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“New Masses.” 
Per 37-rius Metus. 
“Pavasarių Godos.” 
Viešnia iš Milano.

Rašo R. MIZARA

Per ilgoką laiką “New 
Masses” ėjo savaitraščiu ; buvo 
geras, gyvas, marksistinis tu
riniu, taikytu vyriausiai inte
lektualams.

Deja, nežmoniškas visko pa
brangimas privertė .“New 
Masses” suretinti savo išeidi- 
nėjimą; jis liovėsi ėjęs sa
vaitraščiu ir neužilgo teišeidi- 
nės mėnesiniu, kurio metinė 
prenumerata bus $4, o pa
vienio egz. kaina—35c.

Per vienerius metus ėjęs 
bertaininis žurnalas “Main
stream” susivienys su “New 
Masses” ii- abiejų literatūrinės 
pajėgos bus sutelktos vienam 
geram mėnraščiui išlaikyti.

i

“New Masses” ėjo per 37 
metus — pirmiau mėnesiniu, 
o vėliau — savaitraščiu. Tarp 
jo įkūrėjų randame tokius 
garbingus vardus, kaip John 
Reed, garsusis žurnalistas, ku
rio palaikai ilsisi Raudonojoje 
Aikštėje, Kremliaus pasienyje, 
—jis mirė Spalio’ revoliucijos 
metu Rusijoje; taipgi Art 
Young, žymusis dailininkas, 
saržistas, jau miręs.

“New Masses” išeidinėjimo 
suretinimas nėra pažangiajai 
Amerikos visuomenei smagi ži
nia.

Bet nieko nepadarysi; ten
ka skaitytis su gyvenimu.

*

“PAVASARIŲ GODOS” — 
tokiu pavadinimu neužilgo iš
eis Stasio Jasilionio poezijos 
rinkinys.

Tai bus kas nors naujo mū- 
sų'Siteratūros padangėje. •

Knyga bus apie pustrečio 
šimto puslapių storumo, su 
gražiu viršeliu.

Knygą leidžia Laisvė ir jos 
išleidimas, prie dabartinių są- 
lygų, nemažai lėšuos.

Tiek autorius, tiek leidėjai 
prašo visuomenės, — grožinės 

. literatūros mėgėjų, — padėti 
knygą išleisti!

Kaip padėti ?
Padėti geriausiai galima iš 

anksto knygą užsiprenumeruo
jant — vieno egzemplioriaus 
kaina bus tik $1. Prenume
ratorių vardai ir pavardės bus 
išspausdintos knygos gale.

Mūsų darbuotojai prašomi 
parinkti prenumeratų.

Viską siųskite Laisvės 
du ir adresu.

var-

dai-Smagu buvo paspausti 
nininkei Konstancijai Menke- 
liūniūtei ranką. Išgyveno ji 
Italijoje desėtką metų, tačiau, 
nepaisant visų audrų, kuriose 
jai teko gyventi, dainininkė 
atrodo gražiai.

Geriausiąją savo amžiaus 
dalį Menkeliūniūtė išgyveno 

'Brooklyne; ji čia pradėjo mo
kytis dainuoti; ji čia dirbo ir 
turi daugelį draugų. Tuo bū
du smagu ir jai ir josios drau
gams pasimatyti, pasikalbėti, 
pasidalinti įspūdžiais, Įgytais 
per nesimatymo laikotarpį.

—Kaip atrodo bendras šių 
dieną Italijos žmonių gyveni
mas? — .klausiau.

•4-Sunku jis ir besuprasti,— 
aiškina viešnia.— Nesusistovė- 
,ięs gyvenimas; žmonės ieško 
ko tai geresnio, šviesesnio; 
krašte dar vis nėra ramybės.
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ORAS.—Būsią šalta.

Roma.— Eksplodavo vai
kų rasta bomba Palermoj, 
Sicilijoj; tris vaikus užmu 
še ir 7 sužeidė.

f v*

•Midland, Mich. — Sude
gė motina ir keturi maži 
vaikai per gaisrą, kilusį iš 
šildomojo gesinio pečiaus.

lt
,E K Visa eile t. v. Amerikos li

beralų buvo liberalais iir Wall- 
aee’o šalininkais . iki pastara
sis nepaskelbė,’jog 1948 me
tų rinkimuose kandidatuosiąs 
prezidento vietai.

Kai tik Mr. Wallace tai pa
skelbė, falšyvi liberalai pra- 

• dėjo jį smerkti. Girdi, Wall
ace būsiąs “komunistų įran
kis”!,..

Pavėjui eiti lengviau, ponai, 
ar ne ?.. .

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

DE GAULLE REIKALAUJA 
PANAIKINT FRANCŪZŲ 
DARBO UNIJAS
Reakcininkų Vadas, Generolas de Gaulle Perša Sudaryti 
Bendras Fabrikantų-Darbininkų Sąjungas Vieton Unijų

St. Etienne, Francija. — 
Generolas Charles de Gaul
le, kalbėdamas masiniame 
susirinkime, ragino panai
kinti darbo unijas. Vieton 
unijų jisai siūlė sudaryti, 
girdi, “laisvą fabrikantų- 
savininkų ir darbininkų są
jungą” kiekvienoje stam
bioje pramonėje. Tokios są
jungos, galop, esą, turėtų 
savo atstovus ir valdžioje. 
O tai būtų “korporacinė 
valstybė,” kaip pastebi 
New Yorko Times kores
pondentas. Panašia valsty
be Mussolinis girdavosi.

De Gaulle kartotinai rei
kalavo stiprios valdžios ir

Graikų Monarchistai Savo 
Kara Vadina Amerikos Karu

New York. — Graikijos 
monarchistai vadina savo 
karą prieš partizanus “A- 
merikos karu,” sakė sugrį
žęs iš Europos republiko
nas senatorius Owen,Brew
ster. Girdi: “Aš nustebau, 
girdėdamas graikus kal
bant, jog tai mūsų karas. 
Jie^ (monarchistai) jaučia, 
kad mes turėtume dalyvau
ti tame kare. Aš manau, 
Trumano mokymas suteikė 
jiems tokią nuomonę.”

Sen. Brewster, tarp kit
ko, lankėsi dvi dienas Grai
kijoje.

Susirinko Jungtiniu Tautų 
Seimelis be" Sovietu

Lake Success, N. Y.—Pir
madienį susirinko vadina- 
maš Jungtinių Tautų sei
melis, paskirtas buvusiojo 
jų seimo. Sovietų, Lenkijos, 
Čechoslovakijos ir Jugosla
vijos delegatai nedalyvaus 
šiame seimelyje. Jie seime 
priešinosi tokio seimelio 
steigimui; sakė, jog seime
lis yra laužymas Jungt. 
Tautų konstitucijos. Ameri
konai - anglai įpiršo seimelį 
ypač tuo tikslu, kad pasto
tų kelią sovietinei veto tei
sei. Jungt. Tautų Saugumo 
Taryboje.

