
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katalikus ir
ORAS.—Būsią šaltoka.

Beje, Eisleris ruošiasi savo 
koncertui, įvyksiančiam š. m. 
vasario mėnesio 28 d. Town 
HaU’ėje, New Yorke.

Anglijos valdžia šaukė 
darbininkus nereikalauti 
daugiau algos, o fabrikan- > 
tus nfckelt kainų.

kl|tusovui būtų

Nanking. — Chinijos tau
tininkai vartoja 100 ameri
kinių šarvuotų automobilių 
kovoj prieš chinų komunis
tus. 4

Maskva. — Sovietų spau
da rašo, kad visi Amerikos 
reakcininkai šturmuos Wal- 
lace’ą, pažangūnų kandida
tą į prezidentus.

žymusis muzikas-kompozito- 
rius Hans Eisler rašo naują 
kantatą. Ji bus \įuo įdomi, 
kad pats kompozitorių patei
kia jai ir žodžius.

—Kadangi nesu poetas, — 
sakė jis spaudos atstovams,— 
tai rašau labai paprastai, kad 

- kiekvienam kl^usovui 
pilniausiai suprantama.

Reikia tikėtis, kad tai bus 
įdomus ir vertingas darbas.

Na, o reakcininkai ryžtasi šį 
vyrą išdeportuoti iš Amerikos 
dėl to, kad jis kadaise pri
klausė Vokietijos komunistų 
partijai.

PREZ. TRUMANAS BIJO 
KRIZIO

Washington, vas. 5. —Pa
sikalbėjime su reporteriais 
prez. Trumanas pareiškė, 
kad jeigu nebus sustabdy
tas kainų kilimas, tai įvyks 
didžiulis nedarbo krizis.

_____________________ 3_____________

Amerikonai Kviečia Pran
cūzus i Trizoniją

Paryžius. — Generolas 
Clay, karinis Amerikos gu
bernatorius V o k i e t ijai, 
kvietė Franciją prisidėti 
prie anglų-amerikonų už
imto • ruožto-Bizonijos taip, 
kad būtų sudaryta Trizoni- 
ja.

Albany, N. Y. — Įnešta 
New Yorko valstijos sei
meliui sumanymas bausti
nai uždrausti kurstymus 
prieš žydus, 
negrus.

CHINŲ KOMUNISTAI 
VIS LAIMI

Nanking, Chinija. — Či
ang Kai-šeko valdžia pripa
žino, kad chinų komunistai 
užėmė Liaoyango priemies
čius, Mandžūrijoj.

WALLACE’O KLUBAI 
ILLINOJUJ

Chicago. — Bent 45-se 
Illinojaus valstijos apskri
tyse įsikūrė klubai remti 
Henriui Wallace’ui, kaip 
.trečiosios partijos kandida
tui į Jungt. Valstijų prezi
dentus.
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Gerai Kovota ir Puikiai Laimėta j
South Bend mieste, Indiana valstijoje, reakcionie- ’ 

riai buvo užsipuolę ant pažangaus lietuvio ir automobi- 1 
listų unijos nario Antano Jay. Jau 1935 metais jis buvo 
suareštuotas, kaipo ateivis, apkaltintas komunistu ir 
norėtas išdeportuoti Lietuvon. Bet tos pastangos nepa
vyko ir li940 metais Jay tapo Amerikos piliečiu.

Pernai vėl ant to žmogaus buvo užsipulta. Rugpjū
čio 29 d. Teisingumo Departmentas pareikalavo, kad Jay 
pilietybė būtų atimta, pasiremiant tuo, kad 1940 metais, 
kai jis tapo piliečiu, jis turėjo deportacijos bylą.

Padėtis pasidarė rimta ir Antaną Jay ginti pasi
ėmė Amerikinis Sveturgimiams Ginti Komitetas. Buvo 
aišku, kad jeigu pavyks iš šio piliečio atimti pilietybę, 
tai toks pat pavojus grūmos milijonai^ sveturgimių ame- i 
rikiečių. Reikia atminti, kad Antanas Jay pribuvo Ame
rikon 1909 metais ir yra dviejų Amerikoje gimusių vai-; 
kų tėvas.

Minėtas Komitetas praneša, kad šiomis dienomis 
Jungtinių Valstijų Distrikto Teisėjas Luther M. Swy- 
gert atmetė Teisingumo Departmento reikalavimą. Ko
mitetas teisingai skaito tai labai dideliu laimėjimu dėl : 
progreso ir demokratijos. Su tuo reikia pilnai sutikti.

Iš savo pusės, mes tik galime pasveikinti, Amerikinį 1 
Sveturgimiams Ginti Komitetą už tokį greitą ir sėkmin-| 
gą atėjimą pagalbon užpultam žmogui. Tas turėtų įti
kinti kiekvieną, kaip svarbus ir reikalingas yra toks Ko- i 
mitetas. Sveturgimiams reikia įstaigos, kuri budėtų *jų , 
sargyboje.

Reikia tikėtis, kad šis Teisingumo Departmento pra
laimėjimas Antano Jay byloje neigiamai paveiks visus, 
kurie kėsintųsi ant sveturgimių teisių.

KLERIKALAI SUAKME
NĖJO SAVO DOGMOSE, 
O MENŠEVIKAI TŪNO- 
JA KLERIKALŲ IDE
OLOGUOS PILVE

Chicagos dienraštis Vil
nis rašo (vas. 2 d.):

Vokietijoje lietuviai kleri
kalai pradėjo leisti savo žur
nalą “Tėvynės Sargas.” Tam 
žurnalui vadovauja kunigas 
M. Krupavičius, bėglys iš 
Lietuvos, tasai pats Krupavi
čius, kuris, keli metpi atgal, 
save pavadino “valkataujan
čiu šunim.” Tuomet kun. 
Krupavičius buvo išsiblaškęs 
baukštuolis. Dabar jis ir 
jo konfratrai vėl atgavo sa
vo seną lygsvarą. Dabai', 
atsigaunant reakcijai ir fa
šizmui, lietuviai klerikalai 
jaučiasi daug stipriau.

Jei keli metai atgal savo 
dogmose ir reakcinėj politi
koj jie buvo kiek pašliję ir 
grabaliojosi naujų frazių, tai 
šiuo laiku jie grįžta atgal 
prie “senų tradicijų.”

“Tėvynės Sargas” pasisako 
eisiąs tais takais, kuriuos 
pramynė 'pirmasis “Tėvynės 
Sargas,” ėjęs Vokietijoje 
pradžioje šio šimtmečio. 
Anuometinį “Tėvynės Sargą” 
redagavo kun. Tumas.

Koks buvo - anuometinis i

dicijų, kurios krikščionius 
demokratus jungė su caro 
valdžia, su anuometine re
akcija.

Nereiks tų baikų. Klerika
lizmas neišsižadės savo pra
eities, nors ji juoda, kaip 
smala. Jis neišsižadės ir to 
laikotarpio savo istorijoj, 
kada kleras bendradarbiavo 
su smetonininkais. Lietuviai 
klerikalai neišsižadės ir savo | 
pritarimo Ispanijos liaudies 
budeliams.

Ne Grigaičiai ir Januškiai 
ir kiti to plauko menševikai 
mokins klerikalus. -Klerika
lai juos mokina ir mokins, 
nes socialistai šiandien yra 
klerikalų nelaisvėje.

Krupavičius, pasididžiuo
damas, gali paklaust Grigai
čio : Ar ne mūsų viršus, kad 
mes (klerikalai) patys pir
mieji užgyrėm Ispanijos 
frankistus? Ar frankistai 

“nebuvo patys pirmieji kovoje 
prieš komunistus? Dabar ir 
tamsta dalyvauji toje kovoje. 
Taigi, tamsta, ponas Grigaiti,

atėjai į mūsų eiles, o ne mes 
atėjome pas jus.

Krupavičius su Bučiu ga
li pasakyt Grigaičių adresu : 
Tamstos Amerikos Lietuvių 
Taryba bendradarbiauja su 
smetonininkais. Tamsta nu
siritai iki mūsų pozicijų, tai 
kam čia tamsta niekus pasa
koji ?

Jie galėtų primint naujie- 
niniams ir keleiviniams men
ševikams ir jų poziciją Grai
kijos atžvilgiu. Juk socialis
tai remia Graikijos fašisti
nius monarchištus. Tai kam 
čia Grigaičiai purškauja, kad 
klerikalai anuomet rėmė Ru
sijos monarchiją? Socialistai 
priėjo tą tašką, kur klerika
lai jau 50 metų atgalios bu
vo sustoję kaipo vierni caro 
valdžios padonaiN •

Nors Grigaičiąlns, Januš- 
kiams ir MicheTsonams, kar
tais, ir nejauku tūnoti kleri
kalų ideologijos pilve, bet 
jie ten yra ir jiems iš ten nėr 
kur bėgti. Jie sutapo su juo
džiausiais elementais lietuvių 
gyvenime.

Dailininkas Vytautas 
Jurkūnas

Rašo Jurgis Tarnauskas

i "Pavasario Godų” 
Prenumeratos

Priešrinkiminis Žodžių Karas
Pietinių Valstijų reakcionieriams ir šovinistams ne- ; 

patinkanti prezidento Trumano patiektoji Kongresui ei-; 
vilinių teisių programa. Vienas po kitam tų valstijų se- I 
.natoriai išsireiškė, kad kol jie gyvi bus, Kongrese ne
praleis jokio įstatymo, kuris suteiktų negrams lygias 
'demokratines teises, baustų linčiuotojus, arba panaikin- i 
tų mokęstį už balsavimo teisę. Jie net primena anų senų 
laikų civilinį karą ir sako, kad dabar padėtis esanti dar , 
rimtesnė. (Vadinasi, jie grūmoja sukilimu prieš Jungti
nes Valstijas.

Tačiau tai tik žodžiai. Jie puikiai žino, kad prezi-: 
dentas Trumanas už savo programą nekovos, kad ją | 

♦ Kongresui patiekė tik laimėjimui savo pusėn pažangio- 
sios visuomenės balsų ir simpatijos visose kitose valsti- i 
jose gyvenančių negrų. Ypatingai negrų balsai svarbu j 
New Yorko valstijoje.

Jau dabar pranešimai iš Washington© sako, kad pie
tinių valstijų senatorių grūmojimai skaldyti demokratų 
partiją yra nesąmonė. Demokratų partija yra jų partija 
ir kai ateis laikas rašymui 1948 metų rinkiminės pro
gramos, Trumano pasiūlymai bus taip atskiesti, jog iš jų 
niekam jokios naudos nebeliks ir jokio pavojaus pietinių 
valstijų demokratams nesudarys.

Šitas demokratų partijoje žodžių kafras pakartoja
mas beveik prieš kiekvienus rinkimus ir tokiais pat tiks
lais — laimėti balsų.

Ką tik dabar daro ir siūlo prezidentaš Trumanas, 
- kaipo demokratų kandidatas į prezidentus, visada turi 

mintyje Henry Wallace ir trečiosios partijos sąjūdį, i 
Pietinių valstijų demokratai rėkia, kad su savo tekiais 
reikalavimais Trumanas pralenkia patį Wallace’a.

> Tas tik pakelia Trumano prestižą, o žodžiai jam nie
ko nekaštuoja. Trumanas ir jo “smegenų trustas” pui
kiai žino,- kad trečiosios partijos aiški progresyviską 
programa ir Henry Wallace’o kandidatūra patrauks 
daug žmonių iš demokratų partijos. Juos jie bando su
laikyti gražiai skambančiomis frazėmis.

“Tėvynės Sargas,” galite 
spręsti iš šio programinio pa
reiškimo :

“Sargiečiai” (“Tėvynės Sar
go” srove, atseit klerikalai), 
o su jais visa konservatyviš- 
ka iki kaulų smegenų Lietu
va pripažįsta Rusijos cieso
rių už ’tikrą savo 'valdovą, 
nuo Rusijos nerūpinasi skir
tis.”

Tokia tuomet buvo carber- 
nių programa. Ir Mykolas
Krupavičius, praslinkus po 
to beveik 50-čiai metų, pri
ima ja, kaipo šventa krikš
čionių demokratų partijos 
tradiciją. '

Jau vien iš to matyt, kad 
klerikalai nei per iotą neiš
sižadėjo savo juodųjų tradi
cijų. Kokiais jie' buvo, to
kiais jie stips.

Tame pat “Tėvynės Sargo” 
numeryje, be Krupavičiaus, 
debiutuoja vyskupas P. Bu- 
čys, vienas iš didžiausių ob- 
škurantų. Bet klerikalų 
žvaigždyne jis vienas iš cam
pion ų.

Vyskupas Bučys kelia seną 
klerikalų obalsį “atnaujinti 
viską Kristuje.” Praktikoje, 
žinoma, tas reiškia atkurti 
jėzuitizmą jo ispaniškam pa-
vidale.
• Krupavičiaus ir Bučio pa
reiškimai net ’“Naujienų” 
pliuškiui pasirodė perdaug 
su a k m e n ė j usi om d ogmom, 
tradicijom, “partinėm ambi
cijom.”

“Naujienos” pageidauja, 
kad Bučiai ir Krupavičiai iš
sižadėtų bent tų savo tra-

Šie asmenys užsiprenu
meravo St. Jasilionio poe
zijų knygą ir jų vardai 
tilps knygoje.

Vasario 2 d., buvo pasku
tine diena priėmimui vardų 
įtalpinti knygom Mes tęsi
me priėmimą prenumeratų, 
bet vardai nebus įrašyti 
knygon, nes jau vardų su
rašąs priruoštas ir sustaty
tas spausdinimui.

Per Miką Masį, Detroit, 
Mich.: S. Tvarijonas, Ed. 
Sheputis, A. Brazewich, U. 
Palevičienė, M. Masys, J. 
Povilaitis, J. Zigmonth, G. 
Nausėda, A. Adomaitis, 
Adelė Mills, Paul Zunaris, 

j J. Aranuk, M. Marozienė, 
U. Yųška, Alf. Kuprevi
čius.

