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Sujušimas ‘Washingtone.
Mulkiai, Kurie Dabar Liūdi.
Sugadino Atmosferą.
Lietuviai.

Rašo R. MIZARA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $7.00 Metams
Užsieniuose $9.00
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Šie žodžiai rašomi Washing
tone inauguracijos išvakarėse.

Sostinėje nemažas sujuši
mas.

Vietos spauda, radijas daug 
vietos aukoja busimajam ket
virtadienio įvykiui.

Daugeliui labai rūpi, koks 
ketvirtadienį bus oras.

Jeigu būtų pūga, jeigu 
snigtų ar smarkiai lytų, ga
lima įsivaizduoti, kiek tai biz
nio sugadintų!

O Washingtonas laukia di
delio biznio, nes čion žada 
susk risti arti milijonas ameri
kiečių inauguracijai pamaty
ti !

Tasai milijonas, atsiminki
me, suves ne vieną milijoną 
dolerių, kurie geroje aplinko
je, čia būtų praleisti, praūžti.

Mulkiai republikonai, tikė
damiesi, būk Dewey bus pre
zidentas, 80-tajame Kongrese, 
paskyrė didžiules pinigų su
mas inauguracijos ceremoni
joms pravesti.

Nesigailėjo 80-tasis Kon
gresas nieko, kad tik pada
rius inauguracijos dieną žen- 
klyva — republikonas juk bū
siąs “Įšventintas” prezidentu!

Dabar visa tai tenka demo
kratui Trumanui.

Dabar Trumanas sau« juo
kiasi ; juokiasi demokratai, 
juokiasi kiekvienas, nes tai 
paj-odo, kokių esamą aklų re- 
publikonų tarpe būtybių!

Kiekvienas tuštesnis tarpas 
Pennsylvania ir Constitution 
gatvėse yra užimtas naujai 
sukaltais suolais, — kai kur 
dar ir šiandien, antradienį, 
darbininkai suolus taisė.

Tomis gatvėmis, mat, žy
giuos paradas.

Norįs gauti vietą atsisėsti, 
pilietis turi pirktis tikietus, 
kurių kainos siekia iki 15-kos 
dolerių ir daugiau!

Tikietai, sakoma, parsiduo
da “labai gerai.”
* Įsivaizduokime: jei ketvir-

tų!...
Moteliai, restoranai, saliui- 

nai pasipuošę vėliavomis, išsi
statę iškabas “welcome,” te
belaukia svečių, tebelaukia 
biznio.

Tiesa, hoteliai jau užimti į 
rezervuoti: nebegalima gauti' 
kambario.

Trečiadienį, ketvirtadienį, 
penktadienį įvyks čia tūkstan
čiai pokylių, balių, pažmonių.

Ūžš juose politikieriai, ūžš 
laimėtojai, pergalėtojai!

vi
su- 
už

kad 81-masis 
vykdytų progra- 

o ne

gavo

kon- 
norėjo

Netenka nei sakyti, kad 
sam šitam įvykiui truputėlį 
gadino atmosferą žygis 
Laisvę (Freedom Crusade),
sušauktas Kongreso Civili
nėms Teisėms Ginti (CRC).

.Pasileido tūkstančiai žmo
nių po Kapitoliaus Kalnelį su 
reikalavimais, 
Kongresas
mą, naudingą’ liaudžiai, 
Wall strytui.

Suvykusieji pateikė 
programą.

Ne visi senatoriai ir 
gresmanai Ivizitorius
priimti. Kai kurios kitos įstai
gos bandė šį sąjūdį ignoruo
ti, “pirštu numoti.” O tačiau 
to padaryti jiems nepavyko!

žmonių judėjimas liekasi 
judėjimu. Kai judėjimas turi 
savo rankose gerą programą, 
priimtiną liaudžiai, jam lem
ta plėstis ir augti!

Lietuvių šiame žygyje buvo 
nedaug, — tiesa, ne visus juos 
spėjau matyti ir sui jais kal
bėtis.

Buvo iš Chicagos: vetera
nas ir visuomenininkas Vy
tautas Votka, taipgi jaunas 
vyras Mykolas Balnys, laiva-
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ČIANGO TAUTININKŲ 
VALDŽIA BĖGA IŠ 
NANKINGO Į-KANTONĄ

A,

Liaudininkai-Komunistai Artėja 
Prie Nankingo ir Šanghajaus

■ Nanking, Kinija. — Čiang 
Kai - seko tautininkų mini
strų kabinetas nutarė per
kelti savo valdžią iš Nan- 
kingo į Kantoną, apie 600 
mylių j pietus, ir ragino ki
tų kraštų atstovybes tuojau 
persikraustyt į tą “naują 
tautininkų sostinę”.

Čiango valdžia kartu pa
reiškė, kad ji nori pradėti 
derybas dėl taikos su kinų' 
komunistais; todėl siūlo, 
kad komunistai ir tautinin
kai “besąlyginiai ir tuojau 
sustabdytų karo veiksmus 
ir paskirtų atstovus taikos 
deryboms.”

Jau pirmiau buvo pabėgę 
90 nuošimčių Čiang Kai-še- 
ko valdininkii iš savo sosti
nės Nankingo.

Liaudininkai - komunistų 
armija vis artėja prie Nan
kingo ir didžiausio Kinijos 
miesto Šanghajaus. Naujais 
žygiais liaudininkai užėmė 
Yangčov, Tienčan^, Taih- 
sien ir Taihing miestus, ar
ti šiaurinių Yangtze upės 
krantu.

Čiang Kai-šeko ministrai 
pripažino, kad nepajėgs ap
ginti Nankingo nuo komu
nistų. Tad keli tūkstančiai 
valdžios tarnautojų sukėlė 
riaušes, reikalaudami algos 
šešiems mėnesiams ir išsi
kraustymo lėšų.

Riaušės prieš tautininkų

valdžią taipgi įvyko Puko- 
ve, skersai upės nuo Nau
dingo, ir kitu'ose ^liestuose.

(Teigiama, kad pats dik
tatorius Čiangas bėgsiąs į 
Formozos salą, o ne į Kan
toną.)
------------------------------T-------------------------------------------------------------------

Dar 5 Milionai Dolerių 
Slaptajai Policijai

Washington. — Generalis 
Jungt. Valstijų prokuroras 
Tomas Clark reikalauja, 
kad Kongresas paskirtų dar 
5 milionus dolerių slaptai 
FBI policijai didinti; sako, 
reikią ekstra pinigų pasam- 
dymui dar 900 FBI agentų.

Kardinolas Prisipažino 
Šnipavęs Amerikai

Valdininkas Atmeta 
Pilną Mainierių 
Unijos Pripažinimą

Washington. — Valdinės 
Darbo Komisijos pareigū
nas - tardytojas William R. 
Ringer atmetė pilną Mainie- 
rių Unijos pripažinimą ang- 
liakasyklose, priklausančio
se plieno kompanijoms ir 
geležinkeliams.. Ringeris sa
kė, jog pilnas unijos pripa
žinimas “peržengia Tafto- 
Hartley’o įstatymą.”

Jau 7 metai kai Maįnierių 
Unija tose angliakasyklose 
pilnai pripažįstama, pagal 
sutartis su samdytojais.

Graikų Partizanai Atakavo 
Monarchists Florinoj

Athenai, Graik.— Graikų 
partizanai vėl atakavo mo
narcho - fašistus ' Florinos 
mieste, 10 mylių nuo Jugo- 
salvijos rubežiaus.

Paskiri partizanų būriai 
įsiveržė į Floriną ir pasigro
bė reikmenų.

krovių unijos prisiųstas; jau
na amerikietė lietuvaitė iš 
Bridgeport, Conn., LDS narė; 
William Patten, iš Camden, 
N. J.,—dienraščio Laisvės va- 
jininkas, taipgi Gudzevičius 
(Gudze) iš Philadelphijos.

Buvo ir daugiau lietuvių, 
bet neturėjau progos jų ma
tyti.

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Dally 

in lhe EasterA States.
427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone; Stagg 2-S878

Prez. HARRY S TRUMAN, ketvirtadieni iškilmingai 
inauguruotas nrezidentinei ketverių metu tarnybai.

Kartu prisaikdintas ALBEN BARKLEY kaip 
Jungtinių Valstijų vice-prezidentas.

Prezidentas Harry S. Truman 
Inauguruotas; Pasakė Kalbą

VIENPUSIS KOMUNISTŲ 
TEISĖJAS H. MEDINA 
ATSISAKO PASITRAUKTI
Atmeta: Reikalavimus Ištirti 
Poniškos Džiūrės Parinkimą

New York. — Vienuolikos 
kaltinamųjų komunistų va
dų advokatai reikalavo, kad 
iš jų bylos pasitrauktų fe- 
deralis apskrities teisėjas 
Haroldas Medina todėl, kad 
Medina remia neteisingą 
džiūrės parinkimą teismui.

Didžiulis Karinis 
Paradas Prezidentui

Budapest, Vengrija.—Tei
sman patrauktas, kardino
las Josefas Mindszenty pri
sipažino, kad jis šnįpinėjo 
Amerikos ir Anglijos atsto
vams prieš demokratinę 
Vengrijos respubliką. Prisi
pažinimą kardinolas savo 
ranka parašė.
.Tarp kitko, jis prisipažį

sta, kad vadovavo sąmoks-, 
lui'nuversti respubliką su- 
anglų - amerikonų pagalba 
ir užsodinti Vengrijai kara
lių iš austrų Hapsburgų 
veislės.

Vengrijos valdžia išleido 
knygą, kurioj sudėta nufo
tografuoti šnipiški kardino
lo dokumentai. Areštuojant 
kardinolą, buvo sučiupti ir 
tie dokumentai.

Chambers Apskųstas Kaip 
Literatinis Vagis

New York. — Rašytoja 
Frances Winwan patraukė 
teisman šnipą Whittakerį 
Chambersą ir jo redaguotą 
žurnalą Time;- reikalauja 
$250,000 atlyginimo už tai, 
kad Chambers vogtinai 
spausdino jos raštus, tame 
žurnale.

Japonijos Seimo Rinkimai 
{vyks Sekmadienį

. Tokio. —■ Ateinantį sek
madienį įvyks Japonijos sei
mo rinkimai. Kandidatus 
stato premjero Širegu Yo- 
šidos reakcininkai, pasiva
dinę demokratiniais libera
lais; socialdemokratai, ko
munistai ir įvairios kitos 
partijos.

Visi pranešimai teigia, 
kad komunistai šiuose rin
kimuose gąus daug daugiau 
balsų, negu praeituose.

Senasis seimas pareiškė 
nepasitikėjimą Yošidos ka
binetui dėl jo ministrų suk
tybių ir kitų skandalų. To
dėl senasis seimas buvo pa
leistas.

Washington. — Preziden
tas Harry S. Truman buvo' 
inauguruotas Jungt. Valsti
jų prezidentu ketvirtadienį, 
sausio 20 d.

Prezidentą prisaikdino 
vyriausis Aukščiaus.'1 Tęi- 
smo teisėjas Vinson. Po to 
prezidentas sakė kalbą.

Jis primine, jog musų ša
lis yra gerame stovyje, jog 
turime gerbūvį ir jį privalo
me palaikyti, jei norim, kad 
būtu taika.

Dėl tarptautinių reikalų 
prezidentas priminė, kad monijos pirmu sykiu Ame- 
Amerika remsianti Jungtim rikos istorijoje buvo televi- 
Tautas, kad Amerika tebe- zuojamos.

tęs Marshall© planą, pagal 
kurį yra remiamos tūlos eu
ropinės šalys, kad Amerika 
remsianti ‘‘taiką mylinčias 
tautas’’ nuo agresijos,. —• 
teisk toms tautoms milita- 
rinę ir ekonominę pagalbą, 
kad Amerika teiksianti 
technikinę ir mokslinę pa
galbą atsilikusioms šalims, 
idant jos galėtų atsikelti e- 
konominiai, industriniai.

(Platesnės ištraukos iš in
auguracijos kalbos bus pa
duota rytojaus Laisvėje.)

Šios inauguracijos cere-

Washington. — Preziden
to Trumano įkurtuvių iškil
mėse sausio 20 vidudienį 
maršavo didžiulis karinis 
paradas, o viršuj griaus
mingai skraidė apie 700 ka
rinių lėktuvų.

Prezidentinėms i š k i 1- 
mėms stebėti suvažiavo ir 
šimtai tūkstančiu žmonių iš 
kitų miestų.

Anglija Pasižada 
Ginkluot Egiptą

Jungtinės Valstijos Skolina 
Izraeliui $ 800,000,000

Washington. — Amerikos 
vyriausybė nutarė paskolin
ti Izraelio valstybei 100 mi- 
lionų dolerių. Izraelis priva
lo atmokėti paskolos sumą 
dalimis per 15 metų su pus
ketvirto nuošimčio palūka
nų kas metai.

Už $35,000,000 paskolos 
Izraelis pirks šioje šalyje 
reikalingus žemdirbystei į- 
rankius ir medžiagas. O 
$65,000,000 bus nąudojami 
geležinkeliams, vieškeliams, 
fabrikams, laukų drėkinimo 
įrengimams, naujų
statymui ir kitiems civili
niams reikalams.

Amerika yra faktinai pri
pažinus Izraelio valstybę. 
Dabar gi pranešama, jog po 
izraeliečių valdžios rinkimų 
ateinantį antradienį Ameri
ka jau pilnai pripažins tą 
jaunutę valstybę.

Jungtinių Valstijų pasko-

Rhodes Sala/— Anglija 
pasižadėjo siųsti ginklus 
Egiptui, jei suirs dabartinės 
derybos dėl santaikos > tarp 
Egipto ir Izraelio valstybės, 
kaip praneša United Press.

Jungtinių Tautų tarpi
ninkas Bunche siūlė egiptė- 
nam ir izraeliečiam padary
ti nuolaidas iš abiejų pusių, 
kas liečia sienos nustatymą 
tarp Egipto ir Negevo, Iz- 

i raelio užimtos dykumos, 
' pietinėje Palestinoje.

Pranešama, jog Lebanas 
ir Izraelis taipgi pradeda

Teisėjas Medina atsisakė 
pasitraukti.

Komunistų advoka t a i 
prašė ištirti, kaip vienpusiš
kai buvo renkamos federa- 
lės džiūrės iš ponų šioje 
apskrityj per 10 paskutinių 
metų, o panašiai parenkama 
džiūrėir šiam teismui.

Medina atmetė prašymą.
Kaltinamųjų advokatai —- 

Richardas Gladstein, Harry 
Sacher ir kiti — parodė, jog 
šioje apskrityje federalės 
džiūrės renkamos tiktai iš 
penketo šimtų turčių, ban
kininkų, stambių biznierių 
ir nepažangių profesionalų. 
Jie priklauso privačiai Fe- 
deralių Grand Džiūrimenų 
Sąjungai.

Šios sąjungos nariai yra 
pats teisėjas Medina ir 
Jungt. Valstijų prokuroras- 
kaltintojas McGohey. Tad 
nenuostabu, kad Medina ir 
McGohey atmeta komunis
tų reikalavimą ištirti, kaip 
neteisėtos ir vienpusiškos y- 
ra tokios .džiūrės.

Nuo tų džiūrių yra atša
lint! darbininkai, negrai, be
darbiai, neturtingi rendau- 
ninkai, žydai ir tautinių bei 
politinių mažumų nariai.