Seimelyj dalyvaus po vie
ną atstovą nuo visų » kitų 
Jungt. Tautų, apart Sęvie- 
tų'ir jos draugų. Jis nuolat 
posėdžiaus.

ANGLŲ SUTARTIS DĖL 
BURM0& SAVIVAL

DYBĖS
Rangoon, Burma. — Šio 

krašto seimas, nepaisant 
komunistų pasipriešinimo, 
užgyrė sutartį su Anglija 
dėl Burmos savivaldybės. 
Sutartis, be kitko, leidžia 
Anglijai pasilaikyti tam 
tikras karines įstaigas Bur- 
moje. Komunistai, kurių 
seime yra 7, sakė, ta sutar
tis yra “Burmos žmonių 
pajungimas svetimojo ka
pitalizmo’ viešpatavimui.” 
Viso seimas susidaro iš 255 
narių. , 

siūlė “laisvąjį verslą” Fran
ci jos pramonei ir prekybai 
atgaivinti. Sykiu jis piršo- 
aštriomis bausmėmis slo
pinti komunistų veiklą ir 
gyrė Marshallo planą vaka
rinei Europai stiprinti, gir
di, prieš “užkariautojus iš 
rytų pusės”, kaip jis vadino 
Sovietus.

»
Pirmesnėje savo kalboje 

Paryžiuje gen. de Gaulle 
šaukė valdžią, kad prievar
ta taikytų darbininkų gin
čus su samdytojais. Darbi
ninkų vadai suprato, kad 
jis ragino panaikinti strei-

Senatoriai Tyrinės 
Kontraktus Pagalbai 
Graikų Monarchistam

Washington. — Senato 
lėšų komitetas tyrinės, ko
dėl valdžia davė tam tik
rom kompanijom kontrak
tus dėl prieplaukų, geležin
kelių ir kitų įrengimų sta
tymo Graikijoj. Komiteto 
pirmininkas, republikonas 
senatorius Styles Bridges 
gavo pranešimų, kad val
džia turėjo artimus ryšius 
su tomis keliomis kompani- 
jomis.į

Graikijos monarchistų 
valdžiai stiprinti yra pas
kirta $300,000,000 pagal 
Trumano mokymą prieš ko
munizmą.

Valdžia Užgyrė Prieš- 
Fašistų Deportavimą

Seattle, Wash. — Ateivy- 
bės apeliacijų komisija Wa
shingtone 1 užgyrė tarimą 
deportuoti šešis slaptai at
plaukusius ispanus, veiku
sius prieš Franko diktatū
rą. Jeigu jie būtų sugrąžin
ti Ispanijon, tai fašistai 
juos sušaudytų ar pakartų. 
Pabėgėlių ądvokatas Irvin 
Goodman išprašė leidimą 
jiems, keliauti į Venezuelą, 
Pietinės Amerikos respubli
ką. Dędama pastangos, kad 
valdžia leistų jiems pabūti 
Jungtinėse Valstijose, iki 
bus gauta iš Venezuelos vi
zos dėl jų priėmimo 
kraštą.

TRAUKINYS UŽMUŠĖ 
10 VAIKU ROGĖSE

Toledo, Ohio. — Bėgda
mas traukinys sudaužė ro
ges, važiavusias skersai ge
ležinkelio Rupp kryžkelėje, 
ir užmušė 10 buvusių rogė
se vaikų, farmerių L. Grie- 
serių ir L. Osborne’ų šei
mų narių,. Du kiti vaikai 
sunkiai sužeisti. Tie ber
niukai ir mergaitės buvo 
nuo 4 iki 13 metų amžiaus.- 
Jų roges traukė Traktorius.

LIETUVIŲ KOOPERATVVES 
SPAUDOS BENDROVES
ŠERININKAMS

Lietuvių Kooperatyvės Spaudos Bendrovės šėri- 
ninkų metinis suvažiavimas įvyks sekmadienį, 25 d. 
sausio (January), 1948, 10 vai. ryte, Laisvės svetai
nėje, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Visi šėrininkai kviečiami dalyvauti.
EVA MIZARIENĖ, Sekretorė.

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Amžius Negali Sulaikyti Gero 
Žmogaus nuo Gerų Darbų

Niudžerzietė senutė Pavidienė puikiai supranta 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio' Centro svarbą išlaiky
mui Amerikoje lietuvybės ir pagelbėjimui Amerikos 
lietuvių būti geresniais, darbštesniais piliečiais. Ji jau 
sulaukė aštuoniasdešimts metų ir, aišku, yra daug ma
čiusi, daug pergyvenusi. Iš savo ilgo gyvenimo ji išmo
ko įvertinti gerus darbus, gražius pasimojimus. Todėl 
ji sakoSenatvė neturi sulaikyti žmogaus nuo gerų dar
bų. Noriu ir aš prisidėti prie^ įsteigimo Kultūrinio Cent
ro. Štai dvidešimts penki doleriai ir už juos išrašykite 
Lietuvių Namo Bendrovės Šerą mano sūnui Antanui.

Dėkui tau, garbingoji senute, už finansinę paramą. 
Tikimės, jog š$ jūsų žygis paskatins mus visus prie di
desnių pastangų dėl finansinio vajaus pasekmingo už
baigimo.

LIETUVIŲ NAMO BENDROVĖ, 
427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

PALESTINOJ UŽMUŠTA 34 
ASMENYS PER DIENJ

Jeruzalė. — Slaptieji žy
dai kovūnai sekmadienį su
sprogdino bombomis Arabų 
Tautinio Komiteto ' centrą 
Jaffoje ir Semiramis vieš
butį Jeruzalėj. t Sprogimai 
užmušė arba gyvus palaido
jo 30 arabų, o sužeidė apie 
90. Kitur Palestinoj tą pa-

Italija Prašo Paaiškinti, 
Kam Amerika Atsiunčia
Daugiau Marinų

■ Roma. — Italų užsienio 
reikalų ministr. Carlo Sfor- 
za įsakė Italijos ambasado
riui Al. Tarchiani’ui Wa
shingtone pasiteiraut, ko
dėl Amerika siunčią dau
giau marinų į keturis kari
nius savo laivus, stovinčius 
Italijos uostuose. J

(Amerikos valstybės de- 
partmentas praeitą penkta
dienį sakė, )<ad tie marinai 
siunčiami tik papildyt kari
nių laivų įgulas iki norma-# 
lauš jų skaičiaus. Anot 
valstybės • deparamento, šis 
marimi siuntimas “neturi 
jokio ryšio su užsienine šios 
šalies politika link Graiki
jos ar' kitų Viduržeminės 
Jūros kraštų.”)

Naujų marinų būrių 
siuntimą kritikavo komuni
stų, kairiųjų socialistų ir 
net dešiniųjų spauda. Ko
munistų laikraštis Unitą 
tvirtino, jog tas Amerikos 
laivyno stiprinimas yra 
grąsinimas darbininkams, 
kad jie nebalsuotų už ko
munistus ir kitus kairiuo
sius ateinančiuose rinki
muose balandžio mėnesį. 