Per Gem Jamison, Ne' 
wark, N. J.: Sietyno Cho
ras, George A. Jamison, 
Tadas Kaškiaučius, Paul 
Casper.

Per Joną Didžiūną, New 
Haven, Conn.: Bronė Vait
kevičienė, Adelė Petkienė, 
Amilė Milauskienė, Jonas 
Rudmanas, Jonas Didžiū-

I nas.
Per K. Perikienę, Brook- 

ijyn, N. Y.: Mrs. Papienė, 
F. Mažilienė, Mr. ir Mrs. 
Tumeliai, A. Kaulinienė, 

į K. Sinko, K. Petrikienė.
Per K. Žukauskienę, Ne- 

!wark, N. J.: Ignas Beeis, 
; K. Žukauskienė, J. Gricių-

į Amerikiečių Laikraštis Prancūzams
Vienas Marshall Plano punktas nepatinka nė Fran- i 

cūzijos konservatyviškajai spaudai. Ji sako, kad tai yra ; 
įžeidimas francūzų spaudos. Mūsų vyriausybė esanti 
suplanavus Francūzijoje išleisti francūzų kalba francū- ■ 
zams dienraštį. Toks dienraštis atvirai ir griežtai gintų 
Amerikos interesus. Būtų visiemš žinoma, kad jį kon- i 

■E troliuoja ir leidžia Amerikos kapitalas. ,
gS Francūzų spauda sako: Tai reiškia, kad Amerika 
( 'nepasitiki, jog jai draugiška francūzų spauda gali tei

singai nušviesti ir apginti Amerikos interesus.

II Vokietijoje Protesto Streikai
Vokietijoje, Amerikos ir Anglijos okupacijos zonose, 

streikuoja milijonai vokiečių darbininkų. Jie streikuoja 
ne prieš samdytojus, bet prieš maisto stoką. Amerikos 
zonos administratorius gen. Clay sako: Šiuo streiku jūs j 
tik sau pakenksite, nes dar labiau sumažinsite maisto 1 

k' pristatymą. i

CIO Pydomosios Tarybos šulai Philip Murray (kairė
je), prezidentas, ir James Carey, sekretorius. Taryba 
nubalsavo 33 balsais prieš 11, kad šiuo tarpu Ame
rikoje nereikia trečiosios partijos. Pažangiosios uni
jos tokį tarybos nutarimą smarkiai kritikuoja ir vis 
tiek dalyvauja trečiosios partijos judėjime. Jos taip

gi remia'Henry’Wallace’o kandidatūra į ; 1 
Jungtinių V'alstijų prezidentus.

nas, J. Stanelis.
Per J. K. Navalinskienę, 

Binghamton, N. Y.: Anta
nas Varanauskas ir Anta
nas Navalinskas.

Per S. Jasilionį, Bing
hamton, N. Y.: Jonas Ma- 
sanauskas, Marcelė Sado- 
dienė, Frank Zeboris.

Per Geo. Shimaitį, Brock
ton, Mass.: At. Orintas, 
P. Mickevich, A. K. Raila, 
Geo. Shimaitis.

Per Petronėlę V' Gasper, 
Grand Rapids, Mich.: Ve
ra Gelgota, Anna Daukša, 
Mary Lutkes, Petronėlė V. 
Gasper.

Per Stanley Baroną, 
Brockton, Mass.: Jonas 
Stočkus, Antanas Sauka, 
Stanley Baronas.

Per V. Stankevičių, Bal
timore, Md.: Frank Ramoš
ka, Sofija Bartašienė.

Per ALDLD Centrą, B’- 
klyn, N. Y.: Jonas Aukš- 
čiūnas, Jonas J. Gerdis, 
Jieva Malinauskienė, Juo
zas Ščebeda, V. J. Valley, 
Stasys Yurkūnas, Veronika 
Yokimienė.

Pavieniai: J. ChichiLskas, 
Montreal, Canada, A. P. 
Grygutis, Linden, N. J., Le
onas Tocionis, B’klyn, N. 
Y., M-. Sakai, Justice, Ill. 
Ona Vįsotskienė, Kensing
ton, Conn., Vincent Kelme
lis, Torrington, Conn., P. 
Bieliauskas, Richhiond Hill, 
N. Y., (per K. Genį); A. 
Taraška, Methuen, Mass., 
Magdal. Norbutienė, Sun
nyside, L. L, A. VenskevL 
čius, Stoughton, Mass., A. 
•Sabulienė, South Boston, 
Mass., Alex Pikūnas, 'Con
nerton, Pa., Peter Austre- 
vičiuš, Boyertown, Pa., L. 
Tvaska, Luther, Mich., M. 
Meisonienė, W a t erbury, 

i Conn., T. Medelis, Miners- 
i ville. Pa., (per V. Rama-' 
naušką).

Širdingai dėkojame vi
siems už užsiprenumeravi
ma.

Laisves Adm-cija

Nedavęs Alaus Leidimo, 
Nušovė 3 ir .Nusižudė

Duluth, Minn, —r Kuomet 
Elmer miestelio 'taryba ne
davė J. A. Contanzi’ui leL 
'dirno atsidaryti alaus sa- 
liūną, tai Contanzi nušovė 
tris tarybos narius, sužei
dė ketvirtą ir pats nusišo
vė.

Vytautas Jurkūnas —vie
nas geriausiųjų Lietuvos 
dailininkų, meistriškai atli
kęs, daugelį reikšmingo ir 
rimto turinio tematinių 
graviūrų.

V. Jurkūno gyvenimp ke
lias būdingas Lietuvos in
teligentijos atstovams, ku
rie tik tarybinės valdžios 
metais įgijo visas sąlygas 
našiam darbui.

V. Jurkūnas gimė 1910 
m. Ukmergės apskr., Vin- 
deikių km. Valstiečių šei
ma, kurioje augo ir lavino
si Vytautas, pasižymėjo di
deliu darbštumu. Nebuvo 
tokios amato šakos, kurios 
nepraktikavo namuose. Ne
didelis žemės sklypas vos 
galėjo išmaitinti penkias 
burnas, o visa kita pragy
venimui reikalinga, prade
dant batais ir baigiant na
mų apyvokos daiktais teko 
gamintis savomis rankomis.

Iš jaunystės dienų pamė
go būsimas dailininkas pai
šybą. Paliktas savo žaidi- 

i muose pačiam sau, *mažas 
Vytautas kruopščiai išpai
šydavo rastus popiergalius 
ar laikraščių gabalėlius. 
Metams bėgant, piešimo 
aistra darėsi vis stipresnė 
ir baigėsi atkakliu patrau
kimu mokytis. Pastebėjęs 
šią aistrą, senis Jurkūnas 
nutarė leisti savo sūnų į 
mokslą. Baigus šiam vieti
nę progimnaziją, tėvas ve
ža sūnų į Kauną. Bet čia 
iš karto aptemo džiaugs
mingos valstiečio vaikino 
viltys, svajojusio patekti 
į meno mokyklą.

Čia tiktai išrinktieji bu
vo laisvai priimami. Nepai
sant sėkmingai išlaikytų 
egzaminų, Vytautą Jurkū
ną į mokyklą nepriėmė. 
Mat, smetoniniai vadeivos 
visaip trukdė neturtin
giems žmonėms stoti į auk-1 
štas mokslo įstaigas. No-1 
Tintiems mokytis aukšto- i 
siosė mokyklose nustatytas 
buvo griežtas konkursas, 
kurio sėkmingas rezultatas 
priklausė ne tiek nuo žinių, 
kiek nuo turtinės abituren- 
to .padėties. Ir vaikinui 
valstiečio sermėga apvilk
tam'teko užleisti vietą prie 
molberto mažiau gabiam,1 
■bet užtat turtingam vien
mečiu!.

Tačiau nors ir nusivylė 
jaunasis Jurkūnas buržua
zine tvarka, bet, nuo savo 
pasiryžimo neatsisakė. Se-! 
kančiais 1929 metais jis vėl 
egzaminuojasi ir, nuveikęs I 
buržuazinių įstatymų kliu-i 
tis, užskaitomas į laisvąją: 
vietą svajotoje mokslo į- 
s taigoje.

Studentaudamas, Jurkū
nas susipažįsta su pagrin
dinės jaunimo organizaci
jos nariai, kurie kovojo 
prieš nepakenčiamą smeto
ninį režimą.

Netrukus nelegalinio sa
tyrinio “Šluotos” laikraščio | 
puslapiuose pasirodo aš
trios Jurkūno karikatūros 
•prieš smetoninius kunigi
nius pakalikus.

Puikiai besimokydamas 
Jurkūnas 1935 ih. gauna 
Kauno meno mokyklos bai
gimo ‘pažymėjimą su teise 
“laisvai pasirinkti” darbą. 
Bot buržuazinėje Lietuvoje 
jaunajam dailininkui '“lais
vai pasirinkti” darbą ne 
tiek jau lengva buvo, kaip 
tai skelbė puošnūs naujo 
pažymėjimo žodžiai.* Dar 
ilgokai teko panešioti kiše
nėje pažymėjimą, kol pa
galiau pasisekė gauti mo- «

kytojo vietą provincijoje.
Vytautas dėsto Palango

je, po to Aukštadvaryje. 
Laisvąjį nuo pamokų laiką 
paskiria mylimam darbui- 
kūrybai ir tobulinasi grafi
kos srityje.

Savo kūriniams temas jis 
paima iš rūstaus paprastų 
darbo žmonių gyvenimo. 
Labiausiai pavykę V. Jur
kūno darbai — tai graviū
ros — “Žvejai,” “Vokiečių 
žiaurumai Lietuvoje,” “Lie
tuvos ir žemaičių mužikas,” 
iliustruojąs vienokio pava
dinimo Dionizo Poškos kū
rinį, ir kiti. Juose dailinin
kas meistriškai atvaizduoja 
būdingų Lietuvos valstie
čių, žvejų tipus, įkūnijęs 
šių žmonių kupiną darbo 
gyvenimą.

Įsikūrus 1940 m. Lietuvo
je tarybų * valdžiai, jauna
jam dailininkui atsivėrė 
naujieji kūrybos horizontai, 
bet fašistinių grobikų įsi
veržimas į kraštą sutruk
dė jaunojo dailininko kūry
binius sumanymus. Jis eva- 
kuojasi į Tarybų Sąjungos 
gilumą. Čia, V. Jurkūnas 
susipažįsta su tarybine tik
rove. Ji įkvepia jį darbui.

Vytautas nukreipia savo 
pastangas prieš vokiškuo
sius okupantus. Jis piešia 
antifašistinius plakatus ir 
karikatūras, tiksliai pla
kančias priešą.

Tarybinės Armijos lietu
viškojo junginio eilėse, V. 
Jurkūnas sugrįžta į'Tėvy
nę, kur nuo pirmųjų respu
blikos išsivadavimo dienu 
jis įsijungia į atstatomuo
sius darbus. Dideli orga
nizaciniai gabumai greta 
vaisingos dailininko ir dės
tytojo veiklos, suteikia V. 
Jurkūnui Vilniaus Valsty
binio Dailės Instituto direk
toriaus vietą.

Už nuopelnus tarybiniam 
menui, Vytautui Jurkūnui 
pripažįstamas Lietuvos 
TSR nusipelniusio meno 
veikėjo vardas.

Lietuvos sostinės 14 apy
gardos rinkėjai parodė V. 
Jurkūnui didelį pasitikėji
mą ir išrinko jį į Vilniaus 
miesto Tarybos deputatus.

Washington. — Amerika 
pasiuntė Rumunijai protes
to notą ’’prieš nesutinkan
čių su valdžia piliečių teisių 
varžymą.”

Brotherhood of Locomotive 
Firemen and Engineers prezi
dentas David B. Robertson pa
reiškė, kad nuo dabar si gele
žinkeliečiu upija suteiks ne
grams lygias teises su baltai
siais. Tokį tarimą unija pa
darė ,kad išpildyt šalies Aukš
čiausio Teismo nutarimą, ver
čiantį unijas liautis diskrimi

navus prieš negrus 
darbininkus.

2 pusl.-#«Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Peniktad., Vas. 6, *1948
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Vieno Lietuvos Miesto Žlugimas 
Ir Atgimimas

' Rašo L. Sklervte

LAWRENCE, MASS.

Aš noriu papasakoti apie 
mano gimtojo Šiaulių mie
sto, kuris per paskutinį am
žiaus ketvirtį du kartus iš
tisai buvo nušluotas nuo 
žemės paviršiaus tuo pačiu 
nuožmiuoju priešu — vo
kiečiais — žlugimą ir at
gimimą.

Stambus Lietuvos pra
monės .centras Šiauliai, su 
save pagarsėjusiais visa
me Pabaltyje odos fabri
kais, ypač išaugo kultūriniu 
ir pramoniniu atžvilgiu 
pirmais tarybinės valdžios 
metais, kuomet miesto gy
ventojų skaičius nuo 35,000 
pakilo iki 50,000, kuomet 
pilnu pajėgumu pradėjo 
dirbti senieji fabrikai ir ga
myklos, kūrėsi naujos įmo
nės, kuomet jaunimas pla
čia banga užplūdo naujas 
mokyklas, o pačiame mies
te pagausėjo kultūros ir 
švietimo įstaigų tinklas.

Aš palikau Šiaulius 1941 
m. birž. 22 d. sekmadienį.

Išvažiavau šviesia šilta 
birželio naktį, ir visiems e- 
vakuacijos metams mano 
atmintyje Šiauliai liko to
kie, kokius aš mačiau juos 
paskutinį kartą: mėnulio 
šviesos, sklidinos lygios, me
džių apsodintos gatvės, pa
žįstami namai ir baltai rau
dona smaili gotinio stiliaus 
Petro ir Povilo bažnyčia, 
kurią aš ilgai siekiau pro 
langą išvykstančio trauki
nio. Žiūrėjau ir buvau tvir
tai įsitikinusi, jog sugrįšiu 
čia vėliau.