Komunistų vadai patrau
kti teisman neva už sąmok
slą nuverst Amerikos val
džią jėgos ir prievartos 
veiksmais. Kaltinimas va
dina pačią Komunistų Par
tiją tokiu sąmokslu. <

namų

la Izraeliui skatins Angliją derybas dėl paliaubų.
bent “de facto” pripažinti 
jo valstybę.

Francijos valdžia nutarė 
faktinai pripažint Izraelį, 
jeigu jis pasižadės apsaugo
ti “francūzų reikalus.”

LAIKINAI SŪSTABDO- 
MAS DRAFTAS

Washington. — Ginkluo
tose Jungtinių Valstijų -jė
gose yra 1,621,000 vyrų — 
Kongreso užgintas pilnas 
skaičius. Taigi naujokų 
draftas laikinai sustabdo
mas.

Bucharest, Rumunija. — 
Rumunu teismas už akių 
nuteisė 3 metus kalėti The- 
odobą Umbecką, amerikonų 
žibalo biznio atstovą, kaip 
sukčių.

LIETUVIŲ KOOPERATYVŪS
SPAUDOS BENDROVES
DALININKŲ SUVAŽIAVIMAS

Visi dalininkai kviečiami atvykti laiku sekmadienį, 30 
d. sausio, 1949, 11 vai. ryte, į Lietuvių Kultūrinį Centrą, 
110-06 Atlantic Avenue, Richmond Hill, N. Y.

žinome iš patyrimo, kad reikalų susideda daug, o lai
ko neturime tiek daug.

Po suvažiavimo, vakare galėsime smagiai praleisti lai
ką bankiete toje pačioje svetainėje.

Direktorių Valdyba.

Streikas Uždarė Bažnytines 
Montrealio Mokyklas

Montreal, Canada.—Strei
kuoja 2,000 bažnytinių mo
kyklų mokytojų;’ reikalauja 
pakelti metine algą $200 bei 
$30Q.

Tūkstančiai mokiniu de
monstruoja, remdami moky
tojų reikalavimą.

Streikas uždarė mokyklas 
80,000'mokinių.

Indonezai Reikalaują, Kad.
Rolandai Visai Pasitrauktu

New Delhi, Indija.— In- 
donėzijos respublikos atsto
vai čia išleido pareiškimą, 
kuriame reikalauja, kad už
puolikai holandai visai pa
sitrauktų iš Indonezijos.*

Pranešama, jog Indijoje 
veiks užsieninė indonezų 
respublikos valdyba.

Holandai nepaliuosuoja 
suimtų Indonezijos respub
likos valdininkų.

Athenai, Graikija. — So
cialdemokratų vadas. Geor
gas Papandreou atmetė pa
kvietimą į Šofulio “liberalų” 
ir monarcho-fašistų minis
trų kabinetą.
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Anglai-Amerikonai 
Apleido Pasaulinę 
Darbo Uniją Sąjungą

Paryžius. — Amerikonas 
CIO unijų sekretorius Ja- / 
mes Carey, anglų dafbo u- 
nijų atstovas Arthuras Dea- 
kin ir Holandijos unijų de
legatas Edward Kupers ap-» 
leido susirinkimą Pasauli- - 
nės Darbo Unijų Sąjungos 
komiteto. Jie pareiškė, kad 
jų unijos atsimeta nuo šios 
tarptautinės sąjungos. Ca
rey smerkė Pasaulinę Unijų 
Sąjungą už tai, kad ji ne
tarnauja amerikiniam Mar
shall planui.

Anglų atstovas Deakin, 
ligšiolinis Pasaulinės Są
jungos pirmininkas, pasi
traukė todėl, kad sąjungos 
komiteto dauguma atmetė 
jo pasiūlymą — sustabdyti 
vieniems metams bet kokį'; 
veikimą.

Po trijų minimų pasitrau
kimo, komitetas išrinko lai
kinuoju savo pirmininku 
Giuseppę DiVittorio, gene- 
ralį Italijos Darbo Konfede
racijos sekretorių.

V. V. Kuznecovas, Sovie
tų unijų atstovas, pareiškė, 
jog Pasaulinė Darbo Unijų 
Sąjunga vis gyvuos ir veiks.
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Tiesusis Kelias į Išdavystę
Daugelis žmonių stebisi, kaip gali būti, kad Neameri- 

kinės Veiklos Komiteto patys vyriausi šulai i

Kova Dėl Civilinių Amerikos 
Žmonėms Teisių Išlaikymo

Rašo Rojus Mizara
d.'d. Wa-

rimtas
Sausio 17 ir 18 

shingtone įvyko 
žmonių sąjūdis.

Faktinai, ten įvyko du 
dalykai, bet abu turį kits su 
kitu daug bendro.

Pirmadienį Kongresas Ci
vilinėms Teisėms Ginti (Ci
vil Rights Congress) sušau
kė įstatyminę konferenciją 
— legislative conference.

Suvyko virš 600 atstovų
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kinės Veiklos Komiteto patys vyriausi šulai pasirodė ^4 v _s^1<Įy',.^uvo. .a^s 
žmonės be principų ir sukti. Pats vyriausias komiteto ly- vybes iš _ . .
Oderis kongresmanas Thomas traukiamas teisman už suk- centrinių valstijų, is pieti-

Kalifornijos, iš

Ji gina kiekvieną 
puolamąjį asmenį

Bet jeigu atsargiau į šį visą klausimą pažvelgsime, tai 
surasime, kad čia nėra jokia nauja fenomeną. Panašių 
pavyzdžių surasime šimtus ir tūkstančius. Tūkstančiais 
sykių tapo įrodyta, kad tie, kurie sušilę šinkavoja žmo
nėms anti-komunistinę isteriją, negali būti žmonės tei
singi ir nuoširdūs. Argi teisingi ir nuoširdūs galėjo būti 
Hitleris ir Mussolinis? Argi nuoširdus yra Kinijos dikta
torius Čiang Kai-šekas, kuris po skraiste anti-komuniz- 
mo praliejo didelius upelius,Kinijos žmonių nekalto krau- 
jo? ...

O vėliausį pavyzdį mes turime čia pat, narrfie. Šiomis 
dienomis tapo pripažintas Amerikos išdaviku ir nuteis
tas 25 metąms kalėti leitenantas Monti. Karo metu jis 
tarnavo Jungtinių Valstijų oro jėgose. Pasivogė lėktuvą, 
nuskrido Vokietijon ir parsidavė naciams.

Kuomi gi šis išdavikas pateisino savo žygį? Štai jo ad
vokato žodžiai, pasakyti teisme, prašant išdavikui pasi-

nių valstijų — Loūisianos, 
Georgia, Alabamos, ir kitų, 
— buvo, aišku, iš šiaur-ryti
nių valstijų/ Iš pastarųjų 
daugiausia.

Konferencijoje dalyvavo: 
unijistų — ADF ir CIO lo
kalų atstovų, fraternalių or-- 
ganizacijų, kultūrinių, poli
tiniu ir kitokiu. Buvo čia 
vyrų ir moterų, jaunų ir se-

“Menti lanke jo paties religines sektos, katalikiškas, 
mokyklas. Jis skaitė kraštutiniausius religinius žurnalus, 

, tūli kurių buvo izoliacinio pobūdžio. Jo gyvenimo sąly- 
bos buvo tvirtai anti-naujadalybiškos. Jis pasmerkė ko
munizmą, kaipo šios šalies priešą. Jis buvo persiėmęs ta 
idėja, jog Rusija yra tikras Jungtinių Valstijų priešas.”

Matote: Iš katalikiškos mokyklos, per katalikišką reak
cinę spaudą anti-komunizmo keliu tiesiai prie nacių, o 
paskui į kalėjimą 25 metams.

Tai toks kelias išdaviko, kriminalisto.

Taikos Idealas Turi Laimėti.
Komercinė spauda gana plačiai komentuoja Sovietų 

Ambasados Washingtone leidžiamam “Information Bul
letin” Boris Izakovo straipsnį apie Jungtinių Valstijų 
santykius su Tarybų Sąjunga. Izakovas "sveikina Ameri
kos žmones Naujųjų Metų proga ir dar kartą pabrėžia 
žmonijos giliausį troškimą taikos ir ramybės. Tarp kitko, 
Izakovas rašo:

“Mūsų šalys atskirtos jūromis ir okeanais, bet keleto 
metų mūsų bendroji kova prieš fašizme jėgas įtikino 
mus, kad nesiranda užtvarų gerai valiai žmonių, kurie 
siekia bendrojo tikslo. Man atrodo, kad šis bendras tiks
las — tikslas visų žmonių — yra pastovi ir patvari tai
ka. Lai mums pavyks per 1949 metus pasiekti tąjį tiks-

Konferencija tęsėsi ADF 
salėje, kuri per abi sesijas 
buvo kimštinai užpildyta 
žmonių.

Ko gi šitie žmonės čia su
skrido? Ką jie norėjo pa
sakyti? Kokius klausimus 
jie turėjo savo darbų dieno- 
tvarkyje?

Štai tie svarbieji reikalai:
Praleidimas anti-linčiško 

įstatymo.
Praleidimas anti-poll tak

sų mokėjimo įstatymo.
Atmetimas Tafto-Hartley 

įstatymo.
Iš naujo praleidimas Wag- 

nerio akto-įstatymo.
Atšaukimas “lojalumo į- 

sakymo.”
Atšaukimas Smitho įsta

tymo (pagal kurį'šiuo metu 
teisiami 12-ka

i vadų).
Panaikinimas

I kinio Komiteto.
Išmetimas iš

, tinimų, pateiktų 12-kai ko- 
: munistu vadu.

Tai vyriausi klausimai, 
! kuriuos pirmadienį svarstė 
! įstatyminė konferencija.

Ant rytojaus, antradienį, 
i Washingtone įvyko Žygis už 
■ Laisvę (angliškai pavadin
tas Freedom Crusade). Čia

veikėjus, 
valdžios 
dėl pastarojo politinių (aiš
ku, darbininkiškų) pažiū
rų. Ji pasiryžo ginti ir 12- 
ką komunistų, 
kaip jos veikėjai 
federaliniame teisme New 
Yorke teisiami ne 12-ka ko
munistų, bet visa Komunis
tų Partija, visa Amerikos 
liaudis.

Įstatyminė Konferencija
Ji prasidėjo apie 11 vai. 

ryto. Ją atidarė Thomas G. 
Buchanan, Jr., vietos CRC 
veikėjas, pakviesdamas CRC 
pirmininką George Marsh
all vesti mitingą.

Abu jie nurodė, jog tūli 
kongresmanai jau paskelbė, 
būk mes čia suskridome 
“triukšmui kelti,’k bet tegu 
jie nurimsta: triukšmą ke
lia jie patys; mes suskri
dome triukšmadariams šal
to vandens už kalnieriaus

vadų, nes, I 
į skelbia:

Atviras Laiškasti. Bet kas dabar? Taria
masi, tiesa, šį įstatymą at
mesti, bet podraug planuo-i 
jama sudaryti naują įstaty-i 
mą, kuriu įeitų visa eilė blo
giausių punktų, paimtų iš 
Tafto-Hartley įstatymo!

Negrų teisių klausimu 
taipgi buvo pareikšta eilė 
įdomių faktų, rodančių, ko
kia baisi jų padėtis.

Tame pačiame Washing
tone negrai diskriminuoja
mi ir segreguojami (atski
riami) nuo baltųjų valgyk
lose, teatruose, koteliuose; 
net ir prezidento Trumano 
inauguracijos šventėje neg-| 
rai bus segreguojami nuo 
baltųjų, ' neturės jie teisės 
atsisėsti ten, kur sėdi bal
tieji! Darbuose jie taipgi 
diskriminuojami: jiems pa
liekami tik patys jūūdžiau- 
si ir sunkiausi darbai. O ir 
iš jų,.kai tik krizė šmėkšte- 
lėja, jie pirmiausiai esti pa-, 
leidžiami. ’ '

I

Negrų linčiavimas tebesi
tęsia. Štai, visai neseniai 
Georgia valstijoje buvo nu
žudyti - nulinčiuoti du neg
rai: Mallard ir Nixon. Pir
masis nulinčiuotase- nušau
tas nežinia dar dėl kurios 
priežasties ir šovėjus - žu- 
deikas teismas be jokių ce
remonijų, netgi iškilmingai 
išteisino! Nixon — jaunas 
vyras, — nulinčiuotas dėl 
to, kad jis išdrįso lapkričio 
2 d. balsuoti prezidentiniuo
se rinkimuose. Jam buvo 
baltųjų įsakyta: nebalsuok, 
nes būsi nugalabintas! Drą
suolis neklausė gąsdinimo, 
balsavo. Šiandien jo nebėra; 
šiandien tik jauna žmonelė, 
jo našlė, tepasiliko. Nixono 
linčiuotojų kol kas nieks ne
ieško-! . ..

Štai, Trentone (N. J.) 
šeši jauni negrai laukia 
mirties neva už žmogžudys
tę, bet, kaip sako liudijimai, 
jie tos žmogžudystės nebu
vo papildę; jiems ši krimi- 
nalybė buvo, primesta, su- 
klastuota! »

Tai tik keletas faktelių. 
Jų buvo diskusijų eigoje 
konferencijoje i š is t a t yla 
daug, bet vieta neleidžia' čia 
visus' suminėti.

Argi nėra degąs reikalas 
Amerikos žmonėms reika
lauti, kad tuojau būtų pra
vestas anti-linčo įstaty
mas? !

(Bus daugiau)

Washington. — Prezid. 
Trumanas prašė, kad Kon
gresas leistų jam pertvar
kyti valdžią taip, kaip nuro
dė patariamoji komisija, va
dovaujama republi k o n o 
Herberto Hooverio, buvu
siojo prezidento.

Mickevičiaus - Kapsuko vardo kolektyvinio ūkio val
dybos nario Prano Kairiūkščio seseriai Magdalenai 
Marcinkienei, gyvenančiai Hamiltone, Kanadoje.

derlių, negu kad gaudavo
me anksčiau individualiuose 
ūkiuose.

Kiekvienas mūsų turi po 
1-2 karves, po keletą kiau
lių, avių ir daug naminių 
paukščių asmeniniam nau
dojimuisi.

Gyvenu aš dabar laimin
gai. Visi gyvi ir sveiki. Ma
no dukrelei Laimei jau su
kako 8 metai. Ji labai mėg
sta muziką. Aš nupirkau 
pianiną ir ji daro didelę pa
žangą muzikoje. Aš būtinai 
ją leisiu mokytis muzikos 
mokyklon į Kauną, o vėliau 
konservatorijom Dabar tai 
mums .visiškai prieinama.

Mūsų brolis Antanas taip 
pat pradėjo geriau gyventi. 
Jis su šeima gyvena Petke- 
liškių apylinkėje, tėvų ūky
je. Pavasarį ketina taip 
pat stoti į kolektyvinį ūkį. 
Jo šeima didelė — 3 dukte
rys ir 4 sūnūs. Jis labai pa
tenkintas, kad jo visi vaikai 
gavo galimybę mokytis. 
Duktė Birutė pernai įstojo 
į Žemės Ūkio Akademiją, 
Antanas mokosi amatų mo
kykloje, kiti lanko progim
naziją ir pradinę mokyklą.

Pas mus Veiveriuose pir
mą kartą atidaryti gimna
zija ir Kultūros Namai, vi
si namai elektrifikuoti. Į 
Veiverius dažnai atvyksta 
artistai iš Kauno, o kartais 
ir iš sostinės, Vilniaus.