čia dieną buvo užmušti 2 
žydai-»ir 2 arabai. Semira- 
mis viešbutis buvo pakelei
vių arabų* vadų apsistoji
mo vieta.

Jau kelinta diena arabai 
kaujasi su žydais, dėl seno
vinės “švenčiausios” Jeru
zalės miesto dalies.

Unitą įžiūrėjo ryšį tarp 
šių marinų siuntimo ir grei
tosios paramos skyrimo I- 
talijai, Franci j ai ir Austri
jai. ’

Kairiųjų socialistų laik
raštis Avanti rašo, jog di
desnio marinų skaičiaus 
siuntimas yra “aiškus grū
mojimas demokratinėms į- 
staigoms tų šalių, kurių 
vandenyse svečiuojasi kari
nis Jungtinių Valstijų lai
vynas.” x

NAUJAS GRAIKŲ PAR
TIZANŲ OFENSYVAS
Athenai, Graikija. —Pra

nešama, kad graikų parti
zanai ruošiasi naujam o- 
fensyvui prieš monarchis- 
tus. > Monarchistai skelbia, 
kad jie sulaužę partizanų 
apgulą aplink Konitsą, bet 
patys pripažįsta, jog parti
zanų artilerija neprileidžia 
monarchistų tankų prie to 
miesto.

TOGLIATTI SMERKIA 
AMERIKĄ IR VATIKANĄ 
UŽ KARINĘ POLITIKĄ
Italijos Komunistų Vadas Nurodo, Kaip Popiežius Remia 
Karo Kurstytojus Prieš Sovietų Sąjungą

Milano, Italija. — Itali
jos komunistų vadas Pal- 
miro Togliatti smerkė 
Jungtinių Valstijų imperia
listus ir popiežių kaip di
džiausius karo kurstytojus. 
Jis kalbėjo suvažiavime ita
lų Komunistų Partijos, tu
rinčios 2,250,000 narių. To
gliatti įtarė, kad ameriki
niai imperialistai siekia už
viešpatauti pasaulį. O Va
tikanas (popiežius), anot 
Togliatti, “tik suvedžioja 
žmones, aplamai kalbėda
mas už taiką, bet kai tik 
pablogėja tarptautinė padė
tis, tai popiežius palaiko 
imperialistų pusę.” Čia To

Garsusis Rabinas Dr. 
Silver Pasmerkia 
Marshallo Planą

Cleveland. — Žymusis 
rabinas dr. Abba Hiller Sil
ver per pamokslą smerkė 
Trumano mokymą ir Mar
shallo planą. Jis sakė, jog 
Trumano-Marshallo prog
rama prieš komunizmą 
skaldo pasaulį į dvi priešin
gas stovyklas ir gręsia ka
ru labiau, negu kas kitas. 
Kartu dr. Silver priminė, 
kaip kurstymais prieš Mas
kvą' buvo pagrįstas ir Hit
leriu, Mussolinių ir Frankų 
iškilimas.

Silver keliauja į Palesti
ną. Jis tikisi, kad Jungtin. 
Tautos neleis fašistuojan- 
tiem pro-arabiškiem politi
kieriam sulaužyti Jungtin. 
Tautų nutarimo dėl žydų 
valstybės įkūrimo Palesti
noje.

Rekordiniąi Gausingas 
Sovietų Derlius

Maskva. — Sovietų vals
tiečiai 1947 metais užaugi
no rekordiniai gausingus 
grūdų derlius, kurie virši
ja net prieškarinius der
lius. Už pasižymėjimus 
gYūdų auginime keturios 
kolektyvės ūkininkės gavo 
Socialistinio Darbo Didvy
rio titulus. 50 ūkininkų už 
tai pagerbti Lenino Orde- 
nais, 87 gavo Raudonosios 
Darbo Vėliavos Ordenus, o 
139* apdovanoti medaliais.

ČIANGO PASIUNTINIAI 
DAR PRAŠYS PARAMOS

Nanking. — Chinijos val
dovas čiang Kai-šek siun
čia Washingtonan savo su
sisiekimų ministrą Yu Ta- 
wetą ir centralinio Chinijos 
banko gubernatorių Pei 
Tsu-yee. Jie prašys iš Tru- 
mano valdžios daugiau me
džiaginės pagalbos Chinijai 
ir nurodys, kokių dalykų 
jai labiausia reikia.

LAISVĖ-—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily
• in the Eastern States.

427 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Telephone: Stagg 2-8878

gliatti nurodė, kaip popie
žius sveikino prez. Truma
no priešsovietinį pareiški
mą.

Kas liečia Komunistų 
Partijos santykius su kito
mis politinėmis italų grupė
mis, tai Togliatti sakė:

“Mes negrūmojame var
toti jėgą. Be| jeigu kiti ' 
svajoja pastoti progreso 
kelią provokacijomis, tero
rizmu ir sumišimu, mėgin
dami iššaukt susikirtimą, 
tai jie turi atsiminti, kad 
mes budėsime. Mes turime 
patyrimų iš partizanų ko
vos. Mes turime dešimtis 
tūkstančių vyrų, kurie yra 
išmokę vartoti ginklą ir 
ginti laisvę, nepriklausomy
bę ir demokratiją.

Sicilijos komunistų vadas 
Girolamo Licausi įspėjo,' 
kad jeigu ir toliau bus ąt- 
šalinami komunistai nuo 
europinių valdžių, kaip kad 
Franci jo j ir Italijoj, tatai 
galės privesti prie pilieti
nio karo.

Garsūs Svečiai
Į Italijos Koiųunistų Par

tijos suvažiavimą atvyko 
Anglijos komunistų vadas 
Harry Pollitt, Francijos 
komunistų vadas Maurice 
Thorez, Vengrijos vidaus 
reikalų ministras Laszlo 
Rajk ir žymusis Jugoslavi
jos komunistas Nikola Ko- 
vacevič. Suvažiavimas šiltai 
ir iškilmingai juos sveikino.

Suvažiavime kalbėjo ir 
kairiosios italų Socialįstų 
Partijos sekretorius Lėlio 
Basso. Jis užtikrino savo 
partijos artimą bendradar
biavimą su komunistais 
prieš reakcininkus.

Milano miesto majoras, 
dešinysis socialistas Anto
nio Greppi taipgi sveikino 
komunistų suvažiavimą ir) 
ragino išvien veikti darbi
ninku naudai, nežiūrint 
politinių skirtumų.

Suvažiavimas pasiuntė 
protesto telegramą vidaus 
reikalų ministrui Mario 
Scelbai dėl to, kad Scelba 
nedavė vizų broliškiems is
panų komunistų delegatam 
atvykti. ’ .