Ir grįžau. Po trijų metų 
ir dviejų mėnesių nuo ma
no išvažiavimo dienos, kai 
nuniokuotas ir vos atpažįs
tamas miestas dar-, dvokė 
dūmąis, gatvės buvo užver
stos stiklo šukėmis, o ant 
nedaugelio užsilikusių na
mų kartojosi stambūs juo
dos spalvos parašai: “Už
minuota.” “Patikrinta, mi
nų nėra.”

Pradedant Šilėnų stotimi 
(7 klm. nuo Šiaulių) aš be 
perstojo stebėjau artėjan
čius pažįstamus ir brangius 
man vaizdus: . bažnyčią, 
kuri jau pusantro kilomet
ro nuo Šiaulių matos, eže
rą... Bažnyčios aš nepama
čiau...

Stotis. — Įgriuvęs, sto
gas, apdegusios, sienos ir 
gailiai ant vienos balkės 
pakibusi geležinė, vėjo 
siūbuojama lentelė su para
šu: “Šiauliai.”

Pėsčias žmogus galėjo sa
ve nevarginti gatvių judėji
mo taisyklėmis, vaikščioji
mu šaligatviais ir panašiais 
prietarais. Po miestą gali
ma buvo žingsniuoti sker
sai ir išilgai, trumpinant 

sau kelią per durų kiaury
nes ai' sugriautą namų lan
gus. Gatvėse matomos buvo 
retos ir tylios žmonių figū
ros, nuo skausmo sustingu
sios ties sugriautais židi
niais, t v

Aš nenoriu varginti skai
tytoją smulkiu visų sugrio
vimų apskaičiavimu, ku
riuos vokiečiai padarė 
miestui prieš pabėgsiant. 
Jie darė tą patį visur, bet 
Šiauliams teko ypač sun
kiai nukentėti. Man pasa
kojo liudytojai, kad miestas 
pradėtas buvo naikinti 
1944 m. liepos 24 d., o vo
kiečiai pabėgo liepos 27 d. 
rytą. Šie “Naujos Europos” 
kūrėjai su grynai vokiškuo
ju pedantiškumu, kirto me
džius gatvėse, svaidė į -na
mus padegamąsias grana
tas, kurios sprogdamos kė
lė temperatūra iki 800- 
1000 laipsnių. Sunkios 
kautynės vyko miesto prie-l 
jimuose, bet pats miestas 
žuvo nuo šių plėšikų rankų.

Praėjo treji metai. Aš 
vengiau kelionės į Šiaulius, 
man sunku buvo matyti 
nuniokuotą gimtąjį miestą, 
sukėlusį .man kapinių įspū
dį. Tiesa, aš girdėjau, kad 
nei vienas Tarybų Lietuvos 
miestas neatstatomas tokiu 
spartumu, kaip Šiauliai. 
Bet štai, pagaliau, aš jį ap
lankiau.

Stotis sveika, naujintelai- 
tė! Be priekaišto grindi
nys, šaligatviai. Gatvėse di
delis pagyvėjimas. Aš spar
tinu žingsnius. Širdis prisi
pildo džiaugsmu. Jis gyvas, 
mano miestas, jis atgimsta!

Aš sėdžiu miesto vykdo
mojo komiteto pirmininko 
drg. Butrimavičiaus kabine
te. Tai mano senas pažįsta
mas, kurio aš nemačiau nuo 
pat karo pradžios. Butri
mavičius Šiaulių m. darbi
ninkas, jo senelis ir tėvas, 
kaip ir jis pats, dirbo odų 
fabrike. Energingas veidas, 
ramūs įtikiną judesiai. Jis 
man smulkiai papąsakojo 
apie miesto atkūrimą. Mus 
abu giliai jaudina Šiaulių 
likimas. Juk mes esame 
kaimynai. į

Štai (jis — tikrasis miesto 
šeimininkas. Aš pažinojau 
■ir buvusius šeimininkus, 
smetoninius burmistrus — 
turtuolį vaistininką Valan
čių, savininką daugelio šil-. 
tadaržių, kurių vaisius jis 
parduodavo pasak iškai 
aukštomis kainomis; ir 
turtingą advokatą Linkevi
čių, kuris tesidomėjo vien 
savo praktika. Vokiečių o- 
kupacijos metais Linkevi
čius liūdnai išgarsėjo. Jis

Amerikos Muzikantu Federacijos prezidentas James C. 
Petrillo kalba per radiją ir aiškina muzikantą reikalus. 
Radijo kompanijos labai priešingos bent kokiems su

varžymams, kurie neleistą joms muzikantus 
atleidinėti iš’ darbo pagal norą.

buvo tada Šiaulių burmis
tru ir yrą kaltas daugelio 
tūkstančių ramių tarybinių 
piliečių nužudymu. Tie mie
sto šeimininkai maža rūpi
nosi miesto reikalais. Juos 
labiau domino savo kišenių 
prikimšimas.

Butrimavičius kalbėjo a- 
pie miestą, kaip apie savo 
vaiką, drauge su miestu 
pergyvenęs jo vargus ir 
laimėjimus.

— Jūs tik pagalvokite, 
kokiame stovyje atiteko 
mums miestas. Iš 2,095 pas
tatų, sunaikinta 1,898, t. y. 
80 nuoš. 21 įmonė buvo vi
siškai sugriauta, dešimtys 
kitų reikalavo kapitalinio 
remonto. Elektrinės įrengi
mai buvo vokiečių išgrobst- 
tyti. Medžiaginiai nuosto
liai siekė pusę milijardo 
rubliu. Miestas neteko tri
jų ketvirtųjų savo gyvento
jų skaičiaus. Jūs matėte jį 
po vokiečių pabėgimo, argi 
galima buvo įsivaizduoti, 
kad mūsų miestas tai]) greit 
prisikeltų ?

—Aš noriu pats jums paro
dyti, kas atlikta ir kas bus 
dar nuveikta.

Mes susitarėme susitikti 
artimiausią laisvąją dieną.

Nuo ko buvo pradėti? 
Aišku, nuo parko, to visų 
šiauliečių pasididžiavimo, 
su jo vėsiomis alėjomis, 
kurios susietos su mano 
vaikystės ir jaunystės at
siminimais. Uga, pavėsio 
kupina, dar Kotrynos lai
kais pasodinta kaštonų alė
ja, vokiečių iškirsta. Kai aš 
lankiausi čia prieš 3 metus, 
bejėgiai negyvi milžinai gu
lėjo žemėje, o pačiame par
ke kas žingsnis matomi bu
vo vieniši medžių rąstga
liai.

— Mes pasodinome mies
te 20,000 medžių, kurių 
keletą tūkstančių parke. 
Štai, šios kaštonų alėjos 
vietoje išaugs ąžuolai, jūs 
matote, kaip sparčiai jie 
auga, — kalba Butrimąvi- 
'čius. — Šiauliai turi būti 
gražesni ir didesni, negu 
buvo ]) r i e š karą. 
Tai turi būti mies
tas — sodas. Parko plo
tą mes plečiame, pačiame 
gi mieste padarėm 4 skve
rus. Beveik visos gatvės jau 
apželdintos. ’ A p lankysite 
mus po 3 metų, ir miesto 
jūs nebepažinsite — kalba 
šypsodamasis Butrimavi
čius.

Mes einame lygiomis šva
riomis gatvėmis, kurių pa
kraščiais stovi jauni bela
piai medeliai. Kas trečias 
namas apsuptas pastolių, 
visur tvoros, už kurių sudė
tos plytos, rąstai, skalda, 
kalkės. Jau atstatyta dau
giau kaip 100 tūkstančių 
kv. metrų gyvenamojo plo
to, o vokiečiai sugriovė 
226,000 kv. metrų.

Pirmojo didžiojo karo 
metais Šiauliai pradėjo at
sistatyti tik praėjus 5 me
tams po karo pabaigos.

Mes ateiname prie atsta
tytųjų dramos teatro rūmų. 
Teatras, kurį baigė statyti 
vos keletą mėnesių prieš 
karą, taip pat buvo vokie
čių sugriautas. O dabar jis 
išdidžiai stiepiasi, toks 
šviesus, linksmas.

— Šiomis dienomis mes 
čia žiūrėjome rašytojo 
Marcinkevičiaus pjesę “Ka
valiūnai”, gerai ^uvaidinta! 
‘—patenkintas sako Butri
mavičius. ’— Pjesę pastatė 
nusipelnęs meno veikėjas 
režisierius Juršys, tai pui
kus vyras. Kokį aktorių

r

Šiame paveiksle parodoma Mrs. Ada Lois Sipuel, juod- 
veidč, gabi studente, kurią Oklahomos Universiteto tei
siu fakultetas atsisakė priimti tęsti teisią mokslą. Byla 
atsidūrė i šalies Aukščiausiąjį Teismą. Teismas nu
sprendė, kad jai turi būti parūpintos tokios pat moks
lo sąlygos, kokias turi baltieji studentai. Bet univer
sitetas atsisako teismo nuosprendį išpildyti. Veikiau- 

. šia visas reikalas vėl atsidurs tam pačiam teisme.

jaunimą jis ugdo!
Mieste atstatyta dešim

tys stambių ir šimtai, 
smulkesnių pastatų. Iš 
stambių objektų, — be dra
mos teati'O, tai kino “Kapi
telis”, miesto poliklinika, 
“Aušros” muziejus, stotis, 
didžiulis keturiu aukštų 
gyvenamas namas Vilniaus 
ir Darijaus ir Girėno gat
vių kampe ir daug kitų. 
Baigiama atstatyti miesto 
ligoninė 350 lovų, gimdymo 
namai, mergaičių gimnazi
ja, statomas vandentiekis ir 
kanalizacija. Vandentiekio 
tinklo ilgis sieks 46 kilome
trus. Gyventojai gaus kas
dieną po 1,500 kubinių met
ru vandens.

*>

Dabar jau ežere galima 
bus maudytis ir žuvis gau
dyti. Iki šiol šis ežeras tiek 
buvo užterštas odų fabrikų 
srutomis, kad nei žuvis čia 
veisėsi, nei žmonės maudė
si. ♦

Visos sugriautos įmonės 
atstatytos ir jose vyksta 
gamyba.

Mes artinamės prie “El
nio” odų fabriko giganto. 
Beveik visi gamyklos kor
pusai išliko sveiki, o sudar
kytas mašinas patys darbi
ninkai sutvarkė. Auga ir 
plečiasi “Elnias”. Įrengia
mi nauji cechai, gimsta 
darbininkai — racionaliza
toriai. Darbininkams pasta
tytas didelis gyvenamas ną- 
mas.

Gerai dirba Šiaulių įmo
nės. Miesto pramonė jau 
lapkričio mėnesį įvykdė me
tinį plarią, o “Elnio” ga
mykla jau gruodžio mėnesį 
dirbo 1948 metų sąskaitom

Šauniais stachanovininkų 
vardais gali didžiuotis 
Šiauliai. “Verpsto” trikota
žo fabriko sfaehanovinin- 
kės — Babrauskaitė, kuri 
per 10 mėnesių įvykdė 20 
mėnesių išdirbio normą, 
Puidokaitė, kuri per 10 mė
nesių įvykdė 15-os mėnesių 
normą, šiukštienė—14 mė
nesių. “Rudės” baldų fab
riko stachanovininkai Jo
nas Girdziūnas, Dargis, ku
rie įvykdo mėnesines nor
mas daugiau kaip 200 nuoš. 
“Elnio” odų fabriko sta
chanovininkai Šimkienė ir 
Kazys Račkauskas, kurie 
jau įvykdė antrą metinę 
normą, ir daug’ kitų.

Dar daug įdomaus papa
sakojo man Butrimavičius. 
Mes apžiūrėjome geležin
kelininkų miestelį, kur 
plačiai vyksta individualinė 
statyba. 50 geležinkelininkų 
jau pastatė ar baigia sta
tyti jaukius namelius'. Su 
sodu, daržu, ūkio trobe
siais. Valstybė suteikė jiem 

lengvomis sąlygomis pasko
lą.

Statomos mokyklos, gim
nazijos. 1944 m. rudenį į 
mokyklas atėjo 5,000 vaikų, 
o 1947 m. — 7,000. x

Šiauliai ruošiasi rinki
mams į vietines Tarybas.

“Elnio” gamykloje rinki
minis susirinkimas. Čia su
sirinko visos gamyklos ko
lektyvas. Į tribūną pakyla 
meistras Pocevičius.

— Mūsų kandidatai į de
putatus turi būti tokie žmo
nės, kuriems arčiausi žmo
nių interesai, kuriu šventa
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pareigai — ginti liaudies 
reikalą, 

v
Z

Siūlau kandidatu į mies
to Tarybos deputatus mūsų 
gamyklos pasididžiavimą 
— stachanovininką Kostą 
Račkauską, kuris jau įvyk
dė 2 metines normas.' Rač
kauskas mūsų darbininkas 
ir, be abejo, stovės mūsų 
reikalų sargyboje — pasakė 

i meisteris Pocevičius.
Susirinkimas vieningai 

paremia Pocevičiaus pasiū
lymą. 9 kandidatus išstatė 
“Elnio” ‘ gamykla. Jų tarpe 
tokie šaunūs vardai, kaip 
Račkauskas, Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputatė Bronė Filipavičiū- 
tė, darbininkė Urnežienė ir 
kt.

Verpsto trikotažo fabri
kas pasiūlė kandidatu žy
mią stachanovininkę Danu
tę Babarauskaitę, kuri 
kasdieną įvykdo išdirbip 
normą 200—225 nuoš. Da
nutė pati apmokė amato 15 
jaunų darbininkių, kurių 
tarpe yra jau ir stachano- 
vininkių.