Brangi sesute! Aš dažnai 
Tave prisimenu. Kaip gaila, 
kad Tu dabar nesi su mu
mis. Tu pamatytum, kaip 
pokariniais metais pasikei
tė mūsų gyvenimas, kad jį 
sunku bepažinti. Jis dabar 
nepalyginamai lengvesnis 
ir šviesesnis. O bus dar ge- 
riau.’ ‘'

Jeigu gausiu iš tavęs at
sakymą, tai vėliau viską, 
smulkiau parašysiu.

Tavo brolis, Pranas. 
Veiveriai, x 
Marijampolės apsk.

Brangioji sesute!
Rašau Tau iš gimtųjų Vei

verių, kuriuos Tu palikai 
da 1922 metais. Derlingą 
Suvalkijos žemė buvo tais 
laikais mums pamote. Tu 
ir dabar,, manau, prisimeni, 
kaip sunku buvo pragyven
ti mūsų didelei šeimai ma
žame žemės sklypelyje. Sko
los ir mokesčiai buvo mūsų 
nelaimė.

Mes visada bijojom, kad 
mūsų paskutinės karvės ne
aprašytų, kad neparduotų 
iš varžytinių skurdaus ūke
lio. Daug mūsų kaimo žmo
nių bėgo tais laikais kur 
akys mato laimės beieško
dami.

Tai buvo seniai. Dabar aš 
norėčiau žinoti, kaip tu gy
veni svetur?’

Noriu trumpai papasako
ti apie save. Praslinkus kiek 
laikui po Tavo išvažiavimo, 
aš apleidau tėvų namus, nes 
dar viena burna šeimoj bu
vo našta. 12 metų basčiau
si iš vietos į vietą, ieškoda
mas darbo. Pagaliau įsi tai-‘ 
siau dirbti geležinkelyje. 
Bet ne ilgam. Mane atleido 
už tai, kad dalyvavau vals
tiečių sukilime prieš fašisti
nę smetonišk. priespaudą. 
Vos vos išsisukau nuo kalė
jimo.

Iš pašaknų pasikeitė pa
dėtis, įsikūrus Lietuvoj ta
rybų valdžiai. Iš tarybų val
džios nemokamai gavau že
mės, statybinę medžiagą ir 
pasistačiau puikius name
lius.

1948 m. pavasarį 50 Vei
verių apylinkės valstiečių 
ūkių susivienijo į kolektyvi
nį ūkį. Jų tarpe buvau ir 
aš. Mūsų kaimo žmonės, iš
reikšdami man savo didelį 
pasitikėjimą, išrinko mane 
kolektyvinio ūkio valdybos 
nariu. Visi mes įdirbame sa
vo žemę bendrai. Valsčiaus 
agronomas mūsų laukuose 
nustatė sėjomainas. Iš vals
tybės mes gavome daug mi
neralinių trąšų ir žemės ū- 
kio mašinų. Sasnavos maši
nų - traktorių stoties trak
toriai aparė mums žemę.

Ar tu pameni, sesute, kaip 
mūsų tėvas vargdavo, arda
mas žemę žagre? Dabar 
vienas traktorius per vieną 
valandą aparia daugiau, ne
gu mūsų tėvas apardavo per 
tris dienas.

Dėka to, kad kolektyvi
niame ūkyje naudojamos 
mašinos ir aukšta agrotech
nika, mes per pastaruosius 
metus gavome 20% didesnį

Marshall prašė visus de
legatus užsilaikyti korektiš
kai, gražiai, nesiduoti iš
provokuojami, nes tūli pro
vokatoriai bandys daryti vi
sa, kad sukelti triukšmo ir 
už jį kaltę primesti konfe
rencijos dalyviams.

Išrinktos komisijos: rezo
liucijų, mandatų, ir kt.

Po to sekė pranešimai 
įvairiais klausimais: negrų 
teisių klausimu, sveturgi- 
mių i gynimo klausimu; 
puolimo ant o r g a n i - 
zuotų darbininkų klausimu; 
minties kontrolės klausimu, 
ir, žinoma, 12-kos komunis
tu vadu teismo klausiniu.

Po kiekvienos rezoliucijos 
sekė diskusijos, — tiesa, 
trumpos, nes laiko nebuvo 
ilgoms kalboms, bet jose 
dalyvavo daug delegatų. 
Kiekvienas jų dalinosi savo 
patirtimi' su konferencijos 
dalyviais, kiekvienas kėlė 
viešumon, -ką jo mieste ar 
jo valstijoje kas nors atliko 
blogus darbus, kuriuos val
džios pareigūnai bandė nu
slėpti. Bet veik kiekvienas, 
kalbėdamas, darė išvadas, 
jog ilgai taip nebus, jog 
liaudis stos griežtesnėn ko
von tiems blogumams salin
ti, jog žmonės privers val
dines įstaigas ir pareigūnus 
ginti šalies Konstituciją, o 
ne ją laužyti, paneigti I-

Sakė kalbas toki organi
zuotu darbininku vadai, 
kaip Hugh Bryson, iš San 
Francisco, Cal. — prezi
dentas Marine Cooks & 
S texyards up i jos, CIO. Jis 
nurodė, kaip neseniai San 
Francisco laivakrovių uni
ja, taipgi jo unija laimėjo 
streiką, nepaisant to, kad 

i šitų unijų viršininkai atsi
lakė pasirašyti afidėvitus, 

jog i kaip reikalauja Tafto-Hart- 
Civil Rights Congress|ley įstatymas.
(Kongresas Civilinėms Tei
sėms Ginti) šiandien vaidi
na milžinišką vaidmenį 
Amerikos žmonių . gyveni
me. Ši jauna organizacija 
jau pasižymėjo- svarbiais 
darbais, gindama persekio
jamuosius, puolamuosius

komunistu

Nę-Ameri-

teismo kal

Tai linkėjimai, kuriuos, aišku, karštai pasveikins kiek 
vienas padorus ir susipratęs žmogus. Šiandien nėra svar 
besnio ir aukštesnio žmonijos troškimo, kaip pastovi tai- jau dalyvavo arti 7,000 žmo- 
ka. O kiekyienam aišku, kad vyriausiomis taikps išlaiky-! nių, masiškai suvykusių į 
mo jėgomis gali būti dvi didžiosios šalys — kapitalistinė į Washingtona s p e daliais 

.Amerika ir socialistinė Tarybų Sąjunga, kooperuodamos i traukiniais. Šitų tūkstančių 
ir veikdamos tam tikslui bendrai.

Todėl pareiškimai Boris Izakovo, Francūzijos komunis
tų vado Marcei Cachin ir Italijos komunistų vado Pal- 
miro Togliatti, kad taika reikia išlaikyti, kad už taiką tu
ri kovoti visa žmonija, yra labai didelės istorinės svar
bos. *

Tai* skaitoma “taikos ofensyvu”. Lai taip ir būna. Bet i 
tai nėra ir negali būti garbingesnio ofensyvo. Nesvarbu,

> kas šį ofensyvą pradėjo ir veda: jam privalo pritarti 
kiekvienas nuoširdus amerikietis.

Nedemokratiška Teismo Procedūra
Kiekvienam dabar aišku, kad teisėjas Medina, kuris 

veda bylą .prieš komunistų vadus, yra šališkas žmogus, i 
Jis savo anti-komunistinį šališkumą įrodė pačiose pirmo
siose teismo dienose, atmesdamas visus apsigynimo ad- 

. vokatų įnešimus. Buvzo reikalauta, kad teisėjas Medina 
pasitrauktų iš tos vietos, nes jis negali šios bylos vesti 
bešališkai, teisingai. Paprastai panašiuose atsitikimuose 
teisėjas pasitraukia ir užleidžia vietą kitam. Bet teisėjas 
Medina atsisakė pasitraukti.

Apsigynimas pareikalavo, kad iš teismo salės būtų pra
šalintos ginkluotos jėgos. Teisėjas Medina ir tą reika
lavimą atmetė. Pagaliau pasirodė, kad pašlijusi Komu
nistų Partijos pirmininko William Z. Fosterio, patiėš 
svarbiausio šioje byloje žmogaus, sveikata neleidžia sto
ti prieš teismą. Tuo būdu kaltinamųjų advokatai reikala
vo visą teismą atidėti, kol Fosterio sveikatos reikalai 
pasitaisys. Vadovaujantis teisingumu ir demokratišku
mu, šį aiškiai teisingą reikalavimą reikėjo patenkinti. Bet 
teisėjas Medina ir šiame atsitikime tik numojo ranka 
į'apsigynimo reikalavimą ir patvarkė, kad Fosterio byla 
būtų išskirta ir kad būtų tuojau teisiami likusieji vie
nuolika.

Juk čia teisiama politinė partija. Tai pirma tokia byla 
visoje Amerikos istorijoje. Ją yra susidomėjęs ir susirū
pinęs, iš vienos ar kitos pusės, visas civilizuotas pasaulis. 
Kas geriausia galėtų tą partiją apginti, jos principus ir 
idealus išdėstyti, jeigu ne jos pirmininkas, senas darbt-

! žmonių tikslas buvo vykdyti
■ tai, ką įstatyminė konferen-
I rija nutarė.

Šitų tūkstančiu žmonių, j v v C 7
ibeje, tikslas buvo: vykti pas 
'savo kongresmanus, senato-

Matote, kas ir kaip čia 
irius ir kitus pareigūnus, 
reikalaujant, kad jie vykdy
tų šią programą gyveni- 
man!

! viskas ėjosi 1
Nors trumpai parašysiu 

apie abiejų dienų darbus.
Pirmiausiai tačiau, turiu s 

skaitytojui pasakyti,

★ ŠIAULIAI.—Meškuičių 
progimnazijos ir valsčiaus pra- 

■ dinių mokyklų mokytojai su
sibūrė j politinio lavinimosi 
rateli VKP(b) Istorijos trum
pajam kursui nagrinėti. Prie 
ratelio lektorium priskirtas 
instruktorius Čeplinskas.

P. Uosel is.

★ ŠIAULIAI.—Meškuičiuo
se lankėsi Gruzdžių Vet.« 
Technikumo meno saviveiklos 
ratelis. vadovaujamas St. 
Dauskurdžio, suvaidino J. Bal
tušio pjesę “Gieda Gaideliai.” 
žiūrėjo per 300 darbo žmo
nių. P. Uoselis.

Tafto-Hartley įstatymas 
—. baisus valdančiosios kla
ses pasimojimas ant darbi
ninkų, nurodė visa eilė kal
bėtojų. Prezidentas Truma- 
nas ir demokratai kongrcs- 
manai žadėjo (rinkiminės 
kampanijos metu) jį atmes-

ninkų judėjimo“ dalyvis, kuris visą savo gyvenimo geriau
sią dalį paaukojo komunistinio sąjūdžio ugdymui? Ar ga
li kas kitas jį pavaduoti? Aišku, kad negali.

Taigi, ir šis teisėjo’Medina pasielgimas yra vienpusis-* 
kas ir, mūsų supratimu, labai neteisingas, visiškai nefeū- 
derinimas su demokratijos principais ir demokratiška 
teismų procedūra. Čia aišku, kad kaltinamiesiems neduo
damos visus progos, Jungtinių Valstijų Konstitucijos ir 
Teisių Biliaus užtikrinamos kiekvienam piliečiui, apsi
ginti. Sukurta tokia atmosfera, jog beveik neįmanoma 
sudaryti džiurę iš tokių žmonių, kurie nebūtų tos atmos
feros paveikti ir galėtų abi pusi šaltai ir bešališkai pa
sverti.

JU

New Yorko studentai pikietuoja Hotel Biltmore protestui prieš Columbia Universiteto 
alumnų tenai įteikimą pagarbos ženklo Čiang Kai-šeko ambasadoriui Wellington 
Koo. Plakatai primena, kad pastaraisiais metais Čiango policija nužudė tūkstančius 

kiniečių studentu, kurie demonstravo prieš jo diktatorišką valdžią.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily}- Penkt., Sausio 21,.1949



Didžiausias Mąstytojas ir Žmonių Vadas
(25 Metai nuo Lenino Mirties)
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Leninas, jo didysis moks
las daro galingą, vis au
gančią įtaką visuomeninio 
išsivystymo eigai, istori
niams tautų likimams. Po 
leninizmo vėliava telkiasi 
vis nauji ir nauji milijonai 
kovotojų prieš kapitalizmų, 
prieš imperialistinę 
JQ.

Kame gi Lenino 
kame neįveikiama 
nė leninizmo jėga? .

Lenino didybė tame, 
jis genialiai išreiškė 
svarbųjį mūsų epochos 
davinį — atgyvenančio sa
vo amžių kapitalizmo revo- 
voliucinio panaikinimo už
davinį, proletariato viešpa
tavimo įvedimo ir naujos, 
beklasinės komunistinės vi
suomenės sukūrimo uždavi
nį.

Leninas genialiai atsakė j 
klausimus, iškilusius prieš 
marksizmą visuomenės iš
vystymo eigoj, pasaulinio 
darbininkų judėjimo ir so
cialistinės revoliucijos Rusi
joj eigoje.
Leninas Kaipo Ekonomistas

Leninas buvo didžiausias 
po Markso ekonomistas. Le
nino veikalai agrariniu 
klausimu, dėl kapitalizmo 
išsivystymo Rusijoj, ypač, 
jo klasikinis veikalas “Im
perializmas, kaip aukščiau
sioji kapitalizmo stadija”, 
yra nauja marksistinės poli
tinės ekonomijos išsivysty
mo pakopa.

Moksliškai išanalizavęs 
šiuolaikinę kapitalizmo sta
diją, Leninas nustatė faktą 
— senąjį pramoninį kapi
talizmą pavirsiant monopo
listiniu kapitalizmu, impe
rializmu. Imp erializmas, 

•moko Leninas, reiškia di- 
džiausį visų buržuazinės vi
suomenės prieštaravimų pa
aštrėjimą, kapitalizmo įpii- 
vimą, reakcijos augimą vi
somis kryptimis.

Imperializmo epochos ka
pitalizmas, monopolijų prie
spauda daro nepakenčiamą 
darbo žmonių ir visų pirma 
darbininkų klasės būklę.

Imperializmas — tai pū
vantis kapitalizmas, socia
lizmo išvakarės, — tokią 
svarbiausią išvadą prieina 
Leninas, analizuodamas im
perializmą.

Socializmo Pergalės 
Teorija

Remdamasis naujais savo 
atrastais dėsningumais ir, 
paskirai, remdamasis mo
nopolistinio kapitalo išsivy
stymo netolygumo dėsniu, 
Leninas sukūrė naują pro
letarinės revoliuČijos teori- 

<ją —- mokslą apie tai, kad 
galima socializmo pergalė iš 

; pradžių keliose šalyse arba 
net vienoje, atskirai paim
toje šalyje,

Ar. galima nurodyti kitus 
atradimus visuomenės mok
sle (po Markso atradimų), 
kurie turėtų tokią lemiamą 
įtaką istorijos likimams, 
darbininkų klasės likimams, 
socializmo pergalei TSR 
Sąjungoj?

Be lenininės proletarinės 
revoliucijos teorijos Tarybų 
šalies darbininkų klasė, bol
ševikų partija nebūtų turė
jusios teisingo mokslinio o- 
rientavimosi.