Reikaląuja Stambios Ap
draudė^ už Amunicijos 

Plukdymą čiangui
Ottawa, Canada. — Ka

nados Jūrininkų Unija pa
reikalavo, kad valdžia $10,- 
000 apdraustų gyvybę kiek
vieno jūrininko tokiuose 
laivuose, kurie plukdys gin
klus bei amuniciją’ Chinijos 
valdovui Čiang Kai-šekui. 
Unijos centras pagyrė jūri
ninkus, kurje atsisakė ap- 
tarnaut Ironside laivą, ku
ris buvo prikrautas skiria
mos čiangui amunicijos. •
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Darbo Unijos ir Henry Wallace Kandidatūra
Kai prieš kiek laiko prezidentas Trumanas užsispy

rusiai laužė mainierių ir geležinkeliečių streikus, kai jis 
pareikalavo, kad Kongresas suteiktų jam galios strei- 
kierius “draftuoti armijon”, didieji darbo unijų judėji
mai buvo įnirtę prieš visą jo politiką. Tada beveik ne
buvo abejonės, kad darbo unijos yra pasirengusios di
džiausiam savo istorijoje politiniam žygiui—išstoti prieš 
abidvi senąsias partijas ir spiestis po vėliava naujos, 
trečiosios partijos. Tada atrodė, jog Amerikoje išmušė 
sprendžiamoji valanda ir senajai dviejų partijų sistemai 
bus tuojau užduotas skaudžiausias smūgis.

Bet nuo to laiko kai kas Amerikoje pasikeitė. Re- 
publikonų kontroliuojamas kongresas priėmė vergiškąjį 
Taft-Hartley bilių. Prieš jį griežčiausiai kovojo darbo 
unijos. Prezidentas Trumanas tąjį bilių vetavo (atme
tė), jį aštriai pasmerkdamas. Tuojau padėtis pasikeitė. 
Trumano vardas tuojau pakilo. Tuo vetavimu tuojau su
sižavėjo darbo unijų aukštoji komanda, pamiršo visus 
pirmesnius prezidento žygius.. Tuojau prasidėjo prezi
dento garbinimas.

Stambesnieji unijų vadai atleido prezidentui ir tą 
neatleidžiamą nuodėmę, kad jis nieko nedarė, jog savo 
partijos žmones Kongrese suorganizuoti jo vetavimo pa
laikymui. Dabar visiems aišku, kad jeigu Trumanas bū
tų griežtai užsispyręs atmesti Taft-Hartley bilių, neleis
ti jam tapti šalies įstatymu, jiš galėjo tatai padaryti. Jis 
nė piršto nepajudino, kad priversti demokratus balsuoti 
už jo veto parėmimą. Republikonam buvo lengva Kong
rese sudaryti du trečdaliu balsų prieš prezidento veto.

Dar vienas stambus faktorius paveikė darbo unijų 
viršūnės. Trumanas išstojo su savo “doktrina” tarptau
tinėje politikoje.'Jis pareiškė, kad jo ir jo vadovaujamos 
vyriausybės politika bus visur kovoti komunizmą. Tam 
tikslui bus nepasigailėta nei ekonominių, nei mi.li tarinių 
priemonių. Tos “doktrinos” pravedimui gimė Marshall 
Planas, kuris bėgiu ateinančių ketverių metų Amerikai 
kaštuos septynioliką bilijonų dolerių.

Ši visa prezidento politika ypatingai atitiko norams 
ir skoniui darbo unijų viršūnių, kurios jau seniai smar-, 
kiai sirgo anti-raudonižmo liga. Dabar joms Trumanas 
tapo kažin kokiu iš dangaus iškritusiu išganytoju. Tuo
jau unijų viršūnėse nutilo balsai už pasmerkimą senųjų 
partijų. Jos užgyrė Trumano Doktriną ir Marshall Pla
ną ir pasižadėjo visus vyriausybės žygius paremti.

Tuo būdu, kas liečia Green, Woll, Dubinsky iš Ame
riką Darbo Federacijos, arba Carey, Rieve ir kitus iš 
CIO, nebeliko pagrindo trečiosios partijos idėjai.

Šitokioje situacijoje Henry Wallace paskelbia savo 
kandidatūrą į prezidentus ir pasisako už trečiąją parti
ją. Tikėtis, kad jis laimės aukštąją darbo unijų judėji
mo komandą, būtų didžiausia klaida. Bet taip pat būtų 
didžiausia klaida manyti, kad Amerikos Darbo Federa- 
ciįos ir CIO viršūnės turi savo kišenėje milijonus orga
nizuotų darbininkų balsų ir juos gali skirstyti kaię tik 
panori. Amerikos istorija byloja ką kitą. Pav., John L. 
Lewis buvo supykęs ant nabašninko Roosevelto ir prieš 
jį iškėlė griežčiausią kovą. Bet ką parodė rinkimai? Rin
kimai parodė, kad eiliniai mainieriai nesekė paskui Le- 
wisą ir nebalsavo už Thomas Dewey. Kaip ir visi kiti or
ganizuoti darbininkai, mainieriai milžiniškoje daugumo- 

. je savo balsus atidavė už Rooseveltą.
Dabar gali toji istorija pasikartoti. Šimtai darbo 

unijų lokalų ir visa eilė ištisų unijų jau yra pareiškę sa
vo nuomonę už Henry Wallace kandidatūrą ir už trečią
ją partiją. Eiliniai darbininkai, kurie jaučia ekonominį 
spaudimą, kurie kasdien mato, kaip nieko jiems nežada 
senosios partijos dėl to spaudimo nuėmimo, ieško išeities 

, naujajam judėjime. Henry Wallace kandidatūra užžiebia 
juose viltį, kad čia randasi proga suburti darbo žmonių 

; jėgas taip, jog Kdngresan' bus pasiųsta gera grupė pa
žangių žmonių, kurie nešoks pagal senųjų partijų muzi
ką'. Kongrese susidarys trečioji jėga, su kurios nuomone 
turės rimtai skaitytis valdančioji partija.

Todėl trečiosios partijos šalininkai nenusimena, kad 
Šiandien jie neturi iš unijų viršūnių pritarimo bei para
mos/Jie žiūri į ateitį su tąja viltimi, kad eiliniai unijįstai 
didelėmis masėpiis supras Savo politines pareigas ir'rin
kimų metu mokės teisingai orientuotis.

Ideališkiausia padėtis, žinoma, }būtų, jeigu Ameri
kos Darbo Federacijos ir CIO vadovybės atsistotų pry- 
šakyn trečiosios partijos Judėjimo. Laimėjimas būtų 
greitesnis ir didesnis. Didelė klaida būtų jiedakainuoti 
unijy viršūnių galios fr įtakos eiliniuose nariuose. 
tiek svarbi jų idėjinė įtaka, kiek organizacinė. Unijų 
biurokratija, norėdama, labai lengvai gali prieš eilinius 
unijistus panaudoti spaudimą. Daugelyje unijų aukštieji 
vadai yra visagalinti, kas liečia unijistų darbus. Jie gali 
paveikti samdytojus ir sudaryti darbavietėse tokias są
lygas, jog darbininkas turi jų klausyti, arba atsisveikinti 

•su darbu. Ne šimtai, bet tūkstančiai tokių energingų 
pažangių unijistų yra taip nuo reakcinių vadų nukentė
ję.