Šiaulių miesto darbu žmo
nės pasiūlė kandidatu į 
miesto Tarybos deputatus 
ir drg. Butrimavičių. Jie 
teisingai išsirinko. Žmogus, 
skyręs visas savo jėgas at
statyti vienam, labiausiai 
nukentėjusiam L i e t u v os 
miestų, tikrai .yra garbin
gas liaudies išrinktasis.

★ ★

Lengva širdimi aš palie
ku Šiaulius. Aš atsimenu, 
kas buvo prieš 3 metus — 
griuvėsiai, chaosas, nebuvo 
vandens ir šviesos, nykios ir 
tuščios gatvės, o šiandien 
visur matyti milžiniškų lai
mėjimų.

Lietuvos liaudis, gauda
ma didžiulę medžiaginę ir 
moralinę payamą iš tarybi
nės- vyriausybės, sėkmin
gai atstato savo tėvynę ir 
Šiaulių atgimimas yra iš 
tiesų didysis darbas, ku
riais taip turtinga mūsų 
Tarybinė Tėvynė.

i

NESISEKA ATSTEIGTI 
LIAUDIES CHORĄ

Aną sekmadieni buvo šauk
tas pažangiųjų lietuvių susi
rinkimas dėl atsteigimo Liau
dies Choro. Atėjo keli, bet 
be ūpo, be noro meno veiklai. 
Pažymėtina, kad mūsų drau
gai, kurie per ilgą motų eilę 
savo veikla yra paruošę šios 
kolonijos pažangiųjų lietuvių 
veiklos istoriją, i ši susirinki
mą nė vienas neatėjo.

Po susirinkimui skirto laiko, 
po poros valandų, pasirodė 
keletas, tų' draugų ir draugių, 
o tikėjomės jų pirmutiniais. 
Paklausti, kodėl neatėjo Į su
sirinkimą, vienas teisinasi: 
kiek aš čia begyvensiu, kele
rius metuš, kam čia dar “ba- 
'd ėriuotis”; kitas sak/>: aš jau 
atidirbau; trečias: choras—tai 
vėžys, džiaugiuosi jo nusikra
tęs, niekas manęs prie jo ne
prikalbins daugiau; ketvirtas: 
jei Maple Parke pavasarį, gal 
dainuočiau; penktas: jei vieni 
vyrai, būtų dar nieko, bet jau 
su moterimis sykiu—nedainuo
siu.

\Manau, svarbiausia mūsų 
veiklai kliūtis yra, kad čia pa
matinė industrija (audimas) 
dirba trimis pakaitomis: pir
ma pakaita pradeda dirbti 6 
vai. ryte, antra baigia darbą 
10 vai. vakare, o trečia pra
deda 10 vai. vakare. Tas su
daro tokią padėtį, kad mos 
negalime nieko daug bendrai 
veikti darbo dienos vakarais;

Atėjus sekmadieniui, kada 
galėtume visi sueiti, draugės, 
per savaitę dirbtuvėj dirbu- 
sios, turi namuose atlikti ruo
šą. Popiečiais jau galima iš
eiti, būtų galima tą liką pa
naudoti veiklai. Bet čia la
bai įprasta susieiti, jei ne i di
deles, tai į mažių kės priva
čias sueigas, o tada — įsigė
rimas, užkandžiai, pasilinks
minimas. Organizaciniai rei
kalai —- ligaj vėžys galvojo.

Bet pirmadieniais, antradie
niais daugumas jų dažnai bė- 
davoja: vot, nežinau, kas čia 
yra, per vidurį kaž kas, čia 
darosi negerai. Į galą savaites 
šiek tiek atsiliuosuoja; atėjo 
sekmadienis — vėl tas pats. 
Pe*r savaitę sunkiai dirbant 
dirbtuvėj, o sekmadieniais 
laisva valia savo organizmą 
apsunkinant — trumpina ir 
tuos kelerius likusius motus.

★ ★ ★
Jau Turėsime PCA Skyrių

Gavomp pranešimą iš Bosto
no, kad Lawrence jau yra ii’ 
kitų tautų, priklausančių PCA 
(Progresyvių Amerikos Pilie
čių) ir jau ragina mus tuojau 
įsteigti centralinį anglų kalbo
je skyrių, nes jau turime ga
na čia .narių, žinoma, tas ne
reiškia, kad nereikia' stoti Į 
PCA—kuo daugiau narių, tuo 
platesnį darbą galėsime nu
dirbti.

Tad kai]) tik susisieksime su 
kitų tautų nariais ir išdirbsi
me planus bendram susirinki
mui, visiem nariam bus pra
nešta atvirutėmis — ateikite

Šis paveikslas bus nugabentas Washingtonan ir paro
dytas kongresinei namų komisijai, ko verti yra vetera
nams suteikti namai. Astuonių metų vaikas metė bolę 

n sienon ir bolė Įkrito i namo vidų!

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—. Penktad., Vas. 6, 1948,

visi, susipažinsime asmeniniai 
į ir su užduotimi veikloj. Į tą 
susirinkimą atvažiuos iš Bosto
no organizatorius, išaiškins 
mūsų tuojautines pareigas.

Iš visos mūsų valstijos šiuo 
laiku dideliais skaičiais yra 
siunčiami laiškai, atvirlaiškiai, 
nuo unijų, įvairių organizaci
jų, kliubų ir pavienių asmenų, 
profesionalų ir veikėjų, reika
laujant valstijos sekretoriaus, 
kad tuojau išleistų preziden
tinių rinkimų nominacijų blan
kas. Valstijos sekretorius jau 
pradeda nusileisti, sako dėsiąs 
pastangas; kad blankos būtų 
išleistos prieš gegužės mėnesio 
pirmą dieną.

★ ★ ★
Vėl Mirė Keturi Lietuviai
Poręs praėjusių savaičių bė

giu Lawrence ir priemiesčiuo
se mirė: T. Zarankienė, M. 
Bundulas, A. Šimkūnas'ir Ra
kauskas. Rakauskas buvo dar 
jaunas vyras; antrajam pasau
liniam kare buvo sužeistas, be
ne dėl tos priežasties ir mirė.

Iš mirusiųjų tik Antanas 
Šimkūnas buvo pirmeiviškos 
spaudos skaitytojas ir orga
nizacijų narys. Jis sirgo per 
virš porą motų, dėl to pasku
tiniųjų poros metų laiku veik 
nesimatė visuomeninėse suei
gose.

Velionio palaikus žmona 
palaidojo su bažnytinėmis ap
eigomis. žinoma, tai nėpa- 
žemino velionio paliktų kilnių 
idėjų pažangiųjų lietuvių at
mintyje. T.

Baltimore. Md.
PCA surengė Roosevelto at

minties- susirinkimą sausio 30 
d. Buvo įžanga 60 centų, žmo
nių atsilankė nemažai. Tik gai
la, kad labai mažai lietuvių lan
kosi į tokias svarbias prakal
bas.

Kalbėjo Leo Krzycki, prezi
dentas Amerikoje Slavų Kon
greso, buvęs veikėjas ACW, 
CIO ir W. E. Du Bois. Buvo ir 

'daugiau kalbėtojų.
Susirinkę gausiai aukavo, 

kad II. Wallace, buvęs vice
prezidentas, būtų išrinktas at
einantį rudenį į prezidento vie
tą. St. Raymond.

So. Boston, Mass.
Reikia nepamiršti dienraščio 

Laisvės draugams - skaityto
jams, kad sekmadienį, vasario 
8 d., antrą valandą dieną, įvyks 
smagus parengimas Laisvės 
naudai. Kur? Nagi, 318 Broad
way, So. Bostone.

Aišku visiems, k^d viskas be
galiniai brangu i)’ prenumeratų 
įplaukomis neįmanoma verstis 
tokiam laikraščiui, kaip Laisvė. 
Todėl dalyvaukime parengime, 
tuo paremsime savo laikraštį, o 

i mūsų geros draugės pavaišins 
mus skanėsiais-valgiais, kokių 
dar esame neragavę.

Gaila, -kad drg. Juozas Šu
kys nedalyvaus — serga, ran
dasi ligonbutyje. Velinam greit* 
pasveikti. ' M. K.

!

*
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PASKUTINIS CARAS
-10^47— * (Istorine Apysaka) ★ —iqq— 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i Parašė Justas Paleckis

Jonas.' KaŠkaitis.

Pasišvaisčius Po 
Festivalį

Oakland, Cal.

(Tąsa)
Ir štai vieną rytą, 1914 m. pradžioj, 

z Kokovcevas gavo, caro Nikai ojaus laišką, 
kuriame pranešė turįs jį paliuosuoti nuo 
ministerio pirmininko ir finansų minis- 
terio pareigų. Netrukus pasirodė oficia
lus pranešimas, kad Kokovcevas pasi
traukia savo prašymu dėl susilpnejusios 
sveikatos ir jam suteikiamas grafo ti
tulas.

Kokovcevo įpėdiniu buvo paskirtas se
nasis Goremikinas, kuris pats stebėjosi 
tuo savo paskyrimu ir taip jį apibūdino:

;—Prisiminė mane lyg senus kailinius, 
kurie jau seniai buvo užkišti į dėžę ir 
apibarstyti naftalinu. Ir aš visiškai ne
suprantu, kam reikėjo mane is to nafta- 
lino jau trečią kartą ištraukti. Žinau 
tik viena: kai nebebūsiu reikalingas, ma
ne vėl taip pat netikėtai išmes.

Goremikinas buvo tipiškas biurokra
tas, abuojai vykdąs caro įsakymus, ne
prieštaraudamas, neabejodamas. Nemė
go jis daug galvos sukti painiais klausi
mais ir paprastai sakydavo: “Et, viskas 
niekai! Kaip nors susitvarkys!” O liau
dis Goremikino paskyrimą sutiko kaip 
blogą ženklą. “Tas Varguolis (Goremi- 
kin—išvertus reiškia Varguolis) atneš 
Rusijai vargą’” — kalbėjo žmonės apie 
Goremikiną.

Goremikinas geruoju gyveno su visa 
caro šeima. Jį parėmė ir Rasputinas, 
draugiškai vadinęs Goremikiną “seniu.” 
O naujasis finansų ministeris Barkas 
buvo paskirtas daugiausia dėl Rasputi- 
no protekcijos.

1914 METŲ LIEPOS MĖNUO
1914 metų liepos mėnuo buvo labai 

gražus ir karštas. Kas tik galėjo, važia
vo iš Petrapilio į pajūrį, į kaimo pavėsį. 
Niekur negalėjo išvažiuoti darbininkai, 
įtemptai dirbę Petrapilio fabrikuos, ku
rių daugelis skubiai vykdė kariuomenės 
užsakymus. Darbininkai, tą vasarą- neri-' 
mo ir dažnai streikavo, o liepos mėnesį 
Petrapily prasidėjo didelės demonstraci
jos ir darbininkų susirėmimai su polici
ja. Dažnai net policijos jėgų nepakakda
vo, ir teko šauktis kazokus ir gvardijos 
pulkus darbininkam numalšinti.

Negalėjo išvažiuoti iš Petrapilio ir vy
riausybės nariai. Birželio 15 (28) d. 
nuo serbo Gavrilos Principo rankos žu
vo Austro-Vengrijos sosto įpėdinis erc- 
hercogas Pranas-Ferdinandas ir jo žmo
na. Diplomatam’ buvo visiškai aišku, 
kad į dalis’ skylančioji Austro-Vengrijos 
imperija pasinaudos ta proga sutriuš
kinti slaviškąjį nacionalizmą kurstančią 
Serbiją ir praskinti kelią Austrijai į Sa
lonikų uostą, kuris buvo sena austrų po
litikos svajonė. Didžiojo Europos karo 
kibirkštis jau buvo įžiebta ir grėsė su
sprogdinti dinamitu pritvinkusią Euro
pą. Rusijos politikos galvos ir kariuo
menes vadovybė dieną iš dienos laukė 
kokią diplomatinę bombą ruošia Austri
jos užsienių reikalų ministeris grafas 
Berchtoldas, atsakydamas į Sarajevo 
pasikėsinimą.

Neseniai Rusijos valdžios viršūnės 
dalyvavo anglų laivyno priėmime. O da
bar visas susidomėjimas atkreiptas į 
didelės politinės reikšmės turintį Pran
cūzijos prezidento Puankare atsilanky
mą. Paprastai Prancūzijos prezidentai 
turėjo paprotį po savo išrinkimo atvykti 
vizito pas Rusijos carą. Bet visada jie 
parinkdavo ramiausią politikos atžvilgiu 
laiką, kad tie atsilankymai neturėtų de
monstracijos- pobūdžio. O Puankare ,at
vyko į Rusiją kaip tik už dviejų savaičių 
po Sarajevo pasikėsinimo, kada Europos 
diplomatija įtemptai lauke didelio kri- 
zio, kuris grėsė Europos karo pavoju.

Tuo metu, kai caro kazokai Petrapi
lio priemiesčiuos mušė ir šaudė demon
struojančius ir nerimstančius darbinin
kus, respublikoniškos Prancūzijos galva 
Puankare ir prancūzų ministeris pirmi
ninkas socialistas Vivian i buvo iškilmin
giausiai caro ir vyriausybės priiminėja
mi. Jau vos tik iš laivo išlipęs ir su vi
sais pasisveikinęs, Puankare pradėjo 
kalbėtis su caru Nikaloju II svarbiau
siuoju rūpimu jam klausimu, būtent, 
įtikinti carą, kad Prancūzija visiškai 
parems Rusiją,, jei dėl Serbijos kiltų ir 
visuotinas konfliktas ar karas. Puanka

re perspėjo carą, kad Vokietija visiškai 
pasiruošusi karui ir reikia bijotis, kad 
neužkluptų Rusiją ir Prancūziją tinka
mai nepasiruošusias. Nesiskaitydamas 
su diplomatiniu taktu, pats Puankare 
pareiškia Austrijos pasiuntiniui Petra
pily grafui Sapariui:

— Neužmirškit, kad Serbija turi la
bai karštų draugų rusų tautoj. O Rusija 
turi santarvininkų — Prancūziją.