Didžiausias Lenino atra
dimas — tai jo atrastoji ta
rybinės valstybės forma, 
kaip labiausiai tikslinga 
darbininkų klasės viešpata
vimo forma. Tarybų valsty
bės įkūrimas reiškė naują 
pasaulinės istorijos erą. Le
nino mokslas apie tarybinę 
demokratiją, kaip aukštes
nio tipo demokratiją, buvo 
ir yra didžiulis visuomenės

■ i h:' ■
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ropos šalių po antrojo pa-' 
saulinio karo, svarbūs žing
sniai į socializmą, kurį da
bar vykdo šitų šalių tautos, 
vadovaujamos darbininkų 
klases ir komunistų parti
jų; iššaukė pasiutusį pyktį

jų socialistų stovykloje. Jie 
rėkia, jog valstybinė for
ma, įsikūrusi Centrinės ir 
Pietryčių Europoj šalyse, 
neatitinka jų politinių teo
rijų ir anglų - saksų pa
vyzdžių. Bet kodėl pasaulio 
tautos turi sekti šitais nu- 
si ban kruti j u si ai s p a v y z-

Imperialistai ir jų ištiki
mieji pakalikai — dešinieji 
socialistai traukia pasaulį 
atgal, prie senų, atgyvenu
sių savo amžių kapitalisti
nių gyvenimo formų išsau
gojimo. Jie -visur sukuria 
reakcinius režimus, atgaivi
na fašizmą. Leninizmas šau
kia pasaulio tautas pirmyn, 
,į socializmą.

Ateities Įvykių 
Numatymas

Leninas turėjo didžią jė
gą numatyti įvykius. Jis ne 
tik giliai suprato praeitį ir 
dabarties esmę, bet dešimt-

Kostas Pu
sėn i ų sva-

Jie kovojo, 
O mes ko-

vokjetį-fašistą

40.

mokslo laimėjimas. Stalinas 
išvystė toliau lenininį moks
lą apie socialistinę valstybę, 
praturtinęs jį teoriniu nau
jojo pergalingosios socializ
mo statybos patyrimo api
bendrinimu.
Leninas Kaipo Mokslininkas

Leninas buvo visaapiman
čio genialumo. Jo mokslinis’ 
interesas siekė daugybę sri
čių — pradedant atomo 
struktūra ir baigiant dar
bininkų klasės ir visos žmo
nijos likimais, nuo elektrifi
kacijos problemos iki litera
tūros ir meno, nuo filosofi
jos klausimų iki valstybinio 
sutvarkymo problemų. Ir 
viską Leninas pajungė vie
ningam tikslui.— revoliuci
nei darbininkų klasės kovai 
prieš kapitalizmą, komuniz
mo triumfui.
Leninui priklauso didžiau

sias nuopelnas tolesnio dia
lektinio materializmo išvys
tymo, didžiųjų XIX a. galo 
ir XX a.,pradžios atradimų 
filosofinio apibendrinimo 

, pagrinde, gamtos mokslo 
srityje ir ypač fizikos sri
tyje.

Kaip tik Leninas sudavė 
mirtingą smūgį naujoms 
“madingoms” idealizmo for
moms — machizmui, fizi
niam idealizmui.

Leninas įrodė, .jog nau
jausieji atradimai gamtos 
moksle ne tik neprieštarau
ja, bet' visiškai patvirtina 
šiuolaikinį dialektinį mate
rializmą. Savo garsiame vei
kale “Materializmas ir empi
riokriticizmas” Leninas ra
šė, jog šių laikų fizika per
gyvena revoliuciją, ji stichi- 

iškai’gimdo dialektinį ma
terializmą. Šitas “gimdy
mas” kankinamai lydimas 
idealistinių minties svyravi
mų, nes mokslininkai - fizi
kai, nepažindami dialekti
nio materializmo, naudojasi 
buržuazinės idealistinės fi- 
lofosijos atmatomiš. Leni
nas nurodinėjo jiems išei
ties iš fizikos pergyvena
mos krizės kęlią.’ Jis rašė, 
jog materijos judėjimo for
mos, materialinio' pasaulio 
dėsningumai • be galo įvai
rūs. Atomas, mikropasau
lis, kaip ir gamta visumoje, 
neišsemiami. Šių laikų fizi
kos išsivystymas pilnutinai 
patvirtino šį genialų Lenino 
prognozą.

Idealizmas tik žodžiais 
iškelia žmogų. Tikrumoje

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Pcnkt., Sausio 21,1949

I

toji biauri, veidmaininga • mečiais įžvelgė ateitį, 
filosofija ir jos skelbėjai pa-j Leninas sakė, jog visa 
žemina žmogaus protą, jo darbininkų klasė, paraginta 
pažinimo sugebėjimus. Ri- į pačios kapitalizmo išsivys
iąs, kurias stato kapitaliz-1 tymo eigos, išjudinta isto- _ _ _ 1_1_* _ Y *_*_ __ * * • • i _ . • •— . •mas mokslui, pažinimui, i- 
dealizmas paverčia absoliu
tinėmis, neįveikiamomis. 
Leninas negailestingai su- 

. triuškino šitas idealizmo 
nesąmones. Jis . išgarsino 
“gyvo, našaus, tikro, galin
go, visagalinčio, objekty
vaus, absoliutaus žmogaus 
pažinimo” gyvąjį medį.

Šitos eilutės, kaip ir vi
sas šitas Lenino veikalas,?— 
tikras himnas priešakiniam 
mokslui, žmogui, jo protui, 
jo sugebėjimams, kuriuos 
kapitalizmas smaugia, sle
gia, žaloja, apriboja ir nuo
dija mistikos, idealizmo 
nuodais.

Kaipo Aistringas 
Kovotojas

Politikoj ir moksle Leni
nas buvo strategas, didysis, 
aistringas kovotojas. Leni
nas kovojo prieš buržuazinį 
objektyvizmą filosofijoje, 
moksle, mene, kuris tikrovė
je tarnauja savanaudiškiem 
išnaudotojų klasės intere
sams. Filosofija, kaip ir po
litinė ekonomija, yra parti
nis mokslas.

Leninas mokė, jog moks
las tik tada turi vadovauja
mą reikšmę revoliuciniam 
veikimui, komunizmo staty
bai, kai jis nuolat praturti
namas ir patikrinamas pa
tyrimu, darbininkų klasės 
kovos praktika. Juo tiksliau 
teorija atspindi pasaulinės 
istorijos praktikos visuome
ninio išsivystymo poreikius, 
juo didesnį vaidmenį ji su
vaidins spartinant visuome- 
ninį-politihį išvystymą. Te
orija, atsiliekanti nuo gy
venimo, yirsta visuomeninio 
išvystymo stabdžiu.

X

Kritikuodamas dešiniuo
sius socialdemokratus, Le
ninas rašė, jog šie europi
niai miesčionys nė sapnuo
te nesapnuoja, jog tolimes
nės revoliucijos, kurios ne
išvengiamai seks paskui ru
sų revoliuciją, nemažai teiks 
neįprasta, nauja, savotiška.

Leninas plaka oportunis- 
tinius socialdemokratijos 
vadus dėl jų Vergiško pra
eities pamėgdžiojimo, ‘ dėl 
baimės atsitraukti nuo 
buržuazijos. Naujos liaudies 
demokratijos, pergalė eilėje 
Centrinės ir Pietryčių Eu-

rinio būtinumo jėgos, stoja 
į 'kovos kelią, nurodomą 
mokslinio socializmo. Pa
saulis šiandien yra galingo 
komunistinio judėjimo viso
se šalyse liudininkas, o le
ninizmas tapo nūnai visai 
pažangiajai žmonijai kovos 
vėliava.

Leninas nurodė socializ
mo statybos kryptį, dės
nius ir kelius. , Leninizmas 
sudaro teorinį bolševikų 
partijos veikimo pagrindą. 
Leninas numatė neregėtą 
tarybinės socialistinės vi
suomenės suklestėjimą, ne
būtus TSRS ūkinio išsivys
tymo tempus, naujos kultū
ros suklestėjimą, gausingų 
liaudies talentų, naujų so
cialistinio lenktyniav i m o 
formų suklestėjimą, tarybi
nės liaudies galią ir nenu
galimumą. Socialistinės vi
suomenės išsivystymo eiga,

Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS

Literatūros vakaras fronte, junginyje tada buvo apie 
Mažame namelyje prie spink- 
sulės būrys kovotojų klausosi 
jaunų rašytojų-kovotojų kūry
bos. Jie skaito savo eilėraš
čius, apysakas.

— Aš pajutau, kad mos ki
tokie, negu mūsų tėvai,—kal
bėjo, prieš pradedant skaity
ti, vyr. seržantas 
zonas.—Prisimenu 
jones apie žemę, 
kad gautų žemės, 
vejame, kad
sutriuškintume ii’ vėl pradėtu
me laimingą gyvenimą, kurį 
pradėjo Didžioji Spalio socia
listinė revoliucija.

Ir patylėjęs, susimąstęs, pri- 
d ū re:

—--Šitą jausmą aš i)’ norėčiau 
savo kūryboje pavaizduoti...

—Skaityk, — pasigirdo iš 
visų kampų.

Puzonas paskaitė ilgą eilė
raštį, kurį užbaigė žodžiais:

.... Rausiuos aš ne dėl akių 
merginų,

Rausiuos aš ne dėl sklypo, i 
žydinčios obels.—

Stalino karys seniai jau ži
no,

Kad fašistų kapas piktžo
lėm apžels. . .

Po jo pakilo Kirstukas, Pe- 
trikaitis, Liepa ir kiti. Jaunų
jų rašytojų — V. Reimerio, 
Vlado Audron ašos-Su c h o c k i o, 
St. Rimanto, Budrio, V. Ber- 
notėno, Račkausko, J.
vieko ir kitų, kurie turėjo 
karių literatūros vakarą 

nebesulaukėm. . .
Kas Įvyko?
tarpu Į štabą įbėgo

Chle- 
i šį 
at- 

Ko-
dėl?

Tuo
pitonas Gužauskas. Jo veidas, 
visuomet besišypsantis, gyvas 
—šį kartą atrodė rimtas, 
griežtas, susirūpinęs.

—Draugai! Literatūrą ati- 
dėkim vėlesniam laikui. Kiek
vienas Į savo dalini! Prie gin- 
k 1 u ! Skubiai!—su k o m an d a vo

ka-

Sukrutome. Visi, šoko prie 
ginklų, bėgo i savo dalinius.

—Koks reikalas ?—paklau
siau patylomis Gužausko.

—Tuoj žygiuojame i from

Visi išsibučiavome ir 
skirstėme kiekvienas Į 
dalini. Tai buvo 1943 metų 
pradžioje. Jaunųjų rašytojų

išsi-
savo

tarybinės liaudies pergalė 
Didžiajame Tėvynės kare 
pilnutinai patvirtina Lenino 
numatymus. . ,

Oriolo žemė.
Aleksiejevka, N a g o r n y j, 

Pan sk a j a.
Didžiu] iam c A1 eksie jo v k os 

kaimo—mūsų junginio štabas. 
Pėstininkai, artilerija ir kitos 
karinės dalys jau ’ kaunasi. 
Mūsų junginys turi uždavinį 
užimti didžiulius kaimus: Na
gorny j, Pan sk a j a... Reikia 
pralaužti frontą.

Siaučia neaprašoma’ pūga. 
Kaukia žemė, oras, dangus. 
Vyrai kasdieną eina Į ataką. 
Apie jauną rašytoją Vandą 
Bagdonavičiūtę greit pasklin
da gandas, kad ji drąsi ir nie
kina mirti, kaip garsioji sani
tarė Dieninaitė. Sanitarė Die
ninaitė didžiausio pavojaus 
metu išnešė dvyliką sužeistų
jų. Kovotoją Daunį bevilkdą- 
ma, ji žuvo didvyrės mirti
mi... “Nėra mažų tautų, — 
rašė apie ją “Pravdoje” Uja 
Erenburgas.—Maža tauta tu
ri didžią širdį. . Jos negalima

jampoles bedarbio duktė. To-' 
kių mūsų junginyje buvo 
daug. Tačiau buvusieji ko
votojai jos neužmirš. Neuž
mirš jos tarybinė Lietuvos 
liaudis.

Kitą dieną žuvo poetas V. 
Valaitis. .

patikrinome 
sąrašus. Iš 

sui viršum 
keliolika žu-

Į užmiršti.”
Vanda Bagdonavičiūtė buvo 

ne sanitarė, o kovotoja. Ji ne
mokėjo kalbėti pakuždomis, 
Išskyrė, kas galima, kas ne. 
Karas jai at'rodė žiaurus, bet 
ji puikiai žinojo, kad tas žiau
rumas atėjo iš fašizmo, kurį 
reikia sunaikinti. Ji rinkosi 
pačias pavojingiausias vietas 
ir niekino mirtį.

Dienos slinko, 
jo nuo sprogimų, 
mojo batai i jono 
nelis, žuvo 
žauskas. . . Antroji kuopa, 
patekusi i minosvaidžių ugnį, 
sugulė. Vanda prišliaužė prie 
kovotojų ir visa jėga šūktelė
jo :

—Pirmyn !
Aukšta, liekna mergina, su 

granata rankoje pakilo visu 
ūgiu. Pakilo ir kuopa. Van
da pribėgo prie priešo spyg
liuotų violų ir metė granatą. 
Tuo tarpu priešo kulkosvai
džio švinas perskrodė jos krū
tinę. Ji krito ant spygliuotų 
vielų tvoros ir pakibo. Jos 
galva nusviro. . .

Kuopa veržėsi pirmyn ir už
ėmė svarbią aukštumą.

Auštant atnešė Į pulko šta
bą Vandos dokumentus, 
tarpe kruvinas komjaunuolės 
bilietas ii’ pluoštelis jos kū
rybos eilėraščių .

Didvyrė? Ne! Tai papras
ta komjaunuolė. Buvusi Vili

žemė vaito- 
žuvo pir- 

vadas Vaz- 
kapitonas Gu- 

Antroji

Jy

žiemos kautynės baigėsi, 
švystelėjo saulė. Politskyriaus 
viršininkas Bjeliauskas, “Tė
vynė šaukia” redaktorius, J. 
Pajaujis, J. Zinkus ir šias ei
lutes rašantis, 
jaunųjų rašytojų 
keturiasdešimties 
jaunųjų rašytojų, 
vo kautynėse.

Jaunieji rašytojai — komu
nistai ir komjaunuoliai 
nė ne vieną amžinai žydinčią 
gėlę Į nevystantį mūsų jun- . 
ginio kovų vainiką. V. Kavo- 
liūnas, V. Valaitis, Svirskis,' 
Bernotėnas, Birutė Karosienė 
ir visa eilė kitų šiandien pla
čiai žinomi tarybinei liaudžiai. 
Audronaša - Suchockis, Chle- 
vickas, Puzonas, Bačiulis, Ma
ru k as ir dar desėtkas kitų, 
kovose užsigrūdino, užaugo ir 
sustiprėjo. Ne« vienas iš jų 
šiandien dirba spaudoje, eina 
atsakingas pareigas, nes juos 
išauklėjo tarybinė tikrovė ir 
jie būdami fronte tvirtai tikė
jo draugo Stalino žodžiams: 
“Mūsų reikalas teisus — mes 
laimėsime.”

Milžiniška kova laimėtą. 
Gyvenimas veržiasi pirmyn. 
Didvyriški kovos žygiai tebū
na pavyzdžiu ramioje socia
lizmo statyboje, siekiant juo 
greičiau sukurti komunizmą.

IŠ BRAZILIJOS

ipy-

ŽUVO TAUTIETIS
SANTOS. — - šiame mieste, 

spalio 16 d., apvirtus sunkve
žimiui su malkomis, tragiškai 
žuvo tautietis Stasys Asaus
kas, 28 metų amžiaus, neve
dės, kuris prie sunkvežimio 
dirbo šoferio pagalbininku. 
Palaidotas Santos mieste, Sa- 
boo kapinėse.