Tai visa sudaro problemą ir daugelis gerų, susipra
tusių unijistų, kurie simpatizuoja trečiosios partijos ju
dėjimui ir Wallace kandidatūrai, negalės atvirai ir drą-

■ i-JI

Virš tūkstantis Chicagos studentų, šaukdami obalsius 
ir nešini jais plakatuose, išėjo i “pertrauką” mokslo 
protestuoti prieš rasinę diskriminaciją medikališkos 

\ kolegijos ligoninėje ir klasėse.

SKAITYTOJŲ 6ALSAI
1 Pradėkime Judėti

Linksmai nuaidėjo žinia 
po plačią Amerikos visuo
menę, kad Henry A. Wal
lace kandidatuos į Ameri
kos prezidento vietą ir tęs 
Roosevelto pradėtą darbą.

Progresyviai Amerikos 
Piliečiai (PCA) statys savo 
kandidatą Henry A. Wal
lace į prezidento 48 metų 
rinkimus, kaipo atsakomin- 
giausią ir tinkamiausią 
žmogų Amerikos visuome
nei. Henry A. Wallace yra 
vienas iš gabiausių Roose
velto pasekėjų ir nenuilsta
mas kovotojas dėl krašto ir 
žmonių gerovės. Plačioje 
Amerikos visuomenėje tan
kiai girdimas klausimas, 
kodėl demokratų partija 
skiriasi į dvi šakas, tuom 
palengvindama republiko- 
nams ateinančiuose prezi
dento rinkimuose. Bet tai 
nėra joks palengvinimas 
republikonams. Patys de
mokratų
Amerikos visuomenės, už
miršdami,
jie buvo išrinkti, pakrypsta 
iš kelio, vienydamiesi, su re- 
publikonais (vienas kala, 
kitas “zalatija”), spiauna į 
vandenį, kurį anksčiau gė
rė, Amerikos demokratinė 
visuomenė, kuri yra ištiki
ma demokratijai, nekrypsta 
iš kelio, sekdama savo va
dus, bet išsirenka saū tinka
mą žmogų būti jos vadovu 
kaip Henry A. Wallace, bū
ti priešakyje Amerikos, de
mokratinės v. i s u o m e nės. 
Prez. Trumano vadovauja
mi demokratai ne tik kad 

,užmiršo savo demokratinius 
idealus, bet kartu pritarė 
republikonams ir stambiam 
bizniui, užmiršdami Ameri
kos visuomenės reikalus.

Ar Trumanas stengėsi už
kirsti kelią kainų kilimui ir 
infliacijai geriau už repu- 
blikonus? Taip! Republiko- 
nai panaikino OPA ir Tru
mas davė “paskutinį pate
pimą”. 1946 m. lapkričio 
mėn. Trumanas panaikino 
kainų kontrolę ant statybos 
medžiagų, kur reikia tiek 
daug namų pastatyti gyve-^ 
nimui, iš karo sugrįžusiems 
veteranams. Trumanas pa
darė pradžią dėl plieno kai
nų pakėlimo, išardamas dir
vą dėk tolimesnio kainų au
gimo. Trumanas, kuris nuo
lankiai prašė stambaus biz
nio savanoriškai sumažinti 
kainas ant kasdieninių gy
venimo reikmenų, užmirš
damas paminėti kainų kon
troliavimą.

Trumanas pasakė prieš

vadai, išrinkti

kokiam tikslui

prikongresą — aš nenoriu 
verstino kainų kontroliavi
mo, bet aš tęsiu savo ragi
nimus stambiam bizniui sa
vanoriškai tą padaryti. Jei
gu tas vaisių neparodytų, 
aš prašyčiau kongreso duo
ti man galią uždėti kainų 
kontrolę, kada, kaip ir kur 
aš noriu.

Kainų kontroliavimas yrS 
užmirštas dalykas. Pramo
nininkai ir stambieji preky
bos “tūzai” tuo pasinaudo
dami, didžiai sunkina dar
bininko- gyvenimą.

Trumano buvo pravesta 
pradžia Taft-Hartley įsta
tymui, kada buvo laužoma 
geležinkelio darbininkų ir 
aptarnautojų streikas. Tas 
pasielgimas buvo aštrus 'ir 
tiek prieš darbininkiškas, 
kad pats Taftas nuo jo pa-

u

i

Staigmena
kalėdų visi

giliausiai

Didelis nuoširdus dėkui, 
Lietuvos Drauge! 

« * *
Nors keliom dienom pavė

luotai, bet šią ja proga Centro 
Komitetas linki visiems LMS 
nariams, visiems lietuvių liau
dies meno mėgėjams Laimin
gų ir Gausingų Naujųjų 1948 
Metu!

L. JONIKAS

Pradedant Naujus Metus

Visi trys 
ąi atsibūva “žaldoko 
’ kieme, prie papras- 

Lietuvos kaimo deko-

Garbingai kare tarnavęs mušti priešus fa šistus, dabar mūsų 4džypsas” gėdingai var
tojamas prieš darbininkus. Čia matomasis Amerikoje padarytas jeep važiuoja šąli- 
gatvių i minią darbininkų Romoje, Italijos valdžiai padeda laužyti darbininkų gene
ral; streiką. Jie išėjo streikan valdžiai atmetus darbininkų reikalavimą pradėti vie

šuosius darbus, kad suteikt" bedarbiams darbo.

mėnesių, kaip L M S Centras 
. perkeltas Chicagon. Jei ne- 

rokuoti pirmųjų mėnesių, kiek 
. laiko ėmė iki pripratom prie 

naujų,pareigų ir šiaip-taip su- 
sitvarkėm, tai belieka tik 10 
mėnesių aktualaus darbo. Bet 
kadangi, kalendorius rodo 
šiandien esą jau 3-čia sausio, 
1948 metai, tai pirm nuplė
šiant seną lapą nors trumpai 
pažvelkime į praeitį.

Nariais Paaugome

1948-sius metus pradedame 
su didesne šeima, negu praė
jusių mętų pradžioje turėjo
me. šiemet turime daugiau : 
3 chorus, 3 teatro grupes, 1 
moterų kliubą, 6 LLD kuopas, 
1 Lf)S kuopą ir 2 pavienius. 
Nedidelis tai paaugimas, bet 

‘geriau negu sumažėti. Tiesa, 
'dar randasi kelios organizaci
jos ir pavieniai, kurie nepasi- 
į mokėjo duoklių už 1947 me- 
i tus, bet, kolei kas, mes. jų 
neskaitysime nustotais, žino
me, kad jie dar šį mėnesį ga
li pasimokėti už abejus metus 
ant syk.

Norėčiau/ kad visi gerieji 
LMS nariai atydžiai įsitėrhytų 
viršuje • paduotas skaitlines. 
Sudėjus jas krūvon pamatysi
te, kad narių skaitlium praei
tais metais paaugome ant 16- 
kos. Ar nebūtų per mažas pa
siūlymas padvigubinti šią 
skaitlinę iki kitų Naujųjų 
Metų? Ką sakote?