Tuo jis aiškiai parodė, kad Austrija 
turėtų reikalo ne su viena Serbija, bet ir 
su Rusija, o gal ir su Prancūzija. Žino
ma, ir rusam ir prancūzam buvo aišku, 
kad daugialypė ir visuos karuos sutriuš
kinamoji Austro-Vengrija nedrįstų eiti 
į konfliktą, jei ne stovinčioj! už jos nu
garos Vokietija.

Liepos 22 d. milžiniškasis laukas ties 
Krasnoje Selo buvo pilnas paradan susi
rinkusios kariuomenės. Čia caras rodė 
Prancūzijos prezidentui savo kariškąją 
galybę. Caras Nikalojus atjojo parado 
priimti ant balto arklio, didelės palydo
vų grupės lydimas. Carui artėjant karei
vių kolonos sutiko jį garsiais “ura” šū
kiais, kėlė cilinderius aukštieji/ ponai, 
šilkais šlamėdamos giliam reveranse nu
silenkė garbės tribūnoj susirinkusios 
ponios. Už caro palydovų važiavo ketu
riais baltais arkliais pakinkyta karieta, 
kurioj sėdėjo carienė Aleksandra su Pu
ankare ir sosto įpėdiniu Aleksiejų. Pul
kų atstovai karininkai jojo pas carą ati
duodami raportus. Paskui milžiniškos 
karių kolonos žygiavo pro carą ir prezi
dentą, prakaituodamos ir susijaudinu
sios dėl neaiškių, vos kareivių masę pa
siekiančių gandų apie karo pavojų.

Įsitikinęs dėl savo uždavinio pasise
kimo, matydamas, kad užsienių reikalų 
ministeris Sazonovas visiškai persiėmęs 
jo nusistatymu, Puankare kreiseriu 
“France” išplaukė liepos 23 d. namon. 
Vos tik jam išplaukus, Austrijos pasiun
tinys Belgrade įteikė garsųjį ultimatu
mą Serbijos vyriausybei. Tuo ultimatu
mu Austrija reikalavo, kad Serbija ne 
tiktai pareikštų pasigailėjimą dėl Aus-' 
trijos sosto įpėdinio nužudymo, bet ir 
padarytų eilę žygių prieš Austriją nu
kreiptai pkopagandai ~suvaldyti, uždary
ti patriotinę serbų organizaciją “Narod- 
na Odbrana,” pašalinti nedraugiškai 
Austrijai nusiteikusius karininkus ir 
valdininkus, pagal patiektus sąrašus, 
leisti Austro-Vengrijos valdininkam pa
tiem dalyvauti .Sarajevo atentato bylos 
tardyme ir dar eilė kitų reikalavimų. 
Tokie reikalavimai turėjo tikslo paklup- 
dyti Serbiją ir įžeisti ją kaip nepriklau
somą^ valstybę. Atsakymo buvo reikalau
jama per 48 valandas.

Apie austrų ultimatumą sužinojęs, 
Sazonovas sušuko: ■ w

— Tai reiškia neišvengiamą karą!
Sazonovas suprato Berchtoldą tyčia 

laukus, kad Puankare išvyktų iš Petra
pilio. Jis tik tada pasiuntė, savo reikalą-' 
vimus Serbijai todėl, kad Puankare ne
galėtų susitarti su Sazonovu dėl savo 
žygių. Bet prancūzai jau laukė tokio 
griežto ultimatumo ir per pasikalbėji
mus su rusais buvo jam pasiruošę. Atė
jusiam ultimatumo kopiją įteikti Aus
tro-Vengrijos pasiuntiniui Sazonovas 
tarė:

— Aš suprantu ką tai reiškia! Jūs 
norit paskelbti karą Serbijai. Vokiečių 
laikraščiai jus kursto tam žygiui ir jūs 
norit padegti Europą. Jūs pasiimat sau 
didelę atsakomybę Jr pamatysit, kokį 
tai įspūdį padarys pas mus, Londone ir 
Paryžiuj, o gal ir kitur.

— Bet, pone ministeri, ar gi galim 
ramiai žiūrėti, kad Belgradas tapo prieš 
mus nukreiptų sąmokslų lizdu, kurio 
auka žuvo mūsų sosto įpėdinis. Jūs esat 
neabejotinas monarchijos šalininkas ir 
ištikimas savo imperatoriaus ministeris. 
Ar jūs galit nuoširdžiai ginti valstybę,' 
kuri nusikaltusi mūsų imperatoriaus gi
minės nario nužudymu.

— Monarchistinė idėja čia nieko ben
dra neturi. Jūs norit įtaro ir šiuo ulti
matumu sudeginat sau tiltus pasitrauk
ti- ' . ' i <

— Mes ramiausia pasauly valstybė, 
bet turim gi savo teritoriją ir savo di
nastiją nuo bombų apsaugoti, — aiški
nosi 'pasiuntinys grafas Saparis.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)
Programa pasibaigė įspū

dingai, pakiliai! Sujudo, su
kruto publika. Koliai di
džiulė salė tapo prirengta 
šokiams, būriavosi, kalbėjo
si, šurmuliavo žmonės.

Kokių malonių susitiki
mų, kdkių jaukių pokalbių! 
Kaip gražiai jie suartina ir 
subendrina mūsų pažangią
sias gretas.

Pro šonines estrados du
ris veržiasi salėn choristų 
sriaumė. Matosi daug pa
žįstamų, artimų, draugių, 
draugų. Iš sietyniečių tarpo 
prasimuša mano brolis Ta
das.

— Ei, Taduk, vini kva 
(“vieni qua”)! Kas yra jū
sų chore ta pati jaunoji sie- 
tynietė, mergytė gal 11 ar 
12 metukų, juodais plau- 
kiukais, žalia -suknele?

— A, tai Arlauskienės 
dukters mergaitė. Žinai gi, 
Onos Arlauskienės, iš Kar
nes ar Arlingtono. — ši
taip? Arlauskienė — puiki 
draugė, ištikima, solidari 
per visą ilgą eilę metų. Tai 
toji jūsų jaunučiutė Siety
no žvaigždutė paeina iš ge
rų žmonių. Gerai. Ir Teresė 
Stočkienė vėl atgal prie 
choro. Jai ten ir vieta. Tu
ri gražų alto balsą ir tokia 
gabi aktorė.

— Mūsų “Sietynui” labai 
reikią* tenorų. Tų tenorų vi
sada trūksta.

— Tai tiesa. Reikia jų 
kaip nors sumedžiot.

Dar besikalbant man su 
Tadu, priėjo kelios draugės 
iš toliau atvažiavę. Štai Ja
nina Rigelienė su savo mo
tute Mureikiene. Čia pat ir 
Antanas Muręika.

— Janinute, jūs ten iš 
Bričporto taip gražiai pa
sirodė! su -> ta komedija 
“Fifty-fifty.” Jūsų vyras 
nesakytum, kad ne lietuvis, 
—taip sklandžiai visa ką iš
taria lietuviškai... Duoki
te jam nuo manęs gerų die
nų. Ir bendrai jūs ten kru- 
tate gražiai. Taip ir reikia. 
Jaunoji karta — mūsų vil
tis.

Visi trys patenkintai šyp
sosi.

O štai x jau laukia abi 
Hartfordo žemaitukės sesu
tės — Liudute Mankienė ir 
Lucytė Žemaitienė. Tokios 
abi panašios viena kitai. 
Veiklios, gražios, malonios.

— Sveikutės, katukės! 
Kaip miela susitikti! ' Ir 
Juozukas yra? Kada žada
te grįžti?

—O jau reikės apsisukti. 
Gal už valandos...

Štai visai čia pat ir jau
nuoliškoji Ona Šilkienė, bu
vusi Vilkaitė, ir jos drau
gas Jurgis Šilkus. Arti 
Hartfordo gyvena. Pasiė- 
jėję kiek nuošaliau, gražiai 
sau pasikalbėjom.

— Kada gi vėl pas* pus 
atvažiuosite Hartfordan?

— Na, vis jau kada. Gal 
pavasarį, gal vasarą. Jūsų 
tokia graži kolonija. Tokie 
puikūs draugai ir dar pui
kesnės draugės....

Po £odį kitą, po sakinį 
prasitąriam pro šalį praei
nantiems svečiams ir vieš-
nioms. Ir gaila darosi skir
tis. Norėtųsi dar taip daug 
ką susieiti, pasikalbėti. 
Bet... metas jau skubintis 
namo.

Ir važiuoju namo. O gal-’ 
voj pilna visokių to didelio 
Festivalio epizodų ir vaiz-
dų.

Stambiai imant, tai buvo 
mūsų rytinių valstijų meni
nės peržiūros, viešės, pasi-

rodymas. Bent šį kartą pa
sirodė, kuo kas galėjo. Ne
buvo iš anksto nustatyto 
kokio bendro plano. Buvo 
pasikartojimų, tų pačių dai
nų bei muzikos numerių. 
Teatriniai perstatymai bu
vo labai vienodi — vis ko- 
medijukės. Dainų medžiaga, 
savo muzikiniu požiūriu, 
buvo gera, priimtina, bet 
ideologiniu požiūriu ir savo 
tūrinio kryptimi buvo gana 
palaida, sąmonės klasinės 
daigais neturtinga. Beveik 
kaip ir nebuvo Amerikos 
liaudiško bei darbininkiškai 
kovingo kolorito.

Vaizduojamojo meno pa
roda buvo tik vietinė, iš pa
čių artimųjų naujokyhų su- 
vežiota. O vis dėlto ji buvo 
įdomi ir įvairi, pamokinan
ti. •

Įsikūrus lietuvių kultūri
niame centre, reikės daly
kus pavaryti plačiai ir pla
ningai, visose dailės bei me
no šakose. Turime jau iš 
kalno stropiai ruoštis įreng
ti gerą vasarinę meno mo
kyklėlę, trumpus kursus. 
Būtinai turime sudaryti 
stiprų tam tikslui fondą. 
Visais šitais klausimais tu
rime gerai sudominti pla
čiąją mūsų visuomenę, kad 
kiekvienam rūpėtų meno ir 
kultūros ir pažangos daly
kai. Tada bus galima daug 
kas nuveikti, tiksliai ir pla
ningai, organizuotai.

Jau keliolika savaičių, 
kaip praūžė Festivalis. Kas
dieniniai uždaviniai ir dar
bai sugeria tau laiką, ener
giją, dėmesį, vaizduotę. Ne
duoda tau labai progos 
stabterti, atsileisti, 'suliau- 
neti, pasvajoti, pasigėrėti 
atminimais. O vis dėlto pro
tarpiais ima ir iškyla tau 
vaizduotėj to Festivalio 
trupmenos, mieli vaizdai, 
atvaizdžiai, malonūs garsai, 
atgarsiai. Ir traukia tave 
vėl atgal į tą mielą vaizdų, 
garsų, veidų, asmenų šur
mulį. Tokia jau žavinga me
no ir dailės jėga. Ji daro 
gyvenimą smagesnį, pilnes
nį, vertingesnį.

Waterbury, Conn.

DRAUGĖ JANKAUSKIENĖ 
GAVO ĮDOMU LAIŠKĄ 

IŠ LIETUVOS
Laiškas Parodo Fašistų Melus, 

Kad Suvaržė Religiją ir Iš
žudė Kunigus Lietuvoje
Oaklandietė drg. K. Jan

kauskienė aplaikė laišką iš 
šikšneliškių kaimo, Pasvalio 
pašto, Biržų apskrities, nuo B. 
Radinienės, rašytą lapkričio 
11 d., 1947 m. Laiškas skam
ba:
Brangi Tetulyte ir Tetulėnai!
. Sveikinam mes tamstas su 

šiuo laišku, linkėdami daug 
laimės visur ir visada. To
liau labai nuoširdžiai dėkoja
me už laišką, kurį paėmėm 
lapkričio 2 d., 1947 nletais, o 
buvo rašytas rugsėjo 6, 1947 
m. Visi labai džiaugiamės, 
kad sveiki ir gyvi, bet dar la
biau mums linksma, kad mū
sų neužmiršote ir parašėte 
laišką, kurių labai laukiame.

Brangi Tetulyt, kaip būtų 
malonu, kad galėtume susitik
ti, tuomet daug ko būtų pa
sikalbėti, pasidejuoti, o per 
laišką taip sunku.

Iš Maksimienės (drg. Jan
kauskienės sesutės, kuri gyve
na rytuose) neseniai paėmėm 
paveikslus. Kaip malonu nors 
ant paveikslo pamatyti buvo 
tamstų Emilijos (drg. Jan
kauskienės dukters) paveikslą 
su vyru ir sūnum. Kaip visi 
gerai atrodo. Dabar norėtume 
tamstų, ir Augusto su žmona 
paveikslus matyti. Aš Augus
tui išsiunčiau laišką, kažin-ar 
gavo ? Tetulyt, laf Augustas 
atrašo mums laišką. Ar jis 
moka lietuviškai rašyti ir kal
bėti ? Jei nemoka lietuviškai, 
lai rašo kaip moka, mums bus 
įdomu.

Pas mus žinios: Kaimynai, 
gimines sveiki. Mališausko ir 
sveiki. Apie Jaunilį sūnų bis
kį sužinojau, kad f gyvas ir 
sveikas. Oncė biskį pranešė, o 
Vlado tai nežino ar gyvas ar 
miręs, Palvarko Jankausko 
Petro visi gyvi ir sveiki. Duk
terys visos ištekėjo, tik vienas 
sūnus beliko. Senukas dar 
kruta, baltas kaip obelis. Ago
ta ir dar kruta po biskį.

Daugiau nieko, viskas labai 
brangu, ypač iš drapanų, ne
gali prieiti nusipirkti. žino
ma, už pinigus ne brangiau, 
bet kad tų pinigų niekur nėra 
gauti.