LAIMĖTOS NELAIMINGOS 
LAŽYBOS

SAO PAULO.—Jonas Levic
kas laimėjo lažybas, bet ne
teko gyvybės. Susiderėjo, kad 
per 15 minučių išgersiąs litrą 
degtinės, kas pavyko, bet kri
tęs gatvėje išgulėjo virš šešių 
valandų, iš kur buvo nuvež- • 
tas ligoninėn. Buvo drabužių 
prosy to j as, bet paskutinei lai
ku dėl “palašavimo” pasto
vaus darbo neturėjo. Kilęs iš 
Kauno.
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Viskas nutilo Maskvoj. Retai retai kur 
girdėt ratų cypimas žiemos gatvėje. Lan
guose jau nėra žiburių, ir gatvių lem
pos užgeso. Iš cerkvių sklinda varpų 
garsai ir, siūbuodami virš miegančio 
miesto, primena rytą. Gatvėse tuščia. 
Retai kur, minkyclamas siauromis pava
žomis sniegą su smėliu, nučiuožia nak
tinis vežikas ir, nusivaręs ligi kito kam
po, užmiega, belaukdamas keleivio. Pra
eina senutė cerkyėn, kur jau, atsimušda
mos nuo aukso apdarų, raudonai ir re
tai blyksi nesimetriškai sustatytos vaško 
žvakės. Darbo žmonės jau keliasi po il
gos žiemos nakties ir eina į darbus.

. O pas ponus dar vakaras.
Viename Ševaljero lange pro uždarą 

langinę dar- šviečia žiburys priešingai 
policijos potvarkiui. Ties priebučiu sto
vi karieta, šlajos ir vežikų rogaitės, už
pakaliais susigrūdųsios vienos prie kitų. 
Čia pat stovi pašto trikinkė. Susisupęs ir 
susitraukęs kiemsargis tarytum slepia
si už namo kerčios.

“Kaip jiems ir nenusibosta tas tuš
čias malimas?—galvoja kelneris, išvar
gusiu veidu sėdėdamas prieškambary.— 
Ir vis kai man tenka budėti!” Iš greti
mo apšviesto kambariuko girdėt trijų 
vakarieniaujančių jaunuolių balsai. Jie 
sėdi prie stalo, kur stovi vakarienės ir 
vyno likučiai. Vienas, mažutis, švarutis, 
liesas ir negražus, sėdi ir žiūri į išva
žiuojantį geromis, išvargusiomis akimis. 
Antrasis, aukštas, guli šalia tuščiais bu
teliais nustatyto stalo ir žaidžia laikro
džio rakteliu. Tretysis, naujais kaili
naičiais, vaikšto po kambarį, retkarčiais 
sustodamas, traiškina migdolus gana 
storais ir stipriais, bet išvalytomis pana
gėmis pirštais, ir vis kažko šypsosi; jo 
akys ir veidai dega. Jis kalba karštai ir 
mosuodamas rankomis; bet matyt, kad 
jis neranda žodžių, ir visi žodžiai, kurie 
jam ateina, atrodo nepakankami išreik
šti visam Jam, Įw kupina jo širdis. Jis 
nuolat šypsosi.

— Dabar galima pasakyti viską! — 
sąko išvažiuojantis. — Aš ne tai, kad 
teisinčiaųsi, bet norėtųsi, kad tu bent 
suprastum mane taip, kaip aš save su
prantu, o ne taip, kaip banalybė žiūri į 
tą reikalą. Tu sakai aš esąs prieš ją kal
tas, — kreipiasi jis į tą, kuris geromis 
akimis žiūri į jį.
.’— Taip, kaltas, — atsako mažasis ir 
negražusis, ir rodosi, kad dar daugiau 
gerumo ir nuovargio reiškiasi jo akyse.'

— Aš žinau, kodėl tu taip sakai, — 
traukia išvažiuojantis. — Tavo many
mu, būti mylimam yra tokia pat laimė, 
kaip ir mylėti, ir užtenka visam gyveni
mui, jėi kartą to pasiekei.

— Taip, labai užtenka, mano mielas! 
Daugiau, negu reikia, — patvirtina ma
žasis ir negražusis, atmerkdamas ir už
merkdamas akis.

— Bet kodėl gi neturėčiau mylėti ir 
aš pats! — taria išvažiuojantis, susi
mąsto ir lyg gailėdamasis žiūri į bičiulį. 
— Kodėl neturėčiau mylėti? Negaliu... 
Ne, mylimam būti — nelaimė, nelaimė,, 
kai jauti, jog esi kąltas, kad neatsimoki 
tuo pačiir negali atsimokėti. Ak, dieve 
mano! — Jis numojo fanka. — Juk jei 
visa tai dėtųsi protingai, o dabar kaž
kaip išvirkščiai, ne-kaip mes norim, o 
savaip viskas pasidaro. Juk aš lyg bū
čiau pavogęs tą jausmą. Ir tu taip ma
nai; nesigink, tų turi taip manyti. O ar 
patikėsi, iš visų kvailybių ir šlykštybių, 
kurių aš jau daug esu pridaręs gyveni
me, šita yra vienintelė, dėl kurios aš ne
sigailiu ir negaliu gailėtis. Nei pradžioj, 
nei vėliau aš nemelavau, o paskui pama
čiau, jog tai nesąmoningas melas, kad 
taip mylėti negalima, ir negalėjau eiti 
toliau; o ji nuėjo, Argi aš kaltas, kad 
negalėjau? Kas man beliko daryti?

—- Na, bet jau dabar baigta! — tarė 
bičiulis, užsirūkydamas cigarą, kad iš
blaškytų miegą. —Viena aišku; tu dar 
nemylėjai ir nežinai, kas yra meilė.

Tas, kuris buvo su kailiniukais, norė
jo vėl kažką pasakyti ir nusitvėrė už 
galvos, Bet nepasakė to, ką norėjo pasa
kyti. ’

—Nemylėjau! Taip, tiesą, nemylėjau. 
Betgi ąš trokštu mylėti, ir stipresnio 
troškimo nieks nėra turėjęs! O vėl, 
yra tokia meilė? Vis lieka kažkas

t i’.i*

ar
ne-

baigta. Na, bet ką čia kalbėti! Supainio
jau, supainiojau aš savo gyvenimą. Bet 
dabar viskas baigta, tavo teisybė. Ir aš 
jaučiu, kad prasideda naujas gyvenimas.

— Kurį tu vėl supainiosi, — tarė gu
lintysis sofoje ir žaidžiantis laikrodžio 
rakteliu; bet išvažiuojantysis jo negir
dėjo.

— Man ir liūdna, ir džiaugiuos aš, 
kad išvažiuoju, — traukė jis. — Kodėl 
liūdna, aš nežinau.

Ir išvažiuojantis ėmė kalbėti apie save 
vieną, nejausdamas, kad kitiems tatai 

< nebuvo taip įdomu, kaip jam. Žmogus 
niekuomet nesti toks egoistas, kaip dva
sinio džiugesio valandoje. Jam rodosi, 
kad tą valandą nėra pasauly nieko gra
žesnio ir įdomesnio, kaip jis pats.

— Dmitrijau Andriejevičiau, vežikas 
laukti nenori ! — tarė įėjęs jaunas vai
kinas baudžiauninkas su kailiniais ir ap
sirišęs šerpe. — Nuo dvyliktos valandos 
arkliai laukia, o dabar ketvirta.

Dmitrijus Andriejėvičius pažvelgė į 
savo Vaniušą. Jo aprištoje šerpėje, jo 
tūbiniuose batuose, jo užmiegotame vei
de tarytum pasigirdo balsas kito gyve
nimo, šaukusio jį savęsp — gyvenimo, 
kupino darbų, nepatogumų, veiklos.

— Iš tikrųjų, likit sveiki! — tarė 
jis, ieškodamas neužsegto kabuko.

Neklausydamas patarimų duoti veži
kui pinigų degtinei, jis užsidėjo kepurę 
ir atsistojo vidury kambario. Jie išsibu- 
čiavo vieną, antrą kartą, stabtelėjo ir 
paskui pasibučiavo trečią kartą. Tasai, 
kurs buvo su kailiniukais, priėjo prie 
stalo, išgėrė stevėjusį ten bokalą^ paėmė 
už rankos mažąjį ir negražųjį ir nurau
do.

— • Ne, vis dėlto pasakysiu . . . Turiu 
ir galiu būti su tavim atviras, kadangi 
aš tave myliu... Jug tu ją myli? 
visuomet taip maniau... tiesa?

, Tiesa, — atsakė bičiulis, dar 
miau šypsodamasis.

— Ir galimas daiktas . . .
— Malonėkite, įsakyta žvakes gesinti, 

— tarė miegūstas kelneris, girdėjęs pa
starąjį pokalbį ir samprotavęs, kodėl 
tie ponai visuomet kalba apie vieną ir tą 
patį. — Sąskaitą kieno vardu liepsite 
įrašyti? Jūsų? —- pridūrė jis, kreipda
masis į aukštąjį, iš anksto žinodamas, 
kurio reikia klausti.

— Mano, — tarė aukštasis. — Kiek?
— Dvidešimt šeši rubliai.
Aukštasis valandėlę susimąstė, bet 

nieko nepasakė ir įsidėjo sąskaitą kiše
nėn. , x -

O du besikalbatieji varė savo.
—Sudie, tu esi puikus vaikinas! — 

tarė mažasis ir negražusis ponas romio
mis akimis.

Ašaros pasirodė abiejų'akyse. Jie iš
ėjo į priebutį.

— Ak, tiesa! — tarė išvažiuojantis, 
nurausdamas ir kreipdamasis i aukštą
jį: — Ševaljeyo sąskaitą tu sutvarkysi 
ir tuomet parašyk man.

— Gerai, gerai, — tarė aukštasis, 
maudamasis pirštinėmis. — Kaip aš tau 
pavydžiu! — pridūrė jis visai netikėtai, 
kai jie išėjo į priebutį.

Išvažiuojantis įsisėdo į roges, susisu
po kailiniais ir tarė: “Na, tai, ką! va
žiuojam !”, ir net pasislinko rogėse, duo
damas vietos tam, kurs sakė pavydįs; 
jo balsas virpėjo.

Lydėjusis tarė: “Sudie, Mitia, duok 
dieve tau...” Jis nieko nenorėjo, kaip 
tik vieno, kad tas greičiau išvažiuotų, 
todėl ir negalėjo pabaigti, ko jis linkėjo.

Jie valandėlę patylėjo. Dar kartą ka
žin kas pasakė: “sudie!”

Kažkas tarė: “važiuok!” Ir vežikas 
truktelėjo vadžias?

— Jelizarai, važiuok šen! — šūktelė
jo vienas lydėjusių. \ t -*

Vežikai ir tarnai subruzdo, sučiauš
ko liežuviais ir timptelėjo vadžiomis. 
Sušalusi karieta nučežėjo per sniegą.

— šaunus vaikinas tas Oleninas, — 
tarė vienas lydėjusių* — Betekąs per 
noras važiuoti Kaukazan ir dar junke
riu? Ąš ir pusrublio neduočiau. Ar tu

• pietausi rytoj klube?
— Pietausiu.
Ir lydėjusieji išsiskyrė.

. (Bus daugiau)

Kai kurie progresyviai žmo
nės išsireiškia, kad preziden
tas Trumanas “nėra kapita
listų tarnas.”

Jie savo pareiškimą remia 
tuo, ką Trumanas pasakė 
Kansas City pietaudamas. Tie 
mano draugučiai gal turėjo 
•netinkamą vertimą pasakytų 
•Trumano žodžių Kasas City. 
Prezidentas Trumanas, kalbė
damas apie Sovietų Rusiją, 
štai ką pasakė:

“Vienas dalykas kankina 
(bothers) mane, kad mūsų 
didžiausia talkininkė turi pa
sistačius sau moralybę, kas 
nėra moralybe.”

“Jei Rusijos žmonės turėtų 
balsą valdžioje, aš esu tikras, 
kad su Rusija mes neturėtum 
kivirčų ir jie pildytų Jaltos ir 
Potsdamo tarimus.”

Trumanas, gaudydamas bal
sus Oregono valstijoj, pasakė: 

“Aš laikinu Juozą. Jis yra 
teisingas vyras. Bet jis yra 
kalinys Politbiuro.”

Kai Trumanas sako, kad 
Stalinas yra kalinys Politbiu
ro, tai milionai žmonių sako, 
kad .prezidentas Trumanas 
“yra Wall Stryčio kalinys.”

Prezidentas Trumanas sa
vo pirmoj kalboj pasakė apie 
virš dvidešimt skirtingų page
rinimų. Ar jis gali išpildyt 
tuos savo pakištus neva pa
gerinimus ?

Prie tų visų jo pagerinimų 
jis nori įkalbėt Amerikos žmo
nėms, kokias tai “civiles tei- 

Tikrenybėje, jis nori pa- 
civiles 
naudai,
įsteigtos per 
šalies vadus, 

Lincoln

teises savo
Civilės t'ei- 

garbin- 
George 
ir dau- 
kovose, 

lygias

ro-

sės.
siglemžt 
partijos 
sės yra 
gus šios
Washington, 
gybę kitų, kurie žuvo 
kovodami už žmonių 
teises, už laisvės žodį, už ti
kybos laisvę ir tt.

Taip pat yra vedama kova 
jau penkiolika metų už panai
kinimą diskriminacijos, už 
panaikinimą mokesčių už bal
savimo teisę, ir kad būtų 
žmonių rasinė lygybė.

Trumanas nieko naujo ne
įdėjo į savo civilių teisių 
punktus. Jis tik nori įkalbėt 
žmonėms, jog jis su Demo
kratų Partija priešakyje no
ri Įsteigt civiles teises, kitaip 
sakant, nori dumt akis pilier 
čiam.

Bet žmonės nedaleis, kad 
Trumanas ar Demokratų Par
tija^ puoštųsi seniai įsteigto
mis civilėmis teisėmis.

Trumanas kalba daug apie 
“inflation” ir todėl jis sąkp, 
jog žmonės turi perdaug pi
nigų. Todėl šalis ir einanti Į 
pinigų vertės nupuolimą.

Dabar man kyla klausimas: 
Ar prezidentas Trumanas 

reikalavo 25 tūkstančių dole
rių pakelt algą dėl infliaci
jos sulaikymo?

Ar jo 50 tūkstančių dolerių, 
paskirtų dėl išlaidų, prisideda 
prie pastojimo kelio infliaci
jai?

Juk tik Trumano adminis
tracija ir. palaiko infliaciją. 
Jei Trumanas nepirktų pro
duktų už žmonių sumokėtus 
taksus ir neduotų Europos* ka
pitalistams už dyką, tai Ame
rikoj pasidarytų perteklius ii 
tokiu* būdu pasidarytų tarpe 
pardavėjų varžytinės, o tmo- 
mi kainos visokių produktų 
pultų žemyn.

Bet kai Trumanas išperka 
dalį produktų — gaminių ir 
maisto, mokėdamas aukštą 
kainą, tai pardavėjai, netu
rėdami virš produktų, dar pa
kelia kainą, sakydami, jei tu 
nemokėsi tiek, kiek aš reika
lauju, tai aš parduosiu Tru
mano administracijai.-

Taigi, jūs, tie, kurie giriat 
prezidentą Trumaną, nežinot 
Trumano.

Jūs ir to nežinot, kad mū
sų išrinktas prezidentas klau
so, ką senis Hooveyis sako. 
Hooveris mokina Trumaną, 
kaip pasiekt tą hooverišką 
“prosperity.”