Dramos Mėgėjų Metai
Dramos meno mėgėjai 

krai’ turi priežastį džiūgauti 
praėjusių metų produkcija 
scenos veikalų. Jau esame 
minėję šioje skiltyje pirmuo
sius keturius 1947 metų sce
nos leidinius. Paskutinėm 
dienom, susidėję “pusinin
kais” su dienraščiu “Vilnim,” 
išleidome penktą — B. Dau: 
guviečio trijų veiksmų vaidi
nimą “Žaldoko Dvaras.”

Tai yra kaip ir tęsinys to 
paties autoriaus 194G metais 
išleistos dramos “Pergalė.” 
Anoji atvaizdavo karo metą 
Lietuvoje, nacių okupaciją ir 
partizanų kovas, karo pabai
gą ir didžiąją Pergalę.

“žaldoko Dvaras” atiden
gia prieš mus pirmuosius me
tus po ištrenkime nacių iš 
Tarybų Lietuvos. Lyg žinoda
mas, kad mes labai interesuo- 
jamės naujos Lietuvos valstie
čių ir darbininkų gyvenimu po 
karo, B. Dauguvietis perke
lia mus į mūsų gimtinį kai
mą ir parodo mūsų giminių, 
draugų kasdieninius džiaugs
mus ir sielvartus, jų linksmy
bes ir ašaras. Ir nestatant sce
noje, vien perskaičius “žaldo
ko Dvarą” į porą valandų su
žinome daugiau apie pokari-

nę Lietuvą, negu kitais būdais 
sužinotume per metus. -

Kadangi veikalo išleidime 
esame tik “pusininkais,” »ir 
kadangi prie dabartinio bran
gumo popieros spaudinome 
tik apribotą skaitlių egzemp
liorių, gaila, bet ir LMS na
riams veikalo negalėsime duo
ti djrkai. Knygelės sukrautos 
LMS Centro archyve ir parsi- 
duos po 50 centų egzemplio
rius. Suvaidinimui reikia 14- 
kos asmenų. Pastatymas la
bai lengvas — kas liečia kos
tiumus ir scenerijas. 
veiksni, 
Dvaro” 
čiausių 
racijų.

Maloni
Po praėjusių 

LMS Centro nariai 
tikėsime Į buvimą Santa Claus. 
Kalėdų Diedukas pas mus at
silankė dar keliom dienom 
prieš kūčių vakarą — ir ne 
pro kaminą įlindo, o pašta- 
vais arkliais atvažiavo ir pa-

U žsisakykit Jasilionio 
Poezijos Knygą

sako savoPrez. Trurųanas 
prakalbą specialės kongreso 
jrtįsijos atidaryme. , Jis siūlė 
neva kontroliuoti kainas, bet 
taip pat siūlė kontroliuoti ir 
algas, nors jos niekad nespėjo 
pasivyti keliamų kainų. Už

pakalyje sėdi republikonas 
sen. Vandenberg.

“gerajai” pu-

O kas gi įvyksta pasauli
nėje politikoje ir Vokietija, 
kuri taip neseniai pasauliui 
nešė išnykimą ir mirtį, da-i 
bar vėl grąžinama ir atsta
toma, dėl greitesnio paruo
šimo jos kitam karui.

Chinija perka ginklus ir 
amuniciją, pas mus, mokė2 
dama jnups mūsų uždirb
tais pinigais; tai yra “pel
ningas” biznis mūsų demo
kratinei visuomenei.

Graikijoje, einant kruvi
nam naminiam karui, mes, 
eiliniai piliečiai, perkame 
amuniciją ir ginklus ir siun
čiame vienai
sei, kuri be pasigailėjimo 
žudytų savo 
pusėj. Žinoma, tas yra už- 
girta, patvirtinta mūsų už
sieninės politikos.

Henry A. Wallace, maty
damas demokTatus, su Tru- 
manu priešakyje, krypstant 
į kitą pusę, ne prie taikos,, 
bet prie karo, ne prie ger
būvio, bet depresijos, sun
kiai darbavosi ir, kovojo, 
atstatyti demokratus prie 
Roosevelto paliktos progra
mos.

Mes turime organizuotis, 
dirbti ir koVoti su Henry 
A. Wallace priešakyje. Da
bar tik laikas .yra parody
ti pasauliui, kad Amerikos 
visuomenė nenori karo, bet 
taikos, gerbūvio ir taikos 
visam pasaulyje. Dabar tik 
laikas parodyti, kad neno
rim būti valdomi daugiau 
Wall Stryto militarinės ka
rietos. Dabar laikas iškovo
ti geresnę ateitį sau ir savo 
vaikams. Dabar tik galima 
sustabdyti artėjančią de
presiją ir karą. Laikas pa
sirodyti pasauliui, kad mi
lijonai Amerikos * žmonių

brolius kitoj

Prieš keletą dietių per
skaičiau “Laisvėje” Prano’ 
Buknio nuoširdų praneši
mą ir kvietimą visų talkon. 
“Laisvė” išleidžia antrąjį 
Stasio Jasilionio eilėraščių 
rinkinį. Leidžia prenumera
tos keliu. Kviečia visus pri
sidėti prie šito svarbaus 
darbo.

Kas nėra skaitęs Stasio 
Jasilionio eilėraščių? Jau 
nuo pat pirmųjų “Laisvės” 
pasirodymo metų ėmė ją 
puošti Buolio Sūnaus eilė
raščiai. Vėliau Buolio Sū
nus pradėjo dėti po savo kū
riniai savo tikrąjį vardą pa
vardę. Jasilippio eilėraščiai 
tilpo ir tebetilpsta “Lais
vėj,” “Vilnyj,” “Tiesoj,” 
“Šviesoj,” “Liaudies Balse.” 
Jo poezija suteikia tau pa
guodos, padrąsinimo — ne
nustoti pusiaukely, bet vil
tingai ir ištvermingai kas
tis ir kastis pirmyn, žengti 
pažangos keliu, siektis ge
resnio rytojaus!

Jasilionis kuria iš pašau
kimo. Kukliai pats duonelę 
užsidirba batų fabrike, o 
savo laisvesnę valandėlę 
praleidžia su poezijos mū
za. .Nuo jos jis gauna įkvė-

nenori karo, bet taikos. Ku
rie nori, kad Amerika vėl 
sugrįžtų ir būtų taiki kai- pimo ir paskui juo dalijasi 
mynė tarp kitų pasaulio ša- su visais, kurių tik širdies 
lių. ’ stygos tebėra jautrios ir at-

Ch. Petrates. I siliepia aidu ir dalyvingu

sąskambiu.
Jasilionis — nuoširdus, 

uolus darbuotojas. Mitin
gai, susirinkimai, suvažia
vimai, konferencijos, są- 
skridžiai neapsieis be Jasi
lionio. Jo visur pilna. Jis 
noriai apsiima patarnauti, 
kur kuo reikia, su gyvu žo
džiu, su plunksna, pasekre- 
toriauti, su talka, su auka, v

Ir šitas užsimojimas nėra 
Jasilionio medžiagiškai nau
dai. Tai visuomeninis^dar
bas. Tai bus “Laisvei” pa
rama, kiek jai galės pasi
likt, padengus spaudos dar
bą.