Tiesa, Murkūno Leono ne
bėra, nušovė kaip buvo užėję 
vokiečiai už tai, kad 1940 m. 
buvo viršaitis.

Morkūnaičios Veronikos 
Baronienės sudegė per . karą 
visos trobos, tik viena pirtis

buvo likus, bet dabar baigia 
jau ir vėl susistatyt. Dėdienė 
Petronė dar smagi babuška, 
stiprių kojų. Jos duktė Pe
tronė daug silpnesnė. Dėdės 
Kazimiero Leono, Maksimie
nės krikšto sūnaus, nežino 
kur; išėjo kariuomenėn ir ne
turi jokios žinios. Neseniai 
apsiženijo vargšds, išėjęs bu
vo užkuriom į Pušaloto para
piją su mergaite, kuri turėjo 
kūdikį. Vargšui neteko ilgai 
gyventi. Čeponio Pagojaus 
Veronika Kašėnienė ir dar gy
va. Jos sūnus jau didelis. 
Vienas jau ženotas. Petro Le- 
panio vaikai, vienas eina į ku
nigus, o viena duktė į gimna
ziją. Namuose vienas sūnus 
ir duktė. Pirmutinės žmonos 
duktė užsiėmė užkurį ant mo
tinos žemės. Murkūno Ladzė 
pakavojo pirmutinę žmoną, 
apsiženijo antrą.

Šiaip daugiau nebežinau nie
ko. Jei būtų apie ką nors 
įdomu tamstoms, tai paklaus
kit, parašysiu.

Tamstas mylinti ir išsiilgę 
bučiuojame, Anūkai.

Išauš pavasaris, 
St žyd ės alyvos, 
Palenkus šakelę nuskink 
Ir, burdama laimę 
Alyvų žieduose, 
Tetulyte, mane prisimink! 

, B. Radienė.
Tai įdomus laiškas ne tik gi

minėms, bet ir kitiems, kurie 
gyvena arba turi giminių toj 
apylinkėj. Aprašo apie dau
gelį asmenų.

žmonės leidžia vaikus į gim
naziją ir net į kunigus. Reiš
kia, tikėjimas neužstelbtas ir 
kunigai neišžudyti. Taipgi aiš
ku, kad vokiečiai žudė žmo
nes vien tik todėl, kad buvo 
viršaičiai prie Sovietų tvarkos.

Kalifornijos klerikalai-fašis- 
tai savo skudure rašo, kad ten 
išžudė visus, kurie tik religiją 
praktikuoja. Jie neseniai čia 
bandė rodyti krutamus paveiks
lus, kurie imti vokiečiams išbė
gus iš Lietuvos ir kur buvo vo
kiečių nužudyti lavonai. Bando • 
sakyti, kad tai nužudyti Sovie
tų. Prie kokių niekšyščių ir me
lų eina mūsų lietuviai klerika
lai. To net nedrįsta rašyti ka
pitalistiniai geltonlapiai.

K.

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIATIKOS. 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO, NEURITIS. PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĄ KIEKĄ) be jokių ičžų Jum*. Ne- 
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jums tuoj pasiųsime tabletčiių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėšuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 85.

Vasario 2 d. išėjęs iš dirbtu
vės, prie vartų patikau dali
nant laikraštuką “The Progres
sive Metal Worker.” Paėmiau 
ir parėjęs namo varčiau, žiūri
nėjau. Pasirodo, kad nors pa
vadintas progresyvių vardu, 
bet jis visas užpildytas neapy
kanta prieš progresyvių darbi
ninkų veiklą.

x Ten giria dešiniuosius kal
bėtojus, kurie CIevelande Raibė
jo prieš progresyvius. Mes ge
rai žinome, kas jie per vieni, 
kurie turėjome reikalo su jais 
susitikti, dirbdami Mine, Mill 
& Smelter Workers unijoje, 
kaip tai John J. Driscoll, J. 
Mankausky ir kiti.

Jie smerkia PC A už tai, kam 
remia. Wallace kandidatūrą į 
prezidentus. Jie reikalauja, kad 
visi unijistai laikytųsi tos ža
lingos politikos, kurią unijų 
vadai nustato. Gi darbininkai 
mato, prie1 kokios padėties veda 
tie vadai, kurie smerkia H. 
Wallace. Visi matome, kad Mr. 
H. Trumanas ir jo pasekėjai
Demokrątų Partiją pavertė į 
karo partiją, kad jie atsisakė 
nuo velionio Roosevelto politi
kos. Tik Wallace išrinkimas į 
prezidento vietą vėl atsteigtų 
Roosevelto politiką ir pagerintų 
žmonių gyvenimą.

( Uniįistas.

Chicago. — Ateinančią 
savaitę 100,000 skerdyklų 
darbininkų b a 1 s u oš, ar 
streikuoti.

Living Room Cushions
Refilled‘With New Springs

Sofa Apačios Perbūdavo] imas 
Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

TV
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BINGHAMTON, N. Y ELIZABETH, N. J

metus su-
kuopa 1600

(86)paliko

GREEN STAR BAR & GRILL
(35)

pažangos 
su 1914

ligos, nes 
paraližuo- nariu ir jie 

nusako jų

N. Y. 
ir

(26)

PATYRUSIOS OPERATORĖS
Pageidaujam patyrusių prie 

Ladies’ handbags 
Aukščiausia Alga 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Niekada netrūksta darbo.

KREIPKITĖS AR SAUKITE
HEIMER BROS., INC.

26 CORNELISON AVE., 
JERSEY CITY, N. J.

Delaware 2-8072

“Viduramžių Istoriją.“ 
kurie dar negavote šios 

tai ateikite į sekamą 
susirinkimą' ir atsiim-

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

OPERATORĖS
PdlE BLIUSKU

* VIENTIK PATYRUSIOS
•Pasiuvimui pilnai viso drabužio 

DARBAS NUO ŠMOTU
ABELNAI .$1.50 IKI $2 J VAL.

JOS. L. GALATI 
& SONS 

x208 Paterson Street, 
Paterson, N. J.

PILNAS MAŠINISTAS
Patyręs 

Prie Lathe, Stalo ir Rankų Darbo
G. 8i H.

MACHINE WORKS, Inc.
576 Johnson Avenue

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-0439

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

ateikite pasimatyti su giviaisv

* Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

MERGINOS - BERNIUKAI
Fabriko Darbas

Patyrimas nereikalingas. Dirbti prie odos 
dalykėlių. KREIPKITfiS I 

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

(Eider Ave. Stotis ant Ixjxington 
Phelhton Bay Subvės)

' Boles Muleranka, 
Kp. Finansų Sekretorius.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS IR 
RANKINĖS SIUVĖJOS

Nuolatinis Darbas. Orą Alga. Apmokamos 
Vakacijos. 6 Apmokamos .Šventės. Prisideda 

Bonai. Puikios Darbo Sąlygos.
GLENWOOD CLOTHES, LTD.

41 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.
____________________________________ ($4)

MERGINA. Patyrusi. Su Paliudijimais. 
Paprastas virimas. Atskiras kambarys ir 
maudynė. Nėra valkų. Aukšta alga. 
MRS. M. LAPIDUS, 1059 . E. 8TH ST.

BROOKLYN. NAVARRE 8-0670.
(38)

HARTFORD, CONN
Apie Lietuvių Literatūros 

'Draugiją
Daug buvo visokių korespon

dencijų rašyta mūsų spaudoje 
iš Hartfordo apie visokius kliu- 
bus ir organizacijas, bet nei 
vienoj nebuvo paminėta apie 
svarbiausią organizaciją, kuri 
tiek daug pasitarnavo mūsų 
miesto lietuviams, tai apie Lie' 
tuvių Literatūros Draugijos 68 
kuopą.

Ji gyvuoja virš 30 metų ir 
daug, daug nuveikė didelių 
darbų. Ir pereitame susirinki
me nutarta, kad nariai pradė
tų mokėti duokles už 1948 me
tus, o duoklė nario yra maža, 
tik $1.50 į metus. Gi už duok
les Centras išleidžia mokslini 
žurnalą šviesą ir knygą, ką na
riai gauna veltui.

Jau gera dalis narių sumokė
jo duokles už šiuos metus. Pa
geidaujama, kad visi^ nariai at
silankytų į sekamą kuopos su
sirinkimą, kuris įvyks pirma
dienį, 9 d. vasario, 155 Hun
gerford Sf.

Antras dalykas, tai dabar 
yra vajus už naujus narius. 
Mūsų kuopa jau gavo du nau- 
Jus narius. Nutarta daugiau 
naujų narių gauti. Tame dar
be visi nariai privalo darbuo
tis. '

Kuopa nutarė pasveikinti

dienraščio Laisvės suvažiavi
mą, kuris jvyko sausio 25 die
ną. Taipgi kuopa sukėlė $40 
aukų į Literatūros Draugijos 
centro knygų fondą, nes pagal
ba labar reikalinga. Narys J, 
Širvidas, mokėdamas duokles 
tam pačiam reikalui paaukavo 
50 centų. Stasys Laurinaitis 
aukavo $2. Aukos jau pasiųs
tos | centrą, kartu su duoklė
mis. Kas galite, tai paaukoki
te tam svarbiam reikalui.

1947 metais Lietuvių Litera-* 
tūros Draugija išleido svarbią 
knygą 
Nariai, 
knygos, 
kuopos 
kite.

Elizabeth, N. J.—Phelps- 
Dodge darbininkai rengiasi 

; streikuoti, jei kompanija i- 
iki kovę 6 nepadarys sutar
ties su CIO Elektrininkų 
Unija.

Amerika šaukia keturių 
didžiųjų talkininkų užsieni
nių ministrų pavaduotojų 
susirinkimą del taikos su
tarties su Austrija.

Velionis Kondrotas ir Mūsų 
Padėka į

Mes reiškiame širdingiąusią 
padėką mūsų draugams, pi4ete- 
liamr. ir giminėms už suteiktą 
pagalbą, simpatiją, tąipgi gėles 
laike mirties Charles-Kazimiero 
Kundroto, Martin Ferry, Ohio. 
Jis mirė po sunkios 
išbuvo 15 menesių 
tas.

Velionį prieš kelis
žeidė anglies kasyklose; nuo to 
laiko jis pradėjo sirgti, sveika
ta ėjo vis silpnyn, kol gyvybė 
užgęso. Buvo tik 52 metų am
žiaus.

Velionis iš Lietuvos paėjo 
Kauno vedybos, Telšių apskr., 
Upynos parapijos, Ine 
vienkiemio. Lietuvoje
seną motiną, dvi seseris — 
Bronę ir Emiliją, brolį — Ko
stą ir brolį Juozą Urugvajuje, 
Pietų Amerikoje. Vieną'wserį 
šioje šalyje, taipgi daug.'gimi
niu. \ 1

Kazimieras Kondrotas mirė 
31 d. gruodžio, 1947 metais. 
Palaidotas sausio 3 d., River
view kapinėse, Martin Ferry, 
Ohio, iš laidotuvių direktoriaus 
Keller namų.

Velionis buvo laisvų pažiū
rų, nuolatos skaitė dienraštį 
Laisvę, priklausė prie Interna
tional Workers Order pašalpos 
organizacijos, ukrainiečių kuo
pos, taipgi prie United Mine 
Workers unijos lokalo 284, ku-

i’io komitetas ii' rūpinosi velio
nio laidotuvėmis, apmokėdami 
visas išlaidas. Jie ir kunigą, 
prisiuntė, kuris atliko savo re
ligines apeigas, išlydint iš gra- 
boriaus namų ir ant kapinių. 
Norėjau, kad laidotų laisvai, 
kokiu velionis buvo, bet lokalo 
viršininkai pareiškė, kad velio
nis buvo jų lokalo 
taip laidoja, 'kaip 
tvarka ...

paprastas

ŽINIOS IS LIETUVOS

Bal-

BROOKLYN, N. Y

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Craborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y

Jei visi Lietuvos rašytojai 
taip patraukiančia ir gyva 
populiare kalba rašo, kokią 
vartoja Justas Paleckis savo 
istorinėj apysakoj “Paskutinis 
Caras,” tai tokią bendrinę 
kalbą, dėl šventos ramybės, su 
mielu noru priimkime.

Mano motina jau 69 metų 
ir labai sų. pasigėrėjimu giria 
Justo Paleckio apysaką ir jo 
kalbą, nes supranta kiekvieną 
sakinį.

Tad aš nesuprantu, kodėl 
mes, seni Lietuvos emigrantai, 
galėtum kokiu nors būdu pa
mokyti Lietuvos inteligentus, 
kaip rašyti bei vartoti lietu
vių kalbą.

Skaitant laiškus iš Lietuvos, 
matosi labai daug 
rašyme, palyginant 
metų laiškais.

Dabartinis bile
rašėjas iš Lietuvos daug aukš
čiau pasižymi rašyme, negu 
paprastas amerikietis lietuvis.

. Elizabethiėtis.

Singerio Fabriko Darbininkai 
už Vienybę-GaJybę

Didžiausias šiame mieste 
United Electrical, Radio and 
Machine Workers Lokalas 
401 (CIO), kuriame priklau
so visi Singerio siuvamų ma
šinų fabriko darbininkai, me
tiniuose balsavimuose į lokalo 
valdyba davė gerą lekciją de
šiniems elementams, kurie 
bandė užgrobti lokalo vadovy
bę savo nešvariai skaldymo 
politikai.

Tūlas James Delaney, tik 
vienus metus išdirbęs Singe
rio fabrike ir 'buvęs miesto 
ugniagesis (fireman) ir pa
leistas ant pensijos, užsimanė 
vadovauti lokalo valdyboj.