Trumanas rinkimų metu pa
sakė, kad Amerikai nėra jo
kio pavojaus iš komunistų pu
sės ir kad tas visas gązdini- 
mas yra tik “raudona silkė,” 
arba raudonas baubas. Gi., 
Trumano administracija pasi
gavo “12 silkių ir troškina.” 
Trumanas kol kas nieko nesa
ko, kad tos ‘‘silkės” būtų pa- 
liuosuotos ir laisvai galėtų 
plaukiot.

Taigij Trumano kalba netu
ri jokios giminystės su veiki
mu. Jis žodžiais nori pa
dengi savo netikusios diplo
matijos eigą-darbą.

bą ir parengti jo veiklą auko
mis. B. Petraitis tam reika
lui aukavo $5.

Sekamas v Kliubo susirinki
mas įvyks 6 d. vasario, 2 vai. 
po pietų, 2108 Penrose Ave. 
Ateikite ir dalyvaukite!

Jeigu turite kokių reikalų, 
kaip tai, su namais ir kitais 
jus liečiančiais reikalais, tai 
praneškite Lietuvių Kliubui; 
galite asmeniškai matyti ma
ne, arba pašaukti telefonu: 
Edmonson 4439-J.

Stanley Raymond,
2108 Penrose Ave. 
Baltimore 23, Md.
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ŠVEDIJA NORINTI BŪTI 
BEPUSIŠKA

Stockholm, Švedija.—Tei
giama, kad Švedija neisianti 
į Šiaurinio Atlanto kraštų 
karinę santarvę prieš Sovie
tus. Švedai norį neutraliai 
(bepusiškai) laikytis tarp 
vakarinių valstybių ir So
vietų Sąjungos.

Tą- karinį bloką prieš So
viet. organizuoja Amerika, 
Anglija ir.Frąncija. Teigia
ma, kad Norvegija prisidės 
prie šio bloko.

South Boston, Mass *

Visus Kviečiame įt

Dienraščio Laisvės

BANKIETĄ
ĮVYKS ŠĮ SEKMADIENĮ

SAUSIO 23 JANUARY
318 Broadway
Pradžia 6 valandą vakare.

Šis bankietas yra rengiamas pasveikinimui dien
raščio Laisvės suvažiavimo, kuris įvyks sausio 30-tą 
Brooklyne ir parėmimui dienraščio Laisvės finansi
niai. , * (

Bus Graži Dainų Programa.
DAINUOS: Stasys Pauras ir Robertas J^iaura

Rengia LDS ir LLD KUOPOS.
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Trumanas pirmiau pareika
lavo $150,000—$100,000 me
tinės algos ir $50,000 dėl iš
laidų.

Vadinasi, Trumanas parei
kalavo 25 nuošimčių pakelt 
jo algą ir 50 nuošimčių dėl 
išlaidų.

O kai darbo žmonės išėjo 
į streiką, norėdami gaut tik 
kelis centus daugiau algos, tai 
prezidentas Trumanas siuntė 
kariuomenę, kad sulaužyt 
streiką ir kad darbininkai ne
gautų pakelt algiį".

Trumanas pareiškė Kongre
sui, jog valdžios vairui reikės 
me mažiau kai $41,850,000^- 
000, iš kurių pusė bus sunau
dota dėl sulaikymo komuniz
mo.

Reiškia, prezidentas Truma
nas pirks virš 21 biliono do
lerių vertės virvę išgelbėjimui 
Europos kapitalistų, skęstan
čių komunistiniam ežere!

Taigi., Amerikos žmonės tu- 
sumokėt tą sumą ne dėl 
šalies gyventojų pagerink 
bet dėl pagerinimo Euro- 
kapitalistų. Gi kapitalis- 
gaudami iš prezidento 

stengiasi

Dabar yra klausimas: Argi 
Sovietų diplomatai nepildo 
Potsdamo ir Jaltos nutarimų ?

Detroito Free Press redak
torius W. Bingay, kalbėda
mas apie diplomatinius ryšius 
Amerikos ir Sovietiją, pasakė:

“Rusai skaito smulkiausi 
raštą ir žino įrodymus, o Ame
rikos diplomatai neskaito.”

Kitaip sakant, amerikiečiąi 
diplomatai nesiskaito su rašy
tais dokumentais todėl, kad 
jų neskaito.

Spartakas-—Petroit.

Baltimore, Mi

Juškauskas,

13

LAISVES
SPAUSTUVE

GALI JUMS PATARNAUTI
Laisvės spaustuvė atjįęka i visokius spąųdos darbus. 

Draugijoms, bizniams ir asmeninis galimo atspausdinti 
viską, kas tik jums yra reikalinga iš spaudos darbų.

Draugijos, kuriom yrą reikalingos konstitucijos kny
gelė, tuojąu kreipkitės į Laisvės spaustuvę. Darome 
vertimus iš anglų į lietuvių ir iš lietuvių į anglų kalbas.

Taipgi padarome visokius spaudos darbus draugijų 
parengimams. Nesivėlinkite su užsakymais. Mažiau 
rūpesčio iš anksto atlikus savo pareigas.

Popieriaus trūkumo jau nėra, Laisvės spaustuvė 
gauna visokio popierio, kokio tik reikalinga jūsų 
spausdinimams. Ką tik turitė' spausdinimui, kreipkitės * 
į Laisvės spaustuvę.
' Laisvės spaustuvėje atliktu darbu būsite patenkinti. 
Kainos už spaudos darbus Laisvės spaustuvėje yra 
prieinamos.

Reikalu spaudos darbų rašykite:

LAISVE
427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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mo, 
pos 
tai,
Trumano pagalbą, 
palaikyt vergijoj europiečius 
žmones. Europos kapitalistų 
elgęsis 'verste verčia žmones 
žygiuot pas komunistus.

Prezidentas Trumanas, rem
damas Europos kapitalistus, 
daugina komunistų eiles, Q 
takšnodamas amerikiečius ii> 
gi atidaro akis jiems ir, taip 
sakant, “purina” žmones į 
skurdą.

Šiemet pirmas susirinkimas 
Progresyvių Partijos, Lietuvių 
Kliubo įvyko sausio 16 d., 
2108 Penrose Ave. Į valdybą 
išrinkti sekami piliečiai. Pre
zidentas
sekretorius — S. Reymohdas? 
iždininkas—P. Paserskįs.

Susirinkimas buvo sėkmin
gas finansiniai. Tik gaila, 
kad ne visi piliečiai dalyvavo, 
ku/rie laike rinkimų rėmę 
Progresyvių-Partiją.

Su .rinkimais nepasibaigę 
partijos veikla. Reikią ruoš
tis prie būsimų riitkįmų, rei
kia kovoti už civilines teises, 
kad atrėmųs reakcijos pasi- 
mojimus ir daug kitų reikalų.

Mieste vąžiu.otės kompanija 
pakėlė fėrą nuo 10 centų iki 
13. O tąi įvyko tik todėl, 
kad iš piliečių pusės permanai 
buvo protestų. Dabar telefo
nų ir gazo kompanijos siekia 
pakelti kainas. Progr. Partija 
prieš tai protestuoja.- Ji išlei
do blankas rinkimui protesto 
parašų, yrą žinoma, kad kom
panijos pasidarė didelius pel
nąs ir prie dabartinių kainų, 
Stokime vįsį į darbą,

Ąš kviečiu visus progresy
vius pįjįečįųs $toti į Progre
syvių Partijos Lietuvių Kliu
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LOWELL, MASS
Koks Yra Mūsų Veikimas?
Pas mus įvyko trys geri pa

rengimai vienas po kito: lap
kričio 21, gruodžio 21 ir gruo
džio 31 dd.

Ir nors tai buvo gana tan
kūs parengimai, jie visi išėjo 
genu. Kiekvienas davė 
žairs pelno.

žinoma, geriausiai išėjo 
masis—lapkričio 21-mos 
nos.

jimo. Tame glūdi veikimas.
žiūrėkime, vienai kuopai 

trūksta lėšų padengimui, kitai 
irgi trūksta ižde taupų. Bet ar 
taip būtų, jeigu nors po po
rą parengimų į metus būtų su-

*

>

»

gra-

pir- 
die- 

Tai buvo antrametinis 
paminėjimas nuo atidarymo
nuosavo namo, šis bankietas 
buvo tikrai didelis ir gražus. 
Jame buvo daug tolimesnių 
svečių ir skaitlingai vietinių.

Tas parodo, kad 
jotis, jeigu ir kiek 
rengimai supuola, 
gerai gali išeiti, 
daugiau rūpesčių
įdėta. Greitiesiems reikalams 
visuomet galima gauti geros 
paramos. Juk tik įvairūs pa
rengimai ir sudaro didžiąją 
dalį mūsų visuomeniško judė-

nereikia bi- 
tankiau pa-

Jie gana 
jeigu tik 

bus į juos

įvyko' net du 
žinoma, nie
kok į sekma-

niuose, o dabar jau nuo perei
tos vasaros gyvenąs 1709 
Bernice St , Schenectady, N. 
Y., kuomet’ nebegali ypatiškai 
atsilankyti, tai prisiuntė susi
rinkimui laišką su gražiais 
sveikinimais ir linkėjimais vi
siems nariams. Laiškas buvo 
priimtas su malonumu.

Ir mes linkime draugams 
Jonui ii1 Justinai Bąlevičiams 
geriausio 
sveikatos 
gyvenus!

Sausio 9 diena 
susirinkimai, tai, 
ko naujo, kaip 
dienį pas mus būna net ir po

j tris susirinkimus, nes vien tik 
i sekmadieniais laikomi susirin
kimai. O jų kas mėnesį esti 
mažiausia penki,

Lietuvos Sūnų ir Dukterų j .. ..1 Draugijos susirinkimas pirmas
j šių metų buvo geras. Būtų i (j 
labai gerai, kad 1949-tais me-

i tais visi nariai gerai lankytų- 
I si į susirinkimus. Visuomet 
I organizacijai sveikiau, kuo- 
i met ja rūpinasi visi jos nariai.
■ Ypatingai vietoje gyvenanti.

Jonas Balevičius, kuris vi-
• suomet lankydavosi susirinki-
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mniiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiHiiiiiiiuiiiii

TELEPHONE
STAGG 2-5043
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RES. TEL.
IIY. 7-3631

cc

pasivedimo ir 
naujoj vietoj

geros 
apsi-

Si
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MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) LAISNIUOTAS GRABORIUS

FUNERAL HOME
ALBERT J. BALTON-BALTRUNAS, Manager 

(Laisniuotas Balsamuotojas)
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus

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

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

CHARLES J. ROMAN
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. ' Patogiai ir gra
žiai moderniškai įruošta 
mūsų šermenine. Mūsų 
patarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

<% St VT&>

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Tel. Poplar 4110

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 šeimom sulyg 
pareikalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

Augusi Gustas 
BELLAIRE FLORIST 

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

(Kampas 68th St.)

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų ir tt., 
telefonuokite: 

Slloreioad 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.

C

£

C
Ic

C
tc

birvosusirinkimas
tai Lietuvių Piliečių
Tai buvo ant grei- 

sušauktas susirinkimas.

Antras 
laikomas, 
Kliubo. 
tiij'u

Išklausius prezidento S. 
Paulenkos abelną raportą ir. 
finansų raštininko R. čiula- 

os rūpestingai paruoštą ra- 
! portą, tai pasirodo, kad mū
sų kliubas gerai tvarkosi ii’ 
gerai gyvuoja. Kliubas griež
tai prisilaiko visų taisyklių ir 
pareiginiai jas pildo. Už tai 

j gerai sekasi.
Buvo priimta viena nauja 

narė ir dar du rekomenduoti 
kitam susirinkimui. . R. Čiula- 
da raportavo ir iš “Amber- 
land” radijo- konferencijos, 
kuri atsibuvo sausio 8, So. 
Bostone. Raportas buvo už- 
girtas ir kliubo susirinkimas 
patarė besiorganizuojančiam 
Kultūros Rateliui rengti pa
rengimą vasario 27, radijo pa
ramai.

Tačiau, kad ant greitųjų 
nors mažą paramą suteikt, tai 
keli draugai sudėjo $5. 
kavo sekančiai po $1: 1 
Indą, S. Paulenka, 
uis, J. Puskunigis 
rietis.

šį kartą tik tiek, 
tūros Ratelis imsis darbo, kad 
greitu laiku sudaryti didesnę 
sumą įeigų iš Lowellio.

Naujojoj Anglijoj: Massa
chusetts, New Hampshire ir 
Maine valstijose. Tėmykite, 
kada Lietuvių Literatūros 
Draugijos 7-tos Apskrities se
kretorė draugė D. Lukienė pa
skelbs jos sutvarkytą marš
ruto stovį, tai tuoj aus imkitės 
darbo.

Patėmiję tą Laisvėje, visos 
kolonijos privalo rengti pra
kalbas. ’ Visos kolonijos jau 
dabar pasirūpinkite savo su
sirinkimuose padaryti tarimus 
rengti prakalbas, kai jau bus 
paskirtos dienos. Dabar išrin
kite tam darbui komisiją iš 
trijų žmonių ir įgaliokite juos 
Y.eikti, kai reikės.

Jau paskelbtas . ir naujų 
narių vajus. Labai gerai, kad 
laiku. Dabar pas mus labai 
gražios dienos, gerai pavaikš
čioti pas žmones, pakalbinti 
juos prisirašyti prie Lietuvių 
Literatūros draugijos ir būti 
apšvietos ir pažangos drau
gais; Ištikrųjų šitokiomis die
nomis galima daug organiza- 
tyyio darbo atlikti, tik reikia 
visuomet mintyje turėti.

J. M. Karsonas.
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Philadelphia, Pa HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Au- 
čiu- 

J. Blažo- 
ir Kultu

Bet Kul-

Minersville, Pa
Sausio 16 dieną LLD 

kuopa turėjo susirinkimą. Nu
tarė paaukauti progresyvių 
veikimui pagal išgalę. Nutar
ta pasveikinti dienraštis Lais
vė 30 metų sukakties proga 
su $5.

Kuopos nariai sveikina de
legatus - šėrininkus, kurie su
sirinks 30 d. sausio. Linki, 
kad Laisvė ir toliau eitų t y o 
pat kelki gindama darbo žmo
nių

Taipgi $5 
vių Kultūrinio 
vedimui.

Taipgi $10 
kos komunistų
teisiami New*Yorke.

ir demokratijos reikalus, 
paaukavo Lietu- 

Namo teismo

šiemet su kovo mėnesio 20 
diena mūsų apylinkėje prasi
dės didelis prakalbų maršru
tas. Gauname žymų kalbė
toją iš Chicagos, Vilnies re
daktorių di’augą Vincą An-

Jis atlankys visas kolonijas

ŽOLĖS ARBATOS 
FORMOJE

nuo visokių nešvarumų 
bemiegės, galvos ir spran- 

ūžimo ...........
astmos ...........

k ra u i a 
isjrasčio, 
skaudėjimų, ausyse 
kosulio, dusulio bei 

pataisymui 
Icatard, Hay-fcvcr

60c

85 c 
60c 

$1.25

vai!, 
Nim 

<lo
Nuo
Vyriškumo
Nuo uŽBisenėjusio

ar rose catharh 
Sunkių mėnesinių 
Dailių arbata 85c. 
Nuo inkstų ir strėnų skaudėjimo 

tarpina i
Ncsislapyk bemiegant ..............................
TRAJANKOS šaknys dėl arielkos .......
Valnija vidurius, labai gera arbata 
Nuo sutukimo .eik kūdyn ..................
Nuo cukrinės ligos (Diabetes) ...............
Nuo užsisenėjusio bronkaitis .................
Nuo visokių išbėrimų, pimples ..•.........
Plaukų tonikas ttuo pleiskanų,

apsaugoja nuo pražilintą ir slinkimo 
JUiio surūgusio pilvo, heartburn ..........
Nuo nemalonaus kvapo i burnos ..........
Nuo vandeninės ir širdies ligų ...... *■■■
Nuo neuralgijos, neuraitis ir kitų pana

šių. Šita arbata ne tik užeina kelių 
šioms ligoms, bet .ištarpina susuktus' 
guzus ant sąnarių vartojant per kokį 
laiką ...... .................................................