Mieli draugai, nedelsda- • 
mi, sumeskite visi po dole
rį ir siųskite poezijos kny
gai užsakymus “Laisvės” 
adresu,/kol kas vis dar se
nuoju:

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

Kuo plačiau pasklis nau
joji poezijos knyga, tuo vi
siems bus geriau. Nedels
kite, išsijudinkite tuojau. 
Nesigailėsite, nes jausitės 
gerą darbą padarę, vertin
gą ir kilnų darbą. Užsisa
kykime visi iš ankšto Jasi
lionio poezijos knygą ir tuo 
pagreitinkime i š 1 e i d i mo 
darbą.

Jonas Kaškaitis.

siai darbuotis, bijodamiesi persekiojimo. Bet jie suras 
būdus pasiekti savo labiau politikoje atsilikusius brolius 
ir juos laimėti sveikojon pusėn. Trečiosios partijos šali
ninkai sako, kad jie pilnai pasitiki Amerikos organizuo
tais darbininkais.

I
«r

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-- Antrad., Saųs. f), 1948
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Užbaigus DidelJ Darbą
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Finansų Sekr. Raportas rnarichas Engelsas
Žemiau patiekiame Amerikos lietuvių visuomenei 

pilną finansinę Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto at
skaitą. Visos Komiteto darbas pilnai užbaigtas. Ypatin
gai daug laiko paėmė supirkimas ir išsiuntimas Vilniaus 

. Eksperimentinės Medicinos ir Vėžio Ligos Institutui ir 
Lietuvos Žemės Ūkio Akademijai aparatūros. .Džiugu 
pranešti, kad viskas supirkta ir išsiųsta ir jau daug kas 

t Lietuvoje gauta.
• z Šia proga dar sykį reiškiame širdingiausią padėką.

•visiems, kurie taip gražiai su Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetu kooperavo ir jam padėjo pasimotus darbus pa
sekmingai atlikti.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas:
A. Bimba, pirmininkas.
V. Čepulis, sekretorius.
Lillian Kavaliauskaitė, fin. sekretorė. 
Frances Pakalniškienė, iždininkė.
Mary Dobinienė
J. W. Thomsonas
V. Bunkus
K. Petrikienė

) ‘ J. Wareson
♦ V. Karlonas

e. - N. Buknienė
' M. Klimas

Nuo Liepos, 1946 iki Rugpjūčio 8, 1947.

LIETUVOS ŽMONĖMS PARAMOS PILNA 
FINANSINĖ ATSKAITA

Įplaukos:
Per Lietuvių Pundelių Vajaus Kom.

(balandžio 1943 iki sausio 1944) .... $12,729.83
Per Lietuvai Pagalbos Teikimo Korfiitetą

(vasario 1, 1944 iki gruodžio 1947) .. 172,999.20

Viso $185,729/13

Išmokėjimai: 
Drapanų pirkta už ...........................  $43,562.56

Tabako ir cigarečių ................................... 5,036.54
Muilo ...................;........................  4,763.78
Maisto ........................... • • • •..................... 1,845.i94
Klišės ..................................................... .. • • 61.54
Britvukių .................... • •...........• •............... 627.00
Vaistų ir ligoninės aparatūros................. 104,628.18
Čeveryku pataisymas ir pirkimas...........  3,216.84
Renda /.....................   1,643.50
Pakavimui medžiagos ........................... • • 772.72
Mokyklos reikmenų • •.............. • •............. i920.55
Dailininkams reikmenų .......................... 442.06
Knygos ir žurnalų prenumeratos............... 1,663.55
Knyga, kurioj surašyta Vilniaus Institutui

aukotojų vardai .. • •.................... • •.. .2,019.90
Drapanų valymas ....................................... 810.90
Filmos ............. • •................  659.20
Administracijos išlaidos ............................ 1,986.05
LPTK darbo Centro išlaidos ................;1,610.63
Spauda, stampos, ir 1.1................. • • • •.........  1,057.53
Nauji čeverykai .............................. ••.... 4,471.04
Ekspresui ..................    1,821.18
Siūlai ir adatos ............................... ••.... 616.70
Važinėjimo išlaidos, kelionė Lietuvon .... 1,043.00
Smulkios išlaidos...............................  217.38

Viso
Depozituota su ALDLD Centru 

dėl prenumeratų bei knygų .......

$185,498.27

230.76

Viso $185,729.03

FRANCES PAKALNIŠKIENĖ, ižd.
Knygų Peržiūrėjimo Komitetas peržiūrėjo kny

gas ir rado viską tvarkoj:
V. ČEPULIS,

Antanas Razukevičius, Holyoke,' Mass................. 25.00
Povilas ir Magd. Aleksandrai, Sudbury, Mass. 25.00 
LPTK, Detroit, Mich. (A. Litvin) ................. . 1000.00
A. Gendrich, Cleveland, Ohio ...............  150.00
Stephen Raubickas, Washington, D. C............ 51.00
LPTK, Worcester, Mass................................... 150.00
P. D. Jonaičiai, Gardner, Mass........................... 10.00
V. Bartulis, Gardner, Mass................................. 10.00
P. Kuliaskas, Gardner, Mass............................. 10.00
J. Bernadis, Gardner, Mass................................. 10.00
K. O. Balsevičiai, Gardner, Mass......................... 25.00
L. Prūsaitis, Gardner, Mass................................. 25.00
A. Gruhinskas, Gardner, Mass.............................. 25.00
Liet. Am. Piliečių KI., Gardner, Mass. .............. 50.00
J. Shukaitis, > New Haven, Conn........................ 25.00
Petej1 Paserskis, Baltimore-, Md......................... 1Q0.00
Joe Zaleskas, Sheboygan, Wis........................... 27.00
Helen Savukas, Portage, Pa................'................ 60.00
Jonas Stasiūnas, Muskegan, Mich......................... 50.09
Lietuvių Piliečių KI., W. Frankford, 111............. ' 25.00
O. Šemberienė, Minersville, Pa........................... 11.00
L. L. D. 2 kp., So. Boston, Mass..................... 110.00
Antoni Walentynowicz, Chester, Pa.....................  5.00
J. Stupur, Portland, Ore..................................... 215.00
P. Puzelis, Chester, Pa............................................ 100
Vytauto Lith. Benef. Club, Chester, Pa............ 50.00
L. Bekešienė, Rochester, N. Y..............................  50.00
Liet. Pašaipiais Klubas, Philadelphia, Pa...........  25.00
K. Zambasevičius, Reading, Pa........................... 50.00
Antanas Čekanauskas, Springfield, Ill.................  13.00
p PT K, Hartford, Conm (W. Brazauskas) ..... 250.00
V. ,J. Stankus, Easton, Pa................................. 277.00
Kazys Viltrakis, New York City, N. Y............ 10.00
Kazys Steponavičius, Cliffside, N. J.................... 133.50
Tony Brosky, Elm Grove, W. Va......................... 47.00
S. Ruzgis, 'Cliffside, N. .1................................... 100.00
(Povilas Valentą, Shenandoah, Pa............. ............ 25.00
Jonas Paulukonis, Lawrence, Mass...................... 5.00
Liet.' Moterų Pleasure Club, Hillside, N. J.......... 9.00
Dom, Burba ir 'Šeima, Stamford, Conn.............. 25.00
Vincas Deksnys, Stamford, Conn...................... 100.00
John Mitchell, Skillman, N. J..............................  10.00
Tony Slonksnis, New Hope, Pa.......................... 7.00
Moterų Apšvietus KI., LosNAngeles, Calif.