Dar prieš rinkimus J. De
laney ir jo klika bandė pra
vesti lokale gudrų triuką, kad 
balsavimo balotai būtų saugo
jami kas naktį policijos nuo
vadoj, o ne balsavimo buvei
nėj

IWO ukrainiečių 
prisiuntė gražių gėlių vainiką, 
suteikė grabnesius ir komitetas 
palydėjo į kapus. Kp. preziden
tas Paulina Miško ir Anna Yo- 
han pasakė tinkamas kalbas.

Laidojo darbo dienoje, tai į 
kapus palydėjo tik 5 automobi
liai palydovų. Tariame širdin
giausią ačiū drg. Bumbuliarris, 
kurie mus priėmė, pas kuriuos 
išbuvome ilgą laiką; ir kurie 
suteikė vietos savo stuboje su- 
grįžusioms palydovams nuo ka
pinių. Labai didelis jiems ačiū.

Nežinia, kaip mes ten būtu
me susitvarkę mažame mieste
lyje, kur vos kelios lietuvių 
šeimos gyveną, jeigu ne jų pa
galba. Drg. Bumbuliai daug 
mums padėjo ir mano broliui 
laike jo ligos.

* Taipgi širdinga padėka mū
sų giminaičiams Joe ir Alice 
Viktaravičiams, pittsburghie- 
čiams, kurie daug pagelbėjo, 
kaip pirma, taip ir šiame atsi
tikime.

Ilsėkis, mielas brolau, šaltoje 
žemelėje, gi mes liekame nuliū
dę, jūsų sesuo ir švogeris.

A. J. K. Nava lins kai.

•Lietuvių -Laisvės Name.
Balsavimai ėjo per keturias 

dienas, bąlsąvimo balotus 
prižiūrėjo ir saugojo ne poli
cija, kaip dešinieji reikalavo, 
bet “Honest Ballot Associa
tion” ir tam tikri išrinkti uni
jos nariai.

Iš unijos pusės balotų komi
tete matėsi paveikslas vieti
niam anglų dienraštyj vietinio 
lietuvio veikėjo Stanley 
to-Baltučio.

Balsavimo pasekmės: 
•džiuma narių balsavo už 
komitetą, taip sakant,
to one” už Anthony Rodri
gues ir Louis Schumann.

Pavyzdžiui: Rodrigues ga
vo 2,479 balsus ir Schumann 
2,586. O jo oponentai James 
Delaney 1,354 ir W. Hardy 
1,258.

Iš lietuvių pateko į valdybą 
Francis Bačiulis, gavęs 
3,018 balsų; mat, už 
savo abi pusės.

Po lokalo balsavimo 
gues atsišaukė į visus
kviesdamas prie vienybės, nes 
Taft-Hartley įstatymas darys 
daug kliūčių prie sudarymo 
naujo pasekmingo kontrakto 
su Singerio kompanija, o ypač, 
kad Amerikos Darbo Federa
cija irgi bando, skaldyt šią ko
vingą U. E., R. and M. uniją, 
varant smarkią agitaciją prie 
organizavimo savo unijos Sin
gerio įmonėj.

>1.75

■s

35c

25<^

35c

15c

LITU ANICA SQUARE

Kiekvieną ‘dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

Kom. 282 UNION AVĖ.
25c Tel. EVergrcen 4-9612

75c

660 GRAND ST.

T
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60c 
60c

30c
35c

>1.25
>21.25

35c
75c

d L 
seną 
“two

25c
10c

25c

/PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

. 85c 

.. 60c 
| 85c 
į 85c 
1*1.25

50c 
>1.60 

45c

>1.00
25c

35c
25c

>1.50 
25c 

$1.50

$1.00 
25c

$2.50

25c

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

60c
85c

Rodri- 
narius

Pailių ..................-..................
vandcninėn ir širdie# ligų 
nemalonaus kvapo .............. .
surūgusio pilvo (heartburn) 
veneciškų 'ligų ....... ...............

net 
jį bal-

RONKONKOMA
8634

išdirbinių 
vokiečių 

atsistato, 
buvo nu- 

bet

$2.25

30c

75c
! 15c

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

Įs5c

35c

30c 
15c 
35c 
25c

skaity- 
Mūsų 
Daly- 

parem-

ii' pasimokekltc metines 
norą reikalo laukti visus

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
Ir asmeniškai patarnauja xuž 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426 LAFAYETTE ST„ 
Newark 5, N. J. x 

TeL MArket 2-8172

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 8 d., 10 vai. ryto, 29 Endi
cott St. salėje. Draugai, prašau da
lyvauti 
duokles,
metus dėl .$1.50, padarykite tuoj ir 
bus atlikta. Taipgi čia girdėsime ra
portą iš Laisvės metinio suvažiavi
mo. — J. M. Lukas, sokr. (31-32)

Suteikiam garbingas laidotuves

' $150
Koplyčia? suteikiam -nemokamai, 

visose dalyse miesto.

Tol. Virginia 7-4499 ‘

25c
35c
35c

25c
35c

65c j site mūsų dienraštį Laisvę.—M.-K.
M' (30-31)
25c

.... 60c
- 60c 
... 60c 
.. 85c
- 85c

$1.25

$1.25

TELEPHONE
STAGG 2-5043

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivaišinimas bei pare. Pra- ' 
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

MERIDEN, CONN.
Lenino Atminties susirinkimas 

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

(30-31)

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. ¥.

New York. — Labiau 
trūksta dirbiniams plieno, 
negu pernai.

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tL, telefonuokite
SHoreroąd 8-9330 '

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukfio Altoriukas, maldą knyga. Tilžės 
spaudimo, 448* pusi., aiškus drukns, 
Kražiai padaryta, paauksuoti lapai 

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

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apyftakait. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

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

ir' Darbai ......................... ....................
Kūrykla ir Bitininkas, pasikalbėjimai 

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

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

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

brolius. ................................ ..................
Erodas.'-Šoba, ^velniškas tiltas ' i»ėr Ne

mano Upę ................... ............... .
Eustachijušas. apysaka iš pirmutinių 

ainž. -krikščionybės .. .......... ......... .....
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

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

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

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

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

nosla . ..................................... ..
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

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

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

knyg. su paveiks)..............................
Nedoras žydas, įdomūs skaitymai ‘..... .
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ................................ .
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jį gali atrasti. Ir 

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

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

Praloto Oltšausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, au paveik. 

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

•Ragana, graži apysaka .... .......................
'Raktas į Laimingą Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvehimo lai
mes užslėptas .... ... '...........................

Noah ArVas, įdomūs • skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar Jis .yra '’tikras 

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

receptų ........... ............... .................
Stcbdklingas Veidrodis, apysaka ....... ..
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks. ....................................................
Sapnų knyga, aipdaryta,-su paveiksi. .. 
Saules Ritulys, su visų planetų.paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tux. 
40c; 3 tuz. $1. 

TYra Mostis. Nuo rožės, pallių ir bile 
kokio niežulio. Uncija 
Dvi uncijos .................... .......... ...... ..

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ........................... .........
Nervų .pastiprintojas ...... .......... .............
Moterų reguliatorius nuo fcunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Niro kosulio 'ir (Kokliušo ........................ 
Nuo Inkstų jr akmenėlio augimo .......
Palangos Trajanka, ‘tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ..... rt...u...
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti 

lovoje ............................. .......................
Vidurių valytojas ......................................
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .......
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .............
Nuo šlapliges diabetų ............................
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai ....... ...................
Nuo užsišcnėjuslo nosies ■ ir ’ galvos ka

taro (hayfever) .....................-..... .
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų tonikas, augina btaukus, valo 

plaiškcnas, sulaiko Slinkimą ir nuo 
pražilimo .................................   60c
Norintieji įsigyti bile Vieną H viri minėtą 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS, 
384St., Spencerport, N. Y. /

PRANEŠIMAI
ELIZABETH, N. J.

LDP Klubo . susirinkimas įvyks 8 
d. vasario, 2 vaį. dieną, 408 Court 
St. Visi klubo nariai dalyvaukite su
sirinkime, yra svarbių reikalų ap
kalbėti bei nutarti. — C. Andriūnas, 
seki’. (31-32)

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

smagus parengimas dienraščio Lais
vės naudai. 318 Broadway. Kviečia
me visus dienraščio Laisvės 
tojus ir rėmėjus dalyvauti, 
gaspadinės gerai pavaišins, 
vaudami Šiame parengime,

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 saloje, kampas Vine 
ir No. Main Sts. Pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga $1.00. Programoj dalyvauja: 
Konstancija Menkeliūnaitč iš Itali
jos, Lluosybes Choras, vietinis, vad. 
E. Sbger, Norwood Vyrų Choras, 
vad. SĮt. Pauros; A. Siauriūtė, solis
te Iš Dorchester, Mass.; Rožė Stri- 
pinis CMerkoliūtė) vietinė- solistė, 
Elizabeth Kugel, pianistė, iš Nor
wood, Mass.; Harmdpist R. Barry, 
iš Dedham, Mass. Bus valgių ir gė
rimų. Kviečiamo višbs. - 

(30-31)

Vietiniai fašistiniai italų va
dai įvairiose italų organizaci
jose praveda tam tikras re
akcines rezoliucijas, raginant 
vietinius italus rašinėti laiš
kus savo giminėms Italijoj, 
smerkiant Italijos komunistus 
ir jų veiklu Italijoj.

Bet gali išeit visai kitaip 
negju italų fašistpalaikiai no
ri. Italijoj yra milionai ko
munistų ir jei jie pradėtų ra- 
šinėt laiškus savo giminėms 
Amerikoj, giriant savo veiklu 
naudai Italijos darbo liau
dies, tai tada vietiniai fašis
tai pradėtų rėkti: gelbėkit, 
Ateina komunizmo pavojus.

Laisvėj ir Vilnyj eina g^na 
įdomios diskusijos apie bendri-* 
nę lietuvių kalbą. Tiesą pa
sakius (bent man taip 'atro
do), nekurie rašėjai per daug 
-aštriai kritikuoja naujovinę 
lietuvių kalbą, vartojamą bei 
rašomą Lietuvoj.

J. J. Kaškiaučius, M. D.|
530 Summer Avenue, 8

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

Kybartuose neseniaf atida
rytas didelis universalinis ma
gazinas, kur galima nusipirk
ti drabužius, baltinius, avaly
nę, radijo aparatus ir viso
kias įvairias plataus vartoji
mo prekes.

Kybartų skardos 
fabrikas “Higiena,” 
sunaikintas, sparčiai 
Fabriko atstatymas
matytas baigti 1950 m 
darbininkai įsipareigojo atsta
tymą baigti 1948 m.

-Elektrine, kuri įrengta prie 
įmonės, aptarnauja elektros 
energija Kybartų miestą.

Kybartuose kas mėnesį iš
eina Kybartų apskrities laik
raščio “Pergalės” literatūrinis 
priedas “Jaunas Literatas,” 
kuris yra jauno poeto Juozo 
Kalvaičio redaguojamas, ši
tame žurnale 'bendradarbiauja 
literatūrinės apskrities jėgos.

New Jersey valstijds re- 
publikonas gubernatorius 
Driscoll siūle aptaksuot ci- 
garetus 3 centais pakeliui.

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

B AR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

*
417 Lorimer Street ‘

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių - 
gražus pasirinkimas.

Kanados 
Black Horse Ale

411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

. ..........................—61 _________ __________ ________ _ -M

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI



NewNUilo^M^Ziiiloi
Ona Kazakevičiene 
Nusilaužė Koją

Ona Kazakevičienė, Aido
Choro mokytojo Geo. Kazake
vičiaus motina, trečiadienį nu
silaužė koją. Laike sniego 
audros ji nuėjo ant Ilaveme- 
yęr St. į marketą ir žengda
ma nuo šalygatvio paslydo ir 
parpuolė visu savo svoriu ant 
kojos. Greit pribėgo pora vy
rą ir ją pakėlė, bet ji nega
lėjo kojos priminti. Greit 
buvo pašauktas ligoninės am- 
bulansas ir ji tapo nuvežta į 
Greenpoint ligoninę, čia bu
vo nuimtas X-ray paveikslas ir 
patirta, jog koja per žemutinį 
sąnarį yra nulūžusi.

> Dabar Kazakevičienė ran
dasi Greenpoint ligoninėje. 
Jos koja yra gipse'. Manoma, 
kad už -trejeto ar ketverto 
dienti bus galima parsivežti 
namo. Tačiau koja turės būti 
gipse apie trejetą ar ketvertą 
savaičių.

Tokių nelaimių New Yorko 
mieste dabar labai daug ir li
goninės pilnos panašiai susi
žeidusių žmonių.

Pastaba dėl Velionės Marg. 
Degulienės Mirties Aprašymo

Aną dieną Laisvėje buvo ! 

Įdėta neilga žinutė apie miru- 
siąją Margaretą Degulienę. 
Cliffsidietis Chas. Stephens 
(Steponavičius), kuris velionę 
gerai pažinojo, padaro seka
mą pastabą ir lyg pataisymą:

“Praėjusį vakarą peržiūrėjau 
Įvairius užrašus ir pastebėjau, 
kad Deguliai buvo nuoširdūs 
ir daug aukojo darbininkiš- > 
kiems reikalams.

“Ig. Degulis nuo 1916 metų i 
buvo nariu LSS 250 kuopos, ' 
Cliffside. Kiek vėliau Degu- 
lienė įstojo į LMPS 68 kuopą. 
Gyvendama Albuquerque, New 
Mexico, prisiuntė mano var
du* kad ir mažą, auką Vil
niaus Vėžio Institutui. Reiš
kia, ji nebuvo su kūnu ir dū-i 
šia atsidavus Balkono dog
mai.

“Netiesa, kad ją (jai ser-į 
gant) globojo kun. Balkūnaslj 
Cliffsidiečiai daugiau ją rė
mė, negu kun. Balkūųas. Tą 
gali patvirtint Cliffside iri 
Hackensack Degulio gimi- į 
nės.”

Dėkui draugui Steponavi
čiui už pastabą.