Tyra mostis stabdo bile kokį niežulį 
ir galima vartoti bile kur .....

Nuo visokių rcvinatiškų sausgėlių - 
Laiškams popiera j Lietuvą su apie 

skirtingų pasveikinimų. Tuzinas 
tuzinai už $1.00. 

....Žolės yra sudėtos į pakelius su 
mais, kaip vartoti.

M. ZUKAIT1S, 331 Dean Ten.
Spencerport, N. Y. 1

sureguliavimas 
Mostis ..............

>
varo lankau akmenėlius

$1.25 
75c 

$1.25

60c 
60c 

$1.00 
60c 
85c
85c

. 75c
$1.00

60c
. 85c
, 85c

60c

$1.75

$1.25 
60c

J 5
40c. 3

nurudy-

SANDĖLIS’ KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Auksu altorėlis) maldų knyga, paveiks
luotos mišių maldos. Celuloidos gražiais 
viršais. Tilžės spaudos' ............... .

Vainikėlis, mažesnė, paveiksltiplosi 
mišios, juodais apdarais ................. <

Biblija, su 379 paveikslais, su išaiški- 
-tiimii, ką jie ženklinu, su apskaity

mui u, ką jie reiškia .............................
Nebijok įnirti, nes iš jos neišbėgsi ......
Saule ir visos dangiškos planetos ir 

jų kelionė vienos aplink kitą ..........
Celibatas, neženotų kunigų ..... ................
Sawizrojas didis klasterius .....................
Raginis, gražios pasakos .........................
Dainų apie 120 įvairiausių ..................
Jonas ir Alcnutė, gražios pasakos ......
I^aimė ir planetų ntibūrimai ...............
Naujausia didelė sapnų knyga s...........
Detroito muštynės už dalinimą lapelių 

prie lietuvių bažnyčios ......................
Duktė marių, graži apysaka ...... ............
Karvės ir sūrių padarymas ..................
Kaip duktė gyveno pustynčjc ..............
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .......
Gudrus piemenukas ................................
Lengvas būdas išmokt angliškos kalbos 

be kito 'pagalbos ..............................
Girtuoklių gadzinkos ir gyvenimas .......
Istorija Seno ir |Naujo, su paveikslais 
Juokų vežimas ir ar paeini iš monkės 

ir kiti monologai ...........................
Nojaus Arka, įdomūs skaitymai ...........
Keliautojai i Šventąją žemę Jeruzalę 
Lytiškos ligos ir kaip apsisaugoti .......
Pinigai galvažudžiai ir prie ko jie 

žmogų priveda ................ :..................
Paparčio žiedas, kaip jį atrasti ...........
Patarimai vyrams ir moterims apie 

lyties dalykus su paveikslais .......
Praloto Olšausko gyvenimas su meiluže 

ir jos pasmaugimas ......................
Pekla, kur ji yra ir kam reikalinga?

Su kankinimo paveikslais ..................
Raktas į laimingesnį gyvenimą ...........
Ragana, gražios) apysakos ......................
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus įpėdinis? ..........................
Velnias kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Kabalas, laimių nubūrimas ...................
Lietuviška gaspadinė, su 450 receptų

M. ZUKAITIS, 334 Dean Terr.
Spencerport, N. Y.

51.75

75c

$2.25
. 60c

50c 
. 30c 
. 35c 
. 35c

75c 
. 25c

25c 
$1.75

35c 
25c 
25c 
25c 
35c 
25c

35c 
30c
25c

35c
25c
35c
35c

25c
25c

92.50

25c

35c
$1.00

35c

$1.50
$1.50

15c
$1.00

apgynimui- 12- 
vadu, ■ kurie

Kiek laiko atgal valstijos 
viršininkai pranešė Eastono 
majorui,* kad bus nugriauta 
pusėtinai daug namų. Mat, 
.nuo naujo tilto per Delaware 
upę bus pravestas vieškelis, 
kuris bus žinomas No. 22.

Vietos gyventojai sukėlė 
dautg protestų prieš tai, nes 
jie neturės kur gyventi. Bet, 
kadangi, sako, nėra kitos vie
tos naujam keliui, tai vis vien 
nutarta imtis darbo su gegu
žės mėnesiu.

Kaip kurie sirgo iš lietuvių. 
Leonas Tilvikas buvo ligoninė
je, jam padaryta operacija. 
Tai duonkepyklos savininkas. 
Jo sveikata jau eina geryn. 
Linkiu greitai pasveikti.

Sausio 12 d. mirė Jonas 
Weberas. Plačiau apie jį jau 
buvo rašyta, tai nekartosiu. 
Laidotuvių patarnavimą atli
ko jaunas graborius Jonas 
Katinis labai gražiai. Velio
nį į kapus palydėjo 31 auto
mobilis. Paliko nuliūdime 
žmoną ir dukrą Mrs. J. Shi- 
lis. Lai velioniui būna leng
va Amerikos žemelė! Buvo 
gero būdo žmogus. Buvęs.

Triest.— Sudužo žibalinis 
Jugoslavijos traukinys; žu
vo 10 žmonių.

PAJIEŠKOJ1MA1
Motina pajieško savo dviejų duk

terų, Annie i*p Helen Norkis. Pa
geidaujama, kad juodvi tuoj susi
siektų su motina, kurios pavardė 
dabar yra Mrs. Suszok. Adresas: 
176 Franklin Ave., Aliquippa, Pa.

(17-22)

PRANEŠIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Vasario 5-tos vakarą, šeštadienį, 
Gedemino Dr-stė rengia šaunią va
karienę. Tikictas labai pigus, tik 
vienas doleris. Bus labai skani va
karienė ir gota muzika, galėsite 
smagiai pasišokti ir linksmai laiką 
praelisti. Yra kviečiami visi Roches- 
terio lietuviai ir, prašomi pakviesti 
svetimtaučius. Jauni ’ir Suaugę bū
site gražiai priimti. Įvyks savoje 
salėje, 575 Joseph'Avė. — Komisija.

(17-18)

Oregon City, Oregon
Atsisveikinome su Draugais 

Pūkiais
Gruodžio 22 d., drg. Murphy 

namuose buvo surengtas atsi
sveikinimo vakarėlis su drau
gais Pūkiais. Draugai iš Port
land©, Willamette ir Oregon Ci-i 
ty palinkėjo laimingos kelionės f Išgirskite svarbią Paskaitą. Sek-

CLIFFSIDE, N. J.

PRAŠAU PRIIMT PADĖKĄ 
/ Širdingiausiai dėkojui Mote
rų Klubo narėms ir visoms ki
toms draugėms ir draugams 
už užuojautos atvirukus ir 
dovanėles man sergant. Ne
sitikėjau, kad turiu tiek daug 
gerų draugių ir draugų. Pra
šau1 priimt mano padėką iš 
gjlumos mano širdies.

Anna Žalnieraitienė.

Grįžo iš Ligoninės
V. Troskienė, 1110 West 

Moyamensing Avė., grįžo iš 
Jigoninės. Ji pusėtinai sirgo,- 
o dabar jau sveikinėja namie-

ligonis, Fr. Kuodis, 
University ligoninėje, 
sunkios operacijos.

Kitas 
randasi 
ilsisi po

Linkime abiem greitai pa
sveikti. A. Z.

OPERATORĖS 
Patyrusios prie Apatinių Drabužių. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 
Linksmos Ditrbo Sąlygos.

Kreipkitės
GLOWSTYLE UNDERWEAR 
53 West 36th Street, N. Y. C.

LACKAWANA 4-19*60
(1»)

New Yorko vyriausias ma
gistratas Bromberger paragi
no budžeto direktorių Patter
son paskirti virš tris milionus 
dolerių pakėlimui magistra
tams algų—pridėti po $3.300 4 
iki $3,600 metams. Jie dabar 
gauna po 11 tūkstančių, o jis 
pats $14j000.

namo. Buvo pasikalbėjimų ir 
apgailestavimų jiems aplei
džiant čiohaitinius gyventojus.

Vakarui slenkant prie vėlu
mos, sutarta Mikoliuką ir Onu
tę išleisti su dovana, sudėti kiek 
pinigų ir lai jie daro, ką norės 
su jais.-

Įteikus jiems dovaną, Onute 
padėkživojo, o d. Pūkis išreiškė 
mintis, kad gaila jiems apleisti 
idėjos draugus, kad jiems nėra 
taip linksma grįžti atgal, nes 
žino, kad darbininką laukia 
sunkus dirbtuvės darbas. Dar-j turės 
bininkui gyvenimas, darbas nė- 
ra užtikrintas, o tik išsiilgimas 
draugų ir noras pašiliuosuoti 
nuo dirbtuvės. Bet pasirodo, 
kad darbininkas visur suvaržy
tas prie šios sistemos. Ūkinin- 
kystės pradžia labai sunki,, tai 
sakė, nusprendėm grįžti į sau
lėtą Kaliforniją.

Padėkavojęs visiems už drau
giškumą, dd. Murphiam už 
triūsą ir suteiktą dovaną, atsi
klausė visų ar nebūtų pavely
ta jiems tuos pinigus perduoti 
dėl Vilnies išmokėjimui troko. 
Draugas Pūkis nurodė, ką yeiš- 
kia darbininkiška spauda, dien
raščiai Vilnis ir Laisvė, kurie 
teikia lietuviams išeiviams tei
singas pasaulines žinias; dųp- 
da suprast savo skriaudikus 
ir mokintis eiti prie vienybės 
ir kovoti dėl geresnio gyveni
mo.

Draugas Pūkis pridėjo, kad 
čia bus nuo visų kalėdinė dova
na dienraščiui Vilniai, ką visi 
dalyviai pritarė. Po to prasi
dėjo- atsisveikinimas ir palinkė
jimas dd. Pūkiams laimingai 
sugrįžti į Los Angeles.

Visi reiškė sudiev ir prašė 
parašytį, kai turės laiko, nes 
oregan iečiai jūsų pasigesim. 
Visi sakė, mes linkime jums 
drąsos gyventi gamtos aprėdy
tuose laukuose ir saulės nubu
čiuotuose kalnuose.^ i

Natalija Petrulis.

madienį, sausio 23 d., 6 v. v. dr. A. 
Petriką duos svarbią paskaitą apie 
kun. Strazdelio literatinius nuopel
nus. Pasibaigus paskaitai, bus rodo
ma žingeidūs paveikslai. Turėsime 
ir vaišių. Tie, kurie norės būt pa
vaišinti, tai po lygią dalį susimesim 
už tai. Toj pačioj dienoj ir vietoj, 
nuo 3 vai. dieną, bus LLD 77 kp. 
susirinkimas. . (16-17)

rengia vakarienę, 
pas Laudanskius, 806

sušelpimui 
kuris'

CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. 

sausio 23 d. 
Florence St. Pradžia 3 vai. dieną.
Pelnas bus skiriamas 
sergančio drg. Laudcnskio, 
neteko regėjimo. Mūsų patyrusios 
gaspadinės suruoš skanią vakarienę, 

lietuviškų dešrų ir' kitokių 
prieskonių. Kaina žema tik $1.25. 
Gamdcno apylinkės ir Philadelphijos 
draugai kviečiami dalyvauti. — Wm. 
Patten, sekr. (16-17) ,

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. metinis susirinkimas 

įvyks 23 d. sausio, 2 vai. dieną, 
LPK salėje. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, Tapgi atsiveskite ir nau
jų narių. — P. Vaitekūnas, sekr.

STOUGHTON, MASS.
LDS 71 kp. rehgia įdomų vakarą- 

pariukę, sausio 22. Liet. Taut. Ną- 
mo salėje, 24 Morton St. Pradžia 
7:30 v. v. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti, bus duodama 
donavos. Pirma dovana — 12 sv. 
turke. — Kviečia Komisija. (16-17)

HARTFORD, CONN.
ALDLD Moterų klubo susirinki

mas įvyks 25 d. sausio, 7:30 v. v., 
155 Hungerford St. Drauges visos 
dalyvaukite, yra daug reikalų at
likti. — V. K., sekr. (16-17)

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

grupių ir 
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. •Tai
pogi atmallavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

kampas Broadway ir Stone Ave., 
prie Chauncey St., B’way Line 

Tel. GLenmore 6Z-6191

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

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

TUOJAU ĮSIGYKITE

VILNIES
KALENDORIŲ

1949 METŲ
Tai nepaprastai turininga įvairiomis 

informacijomis knyga.
224 Puslapių. Kaina 50c.

Gaunamas dienraščio Laisvės knygyne. Ant pare! 
kalavimo pasiunčiame ir į kitus miestus. 

Persiuntimą apmokame.
Mokestį 50c. galite prisiųsti Jungtinių Valstijų 

pašto ženklais (Postal Stamps) nedidesnėm 
kaip po 10c. ar 5c.
Prašome adresuoti:

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

Matthew 
BUYAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios 

426‘LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 
Tel. MArket 1-5172

?

i
i

GERI PIETOS!

KadjZnorite gėry piety, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas 
417 Lorimer Street 

Laisvės Name 
Brooklyn, N. Y. 

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

? PEIST LANE
DRUGS, Inc.

405 SO. 4th ST.,
Cor. Hewes St.

BROOKLYN, N. Y.
Visokiausi vaistai, kosmetikai kū
dikiam reikmenys, įvairūs daik
teliai, ligonių kambariui reikme
nys už griežtai žemas kainas.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

RECEPTŲ SPECIALISTAI.

MAX PEIST, Ph. G., 
EDWIN LANE, Ph. G

Tel. EVergreen 7-6238

Koplyčias suteikiam nemokamai 
• visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499
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NowYorto^Afe?inioi Lilijos Jamesonaitės 
Koncertas 22^-rą

Moki n am ės ir Dirbame

Kas, Kur ir Kokiose 
Sąlygose Pradėjo 
Lietuvių Teatrą?
- Kas pirmasis pradėjo lietu
vių teatrą?.Kur—pačioje Lie
tuvoje ar išeivijoje? Kokios 
sąlygos vienus akstino, kitus 

Ą trukdė ?
Kokiose sąlygose randasi 

lietuvių teatras dabar? Kw 
jis pirmauja? Dėl ko?
: Tolygių, ’daugelis klausimų 
išsiaiškins- šį sekmadienį, sau
sio 23-čią, lygiai 3 valan'dą 
po pietų įvyksiančioje tiems 
klausimams aiškinti paskaito
je. Ji bus Liberty Auditori
jos patalpose, kampas 
St. ir Atlantic Avenue, 
mond Hill (atvykus 
Jamaica linija išlipti 
St. stotyje).

R. Mizara, kuris visu savo 
gyvenimo laiku domisi menu, 
teiks paskaitą. Rengėjais yra 
Lietuvių Meno Sąjungos 3-ji 
Apskritis. Įėjimas nemoka
mas.