Kokią Esama “Hero jy” j Šimtas Vieton Vieno Blissville, L. L

REZOLIUCIJOS, PRIIMTOS “LAISVES” 
ŠERININKįJ SUVAŽIAVIME

sekamos rezoliucijos buvo priimtos “Laisvės” šėrininku 
Suvažiavime, įvykusiame sausio 25 d.:

Rezoliucija Kooperatyvės 
Spaudos B-vės Reikalu

Kaipo dalyviai Lietuviui Ko« 
opertyvės Spaudos B-vės, iš* 
klausę Bendrovės vedėjų 
(Board of Directors) rapor
tus, patiektus metiniam dali* 
ninku suvažiavime; 25 d. sau. 
šio, 1948, Grand Paradise sa
lėj, Brooklyn, N. Y., mes pa
reiškiame, kad Bendrovė gebai 
vedama leidime įvairių .spau
dos kūriniu ir patarnavimo 
spaudos darbais.

šitBendrovė iki šiol jau at
liko didelį ii’ gražų darbą lie
tuvių liaudies švietimo srity, 
išleisdama Įvairiais klausimais 
knygų ir brošiūrų. Mes pata
riant tą gražų liaudies švieti
mo darbą tęsti ir toliau.

Mes atsišaukiame i visus lie
tuvius, kurie Įvertina ir bran
gina apšvietą, ir raginam pri
sidėti prie šios Bendrovės. 
Nuoširdžiai kviečiame patapti 
Bendrovės dalininkais, pasi- 
perkant jos šėrų.

“Laisves” Dienraščio 
Klausimu

“Laisvė” yra platus masi
nis Amerikos lietuvių liaudies 
dienraštis, kuris rūpinasi duoti 
žinių apie visa ką, kas tik kur 
įvyksta ženklingo bei svarbaus

Savininkai Organizuojasi 
Prieš Taksu Kėlimą

Tūli namų ir lotų savininkai 
nepasitenkinę miesto majoro 
O’Dwyer reikalavimu, .kad 
valstijos seimelis leistų New 
Yorkui pakelti ant nuosavybių 
taksus. Jie sudarė organiza
ciją “The Five-Boro Taxpay
ers Defense,” kurios tikslas 
bus daryti spaudimą ant sei
melio, kad jis tokios teisėsi 
šiam miestui nesuteiktų.

Protestuotojai prieš kėlimą 
taksų reikalauja, kad miesto 
valdžia susirastų kitus būdus 
savo išlaidų padengimui.

Majoro siūlomas taksų pakė
limas suteiktų miestui 150,- 
000,000 dolerių Įplaukų.

gyvenime, čia pat Amerikoje 
ir bet kur kitur po visą pla
tųjį pasaulį.

“Laisvė” laikosi plataus de
mokratinio nusistatymo ir ei
na plačiu pažangos keliu ; nu
rodo skaitytojams, kaip orien
tuotis gyvenimo Įvykių pai
niavoje, kad išlaikius demo
kratines ir žmoniškas teises.

“Laisvė” leidžiama koope- 
ratyviais pamatais ir skleidžia 
švietimą ir kultūrą savo skai
tytoj’ų tarpe.

“Laisvės” akcininkų suva
žiavimas užgiria šio dienraš
čio bendrą turinį ir reiškia 
savo padėką jo vedėjams ir 
bendradarbiams. Mokslo, nau
jų išradimų, sveikatos ir hi
gienos žinios labai Įdomios ir 
plačiai įkainuojamos. Leng
vesni skaitymai, kaip apysa
kos ir eilėraščiai, suteikia gra
žaus pamarginimo. Bendros 
žinios iš gyvenimo Įvykių ge
rai ir trumpai, aiškiai paduo
damos, taip kad žmogui ne
prisieina gaišti daug laiko: 
čia gauni pačią esenciją ir 
trumpą sutrauką.

Suvažiavimas reiškia savo 
nuoširdžią padėką vajinin- 
kams ir “Laisvės” platinto
jams už jų pasišventusį darbą 
ir energiją.

Broadwes Žvaigždės 
Su Wallace’u

Visa eilė žymiųjų New yor- 
ko aktorių yra griežtai nusi
statę už Henry A. Wallace’a. 
Tūli jų dar nedrįsta viešai to 
pareikšti, bet tūli jau atvirai 
darbuojasi tam, kad Wall
ace’a labiau išpopuliarinti ir 
kad paremti jo veiksmus.

Taigi vasario mėnesį grupė 
žymių aktorių jau ruošia pra
mogą, pavadintą “Broadway 
for Wallace.” Pramoga įvyks-
Riverside Plaza Bal I room’yj e, 
M an hattan e.

Chicago. — Pasmuko že
myn grūdų kaina biržoj.

Laisvės

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 ren’gkimės 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.

Demokratas už Gersoną
Buvęs New Yorko valstijos 

demokratų partijos pirminin
kas, Herbert Pell, pasisakė už 
tai, kad Simon W. Gerson bū
tų priimtas New Yorko miesto 
tarybon, vietoje mirusiojo Pe
ter Cacchionio.

Visa eilė žymių asmenų jau 
pareiškė panašią nuomonę. 
Jie sako: Cacchione buvo iš
rinktas miesto tarybon komu
nistų partijos sąrašu, tai jam 
mirus jo vietą turi užimti ko
munistas.

Tačiau tam tikra grupė re
akcininkų ir raudonbaubių 
nenori Gersono Įsileisti p jie 
tuo siekiasi sulaužyti miesta- 

■vą įstatymą.

Brooklyniečiai Vyks Į 
Newarką su “Pergale”

Brooklyno Liaudies Teatras
mokosi Vilniaus Valstybinio
Dramos Teatro dramaturgo
ir rožisoriaus parašytą penkia- 
veiksnię dramą “Pergale.”

Pirma proga New Yorko 
apylinkėj ją pamatyt teks 
Newark ui, ateinančio mėnesio 
(kovo) 14-tą dieną, lietuvių 
Šv. Jurgio salėj.

Informacijų apie šį didįjį 
veikalą Laisvėj bus nemažai. 
Bet iš anksto prašome visus 
niūdžerziečius skleisti tas in
formacijas kuo plačiausiai ir 
tarp tų žmonių, kuriem mūsų 
dienraščio matyt netenka.

Pergalietis.

Iš pirmadienio Į antradienį 
naktį šių žodžių rašytojui teko 
būti liudininku sekamos beveik 
tragedijos:

Į Stanlio Misiūno užeigą, 
kamp. Union Avė. ir Grand St., 
atėjo trys vyrukai. Ir dar “ne
paprasti” kokie vyrukai, ir kaip 
jie save vadinosi, ne kokie ten 
“punks,” bet tikri savotiškos 
“tvarkos” palaikytojai. Vienas 
jų, matomai, vadas “WIiithey” 
užkomandavojo ten dirbantį 
bartenderį V. žvirblį, kad 
jis greitai suktųsi ir jiems pa
tarnautų. Bet V. žvirblis, jau 
nėra koks jaunuolis. Jis, nors 
skubiai “komandieriaus” įsaky
mą pildė, bet “komandieriui” 
vistiek atrodė per lėtai. Dėl to 
“komandierius” paėmė žvirbliui 
už kaklaraišio ir ėmė jį smaug-

New Yorko valstijoje nepa
prastai smarkiai auga Progre
syviu Amerikos Piliečių orga
nizacija. Nuo to laiko,' kada 
tapo nominuotas Henry Wall
ace į prezidentus ir kai deši
nioji pasitraukė iš to judėji
mo, masiniai pradėjo stoti 
nauji nariai. Viršininkai sa
ko, kad už kiekvieną išsibrau- 
kusį įstojo šimtas naujų na
rių.

Svarbu, girdi, kad organiza
tion stoja visokių luomų žmo
nės. Kadangi darbininkai tu
ri Darbo Partiją, tai į Pro
gresyvių Amerikos P’dėčių or
ganizaciją rašosi daugiausia 
vidurinės klasės žmonės, viso
kio pašaukimo profesijonalai.

Sausio 31 d. mirė Michael 
Steele (Stasiulevičius). Jis 
buvo 65 m. amžiaus. Gyveno 
po 5224—35th Street. Laido
tuvės įvyko vasario 4 d., Kal
varijos kapinėse.

Velionis paliko liūdesy.) 
žmoną IJelen, dukterį Helen, 
sūnus Chester ir John; Taipgi 
brolius Frank ir Stanley.

Brolis Frank Steele ir jo 
duktė Alfreda Steele (Stasiu
levičiūtė) buvo užėję Į Lais
vės raštinę po laidotuvių ir 
pranešė, kad nori viešai padė
koti visiems tiems, kurie daly
vavo jų mylimo brolio-dėdės 
šermenyse ir laidotuvėse.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PORT WASHINGTON, N. Y.
Kilo gaisras dviejų aukštų 

name, 10 N. Maryland Ave., 
įkuriame sudegė motina ii- trys 
vaikai, taipgi kiti trys asme
nys skaudžiai apdegė. Gais
re žuvo Mrs. Margaret Lar
sen, 31 metui amžiaus, ir jos 
vaikai nuo 1 iki 6 metų.

Gaisrininkai pribuvo laiku, 
bet vandens vynų stulpeliai 
(Hydrants) buvo giliai po 
sniegu, gaisrininkai ilgai turė
jo jieškoti, iki juos surado ir 
atkasė.

Į 
Anna Louise Strong 
Sakys Kalbą

Pirmadienį, vasario 9 d., 
žymioji amerikietė žurnalistė 
Anna Louise Strong sakys Įdo
mią kalbą. Ji kalbės apie Chi- 
niją, Korėją ir Tarybų Sąjun
gą, iš kurių neseniai sugrįžo.

Prakalbų vieta City Center 
Casino; laikas—8 vai. vak.

Prakalbas ruošia National 
Council of American - Soviet 
Friendship.

Anna Louise Strong yra ne 
tik pirmaeilinė žurnalistė; ji 
gera ir kalbėtoja.

ti. Ir tai darė ne vieną kartą, 
bet su kiekvienu jiems patarna
vimu. Tada V. žvirblis, jau ne
tekęs kantrybės, ėmė “koman- 
dierių” su lazda “šventinti.” 
“Pašventintas” “komandierius” 
šiek tiek aprimo, bet jo drau
gai irgi ne kokie “punks,” jie, 
išeidami, sakė kad žvirbliui už 
tai keršysią.

Laike to “incidento” užeigo
je buvo ir keli pašaliečiai- kos- 
tumeriai. Ir jie visi pripaži
no, kad tokie “komandieriai” 
yra, švelniai pasakius, visuo
menės gėda.

V. žvirbliui tie vyrukai, o 
ypatingai “komandierius,” yra 
žinomi. Ką jis su jais darys, 
dar neteko sr.žinoti. Pep.

Vyks į Washington^ 
Lynčiui Kovoti

Civil Rights Congress (niū- 
jorkiškis skyrius) šeštadienį 
siųs didelę delegaciją Wash- 
ingtonan. Delegacijos tiks
las : reikalauti senatorių ir 
kongresmanų, kad jie balsuotų 
už anti-lynčišką sumanymą, pa
teiktą kongresmano Clifford 
P. Case (iš New Jersės vals
tijos).

Delegaciją, sudarys apie 30Č 
asmenų, r e p r e z entuojančių 
daugiausiai darbo unijas.
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į Egzaminuojant Akis, į 
i Rašome Receptus j 
„Darome ir Pritaikome Akinins

TONY’S

J

w w
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LELMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
••F

mzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz^

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

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

JONAS STOKES ' 
512 Marion St., Brooklyn

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

• Tel.-GLenmore 5-6191

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

d

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.
g!
I

Nauja šalčių banga slen
ka iš Kanados į Jungtines 
Valstijas, t

Pajieškojimai
-Aš, Jurgis Litvinas, pajieškau sa

vo giminių, paeinančių iš Kripų ar 
Kripaičių kilmės. Mano motina bu
vo: Barbara Kripaitė, kilus iš Gruš- 
laukės ar jo apylinkės (Žemaitijoj), 
paskiaus gyveno Lenkimuose, netoli 
Skuodo. Kiek prisiminu, turėjo tris 
brolius, vienas valdė malūnų Salan
tų apylinkėj; ’kitas rendavojo dides
nį ūkj, o trečias išėjęs už našlės 
kur tai apie Skuodą. Manau, kad 
randasi kur nors Jungtinėse Valsti- 
jose jų sūnai ai' dukros, t. y., mano 
pusbroliai bei pusseserės — Kripų 
ar Kripaičių kilmės, katrie yra la
bai maloniai prašomi parašyti apie 
save pažinčių tikslu. Aš jau dides
nę pusę savo gyvenimo praleidau 
Jungtinėse Valstijose (Amerikoj), 
bet iki šiol vis dar neteko išgirsti 
ar susitikti nors vieną iš i savo gi
minų. Argi jau aš būčiau tik vienas 
lyg koks paukštis atskridęs į šį 
kraštą? Už atsiliepimą bei suteik
tas žinias būsiu labai dėkingas.

Adresas: G. Litwin (Litvinas), 
87 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

. (31-32)

Scena iš veikalo “T-MEN,” 
kuris vaidinamas Loews 

CRITERION Theatre.

LIETUVIŠKA 
BEAUTY SHOP

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

| Adam V. Walmus, D.D.Sl
■ DAKTARAS-DENTISTAS |
3 B1 -------------- j

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.------------- --

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

I I
Tel. SOuth 8-5569

Peter

Tel. Evergreen 7-6868

Valandos:

Penktadieniais uždaryta.

KAPISKAS
BAR & GRILL

Peter Kapiskas

Lady’s BULOVĄMan’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able- 952-M

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N.

Tel. EVergreen 4-8174

Joseoh Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. BVergreen 8-9770

Graži įvairybė kostu- 
rniškų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American išdlrbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bennis, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai < 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

• •

Now u 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 push—Laisvė (Liberty, Lith. Dail£)—Penktad., Vas. 6, 1948