II Oth 
Rich-' 
BMT
III th

Aidiečiams
Šis yra paskutinis primini

mas visiems aidiečiams daly
vauti šį penktadienį, ”21 d. 
sausio, metiniame mitinge, ku- 

-riame bus renkama valdyba ir 
visos pastovios komisijos šiems 
metams. Taipgi bus aptarta 
mūsų veikla šių metų. Vie
ta: Kultūriniame Centre,

110-06 Atlantic- Ave., Rich
mond Hill, N. Y. Laikas: 8 

' vai. vakare. Pirmininkė.

Lui^i Squassoni, 84 metų 
amžiaus, tapo dalinai ištiktas 
paralyžiaus. Matomai, nu
sprendęs, kad jo amžiuje sun
ku bus -susigrąžinti sveikatą, 
sekamą dieną jis nusišovė.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Metinio Parengimo

likęs pirmą kuopą:—Aš 
mą kuopą pasivysiu nariais ir 

1 kuopos prezidentas ant ma
nęs pyks.

E. Mizarienė, Aido Choro 
pirmininkė, sakė, kad choras 
mus palinksmins mums iš cho
ro tos talkos paprašius. Dar 
kalbėjo D. M. šolomskas, So
phie Petkienė, A. Gilmanas. 
O prie užbaigos, publikai pa
geidaujant, mūsų Aido Choro 
geri dainininkai
P. Grabauskas ir Ch. Yuknys 
sudainavo keletą dainelių. 
Mysų geras biznierius, kuopos 

Kapickas, kaip 
taipgi buvo su

pir-

A. Velička,

M. 
se- 
va-

Kritikavo Dewey dėl 
Valstijos Nedarbo 
Apdraudy Įstatymo

Laisvės
Lillian

Sausio 15-tą įvyko LDS 1- 
mos kuopos surengta vakarie
ne Liberty Auditorijos patal
pose. Svečių dalyvavo gra
žus skaičius, žinoma, galėjo 
būti ir daugiau, nes vietos la
bai daug ir graži. Ištikrųjų 
labai malonu turėti vakarienę 
tokiame name, kaip Liberty 
Audįtorijoje. Vakarienė buvo 
labai turtinga maistu. Daly
viai labai smagiai praleido 
vakarą.

Tarpe svečių iš kitur daly
vavo LDS 3-čios apskrities 
pirmininkas d. A. Matulis su 
žmona.

Buvo i)’ kalbų. Draugas 
Stakovas, kuopos užrašų 
kretorius, pakvietė tam
karui pirmininkauti kuopos 
prezidentą A. Veličką. Jis 
gerai ir tvarkingai vedė va
karą.

Pirmiausia pakvietė kalbė
ti J. Siurbą, LDS Centro se
kretorių, kuris apibūdino or
ganizacijos tikslą ir kodėl 
kiekvienas darbininkas turėtų 
būti jos nariu.

Antras iš eilės kalbėjo ge
ras LDS veteranas, buvęs cen
tro prezidentu, R. Mizara. 
Jis plačiai apibūdino LDS or
ganizavimą, jin įdėtą darbą. 
Taip pat pabrėžė, kad turė
tum jį išauginti iki 15,000 na
rių.

Kalba A. Matulis, taipgi di
delis LDS patri jotas ir veikė
jas. Jis priminė, kad šiais 
1949-tais metais vajus gauti 
1,000 su viršum narių, turėtų 
gerai sektis, 
duoda geras 
siems naujų

P. Grabauskas, buvęs 1-mos, 
' o dabar 103-čios kuopos na
rys, sako, kad jis nesigaili pa-

nes 3 apskritis 
dovanas gavu- 

narių.

Retail Drug Store Emplo
yes Unijos Lok alas 1199-tas 
kritikavo gubernatorių Dew
ey, kad jis savo pasiūlymuo
se Valstijos Seimeliui nereko
mendavo praplėsti nedarbo 
apdrau došMstatymą.

Unija •nerodo, kad valsti
joje dar vis randasi 450,000 
darbininkų, kurie negali gauti 
valdinės nedarbo apdraudos, 
nes jie dirba įstaigėlėse, ku
riose yra mažiau ,4 darbinin
kų. Vien tik iš tos unijos 4,- 
000 narių 2,000 negali gauti 
apdraudos dėl to, kad jie dir
ba mažose vaistinių krautuvė
lėse.

Lietuviams gerai pažįstama, 
kadaise dainavusi 
koncerto latvaitė 
Jameson dainuos šį šeštadienį,
gausio 22-rą, Latvian Unity 
Club’o jai rengiamame kon
certe. Įvyks mums jau žino
moje Estonian Hali, kampas 
Lexington Ave. ir 125th St., 
Now Yorke. Po koncerto— 
šokiai.

rengimo komisi-

ir visuomet, 
mumis.

Vakarienės 
joje darbavosi G. Waresonas
ir O. Višniauskienė, tikietų iš 
anksto pardavime prigelbstint 
ir tūliems kitiems nariams. 
Gaspadinėmis — J. Augutienė 
ir Mary Zeakas. Prie stalų 
patarnavo Zeakienės dukterys 
Geraldine ir Mary Ann Wil- 
sonaitės, jaunos amžiumi, bet 
labai gabios.

Varde kuopos komitetas ta
ria ačiū komisijai, gaspadi- 
nėms su pagelbininkais, pa
tarnavusiems prie stalų ir vi
siems atsilankiusiems.

Kuopos Korespondentė.

Izraelio generalis konsulas 
New Yorke įspėjo, kad var
dan tos valstybės įstaigų iš
leista loterija (Israel interna
tional sweepstakes) išleista be 
jo valdžios užgyrimo ar ži
nios.

Rockefeller Center dabar 
išstatyti parodai iš čechoslo- 
vakijos atgabenti žaislai vai
kams ir jaunukams.

Dainos-Miizika

Praeita šeštadienį, sausio 15 
d., kaip ir kiekvieną šeštadie
nį, LKM turėjo lietuvių kal
bos pamokas. • Gavome vieną 
liaują LKM narę—Joan Bra
zi onytę.

Ruošiamės 15 gegužės pa
rengimui : skaitėme du scenos 
vaizdelius ir pasirinkome vie
ną mokintis suvaidinti tą die
ną. čia ir vėl norime pabrėž
ti ir paraginti Brook lyno apy
linkės visuomenę, kad ji dau
giau susidomėtų šia gražia 
jaunimo organizacija: remtų 
ją finansiniai; ragintų savo 
šeimos ar ši^ip pažįstamus 
jaunuolius, ypatingai paaug
lius, j on įstoti.

LKM Stygų Ansamblis 
—Jau Faktas

kiti visi stygų muzikos entuzi
astai ateikite šį šeštadienį j 
Liberty Auditoriją, 110-06 At
lantic Avė., jr patys asmeni
niai sužinokite, kas ir kaip 
čia veikiama.

O veikiama štai kas: 2-rą 
vai. po pietų* vyksta lietuvių 
kalbos pamokos: 4-tą vai. tau
tinių šokių pamokos; 5-tą vai. 
Stygų Ansamblio pamokos ir 
pratimai. Jei kai kuriems ši 
dienotvarkė pasirodys nepato
gi, tai ateityje bus galima ja 
sutvarkyti pagal daugumos 
pageidavimą. Veiksnys.

Pradžia 8:30 vakaro. Ti
kintas (iškaičius taksus) 
$1.20.

šio šeštadienio vakarą svar
bių lietuviškų pramogų netilk 
rime, tad, kuriems laikas lei
džia, nueikime smagiai pra- 
buvoti vakarą ir padėti jaunai 
kaimyniškos tautos meninin
kei siektis aukštyn jos pamy
lėtoje dainoje.

Gražuolė Lilija yra latviams 
mylima gamtos dovana. Mer
gaitė simpatinga ir prielanki 
savo tėvų kilmės žmonėms, 
myli ir lygiai vertina savo tė
vų dainą, kaip kad ir ameri
kinę, savo gimtosios šalies 
dainą. Ir neatsisako patar
nauti savo žmonėms.

Kaltinamas pardavinėjime 
mergautinių vaikų, newyor- 
kietis daktaras Schonholtz ti
krino esąs nekaltu. Jį sulaikė 
teismui.

vadovas 
padėjo Joseph Garszva

Undertaker & Embalmer
I

Manager

JOHN A. PAULEY

Keli vyturiečiai ir būrima
sis LKM Ansamblio 
Alfredas Wesleris, 
Ansambliui pagrindus — pa
sirinko pirmiesiems repertua
ro numeriams muziką, sužy
mėjo, kokie muzikos instru
mentai turimi ir kokių dar rei
kėtų (Wesleris sakė, reikia
muosius instrumentas pasko
lins) ir nutarė ateinantį šeš
tadienį susirinkti konkrečiam 
darbui. Prašė šių žodžių ra- 
.šėją pranešti apie tai .visuo
menei ir kviesti visus, norin
čius Ansamblyje dalyvauti, 
ateiti šį šeštadienį, sausio 22 
d. Taigi, vyturiečiai, kaip ir

Biruta Ramoška, lietuvių 
dainos žvaigždė Amerikoje, 
žaviai dainuojanti operų ari
jas, kaip kad ir mūsų myli
miausias liaudies dainas, bu
vo girdima oro bangomis iš 
WJZ stoties, New Yorke.

Biruta dainavo dabar pra
vedamame Metropolitan Ope
ros Auditions pusvalandyje 
nuo 4 :30 kas sekmadienio po
pietį. Greta Birutos toje pat 
programoje solo ir duete dai
navo tenoras William Mc
Grath, grojo orkestras.

Jautriai Ir įspūdingai Biru- 
tai sekėsi dainuoti. .Visų tu
rėjusių laimės ją girdėti min
tys supuola — Biruta daina
vo dar gražiau,* negu kitados. 
Tokia jau jinai nuo jaunutės 
mergiščios, niekuomet negir
dėta dainuojant prasčiau už 
praėjusį sykį—vis aukštyn ir 
aukštyn. Matomai, taip jau
tėsi ir turėjusieji progos ją 
girdėti studijoje; nes kožna 
jos daina buvo sutikta gyvais 
aplodismentais.

Taip pat gražiai ir harmo
ningai girdėjosi jos daina du
ete su McGrath, kuris, mato
mai, taipgi yra^ jau aukšto 
laipsnio dainininkas. G—s.

Daugėja Miegančiųjų Bylos
Gal miegas tapo kriminaly- 

be ? Taip ir ne, priklausant 
kas ir kur miega. Miegoti 
viešbutyje ar geroje reziden
cijoje valia, nors ir visą am
žių. Miegoti miesto subways 
ar kur stotyse — yra uždraus
ta . Mat, tose vietose papras
tai miega tiktai tie, kurie ne
turi kitos vietos pasilsiui.

New Yorke dabar d,ažhai 
matosi pranešimų, kad asme
nys nubausti už miegojimą 
subvėse. žinios labai pana
šios buvusioms 1930-33 me
tais.

Llcehsed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

*7? TDD’G R A R 4ii grand street1 1 O D/VlL BROOKLYN, N. Y.

Joseph Zeidat Jr., prop.
NAMŲ GAMINIMO V.ALGIAI KASDIEN 

DEGTINĖS - VYNAI - ALUS

TELEVISIONTelefonas
EVergreen 4-7729

Dienraščio Laisves Metinis
SKELBKITėS laisvėje

•j® •J* • J* • J* *i ;•

TONY’S

GERAI PATYRĘ BARBERIĄI

PAUKšTIENOS PIETŪS SEKMADIENIAIS

Trečiadienį turėjome arti 
rekordinę šilumą sezonui, 61 
laipsnį, šilčiausia sausio 19- 
ta yra buvusi 1929 metais, 
62.2

Valandos:

110-06 Atlantic Ave
Valandos:.

Vakarienei ir šokiam Bilietas $3.00.
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

&

s

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Anksčiau buvo pranešta, kad 
tuvių Amerikos Piliečių Klubo 
nio Skyriaus susirinkimas
sausio 21 d, Dabar pranešame, kad 
tas susirinkimas yra perkeltas į 
Sausio-Jan. 28 d.

Prašome visų jsitėmyti dieną ir 
dalyvauti susirinkime. Pradžia 7:30 
v. v. Klubo salėje. (16-18)

BANKIETAS
Būtinai iš anskto įsigykite Bankieto bilietus

Laikas trumpas. Bankietas įvyks Sekmadienį

Sausio 30 - Jan. 301h
LIBERTY AUDITORIUM

Richmond Hill, N. Y
Bus duodama INDIKŲ - TURKEY vakarienė. 

Taipgi ir alaus bus užtenkamai visiems.

c

v**

Visi žinote kaip svarbu yra iš anksto įsigyti bilietus; nes reikia žinoti ant 
kiek žmonių gaminti,vakarienę. Vakarienė bus duodama GYMNASIUM 
SALĖJE, kur kartu gali vakarieniauti 700 asmenų. O Auditorijoje šokiai ( 

•tęsis be pertraukos.

George Kazake vičiaus Orkestrą
Gros šokiams lietuviškus ir amerikoniškus Itavalkus.

VIEN ŠOKIAMS ĮŽANGA 75 c.
(valdžios taksai iškaityti) .

KjOKmZZXOIw 10

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
t 

1—2 dienom 
6—8 vakarais

' Ir Pagal Pasitarimais.*’

Telefonas EVergreen 4-0208

>ta<

, BEER & ALES

Lie-
Biz- 

įvyks

r 
I ■
d

3? Ten Eyck
Tel. EVergreen 4-8174

BAR & GRILL

•i .

Peter Kapiskas

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS ’ 

Savininkas

306 UNION AVENUE

< •4*4*4<4,4*4*4,4*4*4*4*4*4*4*4**1*4*4*4**!<4*4*4*4"

Egzaminuojant Akis,
) Rašome Receptus
:: Darome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger 
, s Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTIE 7 DIENAS SAVAITftJĖ

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

> V'

KAPISKAS

Degtinės, Vynai ir Alus
RHEINGOLD

St.

Naujovinis Plaukų Apdirbimas Jums 
Per

Albiną
Stripinį 
Permanent Waves

50

■ for difficult, resis-
■ tant, fdv bleached 

for dyed ... or ba
by fine... hard-to-

wave hair...
AND OF COURSE 

I FOR NORMAL 
! HAIR!

Jūs esate kviečia
mos ... užeiti ne
mokamai asmeniš
kai pasitarti apie 
jūsų plaukų 
symą.

Fashion
Center

sutai-

UP

Swirl Cut

duoda jūsų plaukams 
išvaizdą ... blizganti 

sukelia komplimentus

Jūs pamatysite, kad jūsų plaukų pro
blemos pranyks taip greit kaip tik mūsų 
beauty ekspertai palies jūsų plaukus sa
vo rankomis šiuom stebinančiu darbu, 
šaltu garbanevimu.

Ne tik, kad tai 
švelnią, naturalę 
malonumą, kuris
nuo kiekvieno, bet tai aktualiai apdova
noja linkui geros sveikatos, puošniu su- 
taisymu plaukų ant galvos.

Garbanevimas tiks kiekvienai plaukų 
spalvai, sudėčiai ir ypatybei. Atatinka 
visokiam amžiui... priimtina kiekvienam 
plaukų stiliui. ,Ir tatai būna patogus šu
kom ir šepečiui, jūs galite susitaisyti dau
geliu skirtingų

Hairdressers

būdų.

240 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

For Appointment Call EVergreen 4-252S 
Mon. Tues., Wed. 10-7; Thurs., Frl. 10-9; Sat. 9-6 P. M.
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