(V. Sutkiene) ........................  150.00
Joseph Yankauski, Rockford; III......................... 100.00
Jonas Klimka, Phila., ?Ri..................................... 50.00
V. J. Valley, New Br/ain, Conn......................... 77.00
Ig. Markūnas, Hudson,. Mass...... ........................  300.00
M. Matulevičius, New! York City, N. Y.................10.00

' S. B. Kraus, Brooklyh, N. Y................................. 1.00
Bendr. Kom., Los Angeles, Calif. (I. Levanas) 1169:31 
LPTK, Chicago, Ill. I..............................  990.00
Ignas Lisajus, Waterbury, Conn........... '............ 5.00
Lietuvos Draugas ............. a...............................  1000.00
LPTK, Grand Rapids, Mich. (A. Daukša) ....... 8.00
F. Kudro, Lockport, N. Y................................. 100.00
Jonas Armon, Duluth, Minn................................. 25.00
LPTK, Bayonne, N. J. (P. Janiūnas) ............ 5.00
LPTK, Brooklyn, N. Y. (J. August) ................ 141.00
Mezgėjų Klubas, S. F. & Oakland, Calif.......... 150.00
Geras Draugas, Springfield, Ohio .................. 100.00
Simanas J. Antanaitis, Lewiston, Me.................  49.00

Kazys Lapikaitis, Brooklyn, N. Y......................... 5.00
K. .Aliulonis, Brooklyn, N. Y............................... 5.00
Konstantinas & Julija Anskiai, B’klyn, N. Y. 25.00 
D. G. Jussius, Braintree, Mass........................... 60.00
Kaz. & Ona Marcinl$ai, Pratam, Oreg...............  25.00
Sam & Veronika Danilevičiai, Oregon City, Ore. 5.00 
Louis Simolunas, Binghamton, N. Y.................. 25.00
Petras Mikaliunas, Lennox, Calif. (T. Levanas) 100.00
L. Gudzin, Schenectady, N. Y........................... 243.00
A. Apšegienū, Auburn, Me. ’............................ 184.00
Ona Girnicnė, Binglialnton, N. Y......................... 25.00
Juozas ir Alena Šemetai, West Haven, Conn.....  25.00
J. Kalvelis, Bridgewater, Mass............................. 17.00
J. Daujotas, E. S€. Louis, Ill............................... 315.00
Liaudies Teatras, Brooklyn, N. Y. (J. Valentis) 16.00 
Geri Draugai, Freehold, N. J............................... 30.00
Tamošius Sinkevičius, Brooklyn, N. Y.............. 25.00
Pranė Belskienė, B’klyn, N. Y............................... 5.00
LPTK, Detroit, Mich. (A. Litvin) .................. 400.00
Sveikatos Kultūros Dr-stė, B’klyn, N. Y...........  35.00
Juozas Shukaitis, B’klyn, N. Y.................•............. 3.00
LPTK, B’klyn, N. Y............................................ 208.45
Jonas Šimkus, Trossachs, Sask., Canada ....... 25.00
Simanas J. Antanaitis, Lewiston, Me.................  50.00
LDS 23 kp., Buffalo, N. Y. (A.• Smeltzer) ..... 5.00
Juozas Nesukatis, B’klyn, N. Y........................... 1.25
Dr. Michael Holtzman, Elizabeth, N. J.............  25.00
Aleksandras Labanauskas, Manville, N. J........ 10.00
Pranas ir Stasė Vaitkai, Jamatba, L. 1.............  75.00
C. A. Motejūnas, Williamstown, N. Y.................  3.50
Ed. Rakita, $10 ir J. Monskis $1, P’gh, Ra...... 11.00
S. Warpius, Kearny, N. J................................... 2.00
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash............................. 116.18
V. Sutkienė, San Francisco, Calif.................... 285.00
LPTK, Chicago, Ill. ;...............  53.00
ALDLD 22 kp., Cleveland, Ohio ...................... 25.00
J. Stupur, Portland, Ore............. ‘.......................... 53.00
LPTK, Cleveland, Ohio (O. Gcndricnč) ......... 25.00
G. Bendix, E. St. Louis, Ill................................. 210.00
LPTK, Brockton, Mass. (P. Baron) ..............  328.88
Petras Tamašiūnas, $10 ir Kost. Lukšis, $5,

Pontiac, Mich.................................................. 15.00

Nuo mezgėjų parengimo (L. Bekis),
Rochester, N. Y........................................... 100.00

Mary Lutkus, Grand Rapids, Mich........................  5.00
Wm. Urbon, San Francisco, Calif.......... ’............. 5.00
V. Ramanauskas, Minersville, Pa............ s.......... 6.00
ALDLD 2 kp., So. Boston, Mass. (T. Niukienė) 41.50 
K. Sinkevičiūtė, Ulster Park, N. Y.................. 60.00
Petras Kapris, Annapolis Jet., Md.......................*^5.00
LDS 7-tas Seimas (reng. kom. -^Dr Jusius),

Braintree, Mass..........'..................   200.00
Womens’ Victory Club (M. Rupslaukis),

Springfield, 111.................................................. 75.00
LPTK, Chicago, Ill..................... ........................... 61.00
LPTK, (V. Trask), Methuen, Mass.................. 100.00
LDS 5 Apskr., (J. Didjun), New Haven, Conn. 5.00 
Jieva Griciunas, Philadelphia, Pa...................... 100.00
K. B. Kaross, San Leandro, Calif. .................... 291.72
LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas) ....... 25.00
J. Bonekat, Rochester, N. Y............................... 25.00
Ignas Gribauskas, Brooklyn, N. Y.................... 5.00
Joe Kučinskas, Shenandoah, Pa........................... 5.00
Kazys Ruškys, Elmhurst, L. 1..............................  25.00
Mary ir Joe Paukštaičiai, Miami, Fla.............. 30.00
Povilas Ralis, Detroit, Mich............................... 25.00
Mikoktfus Jonikaitis, Portland, Oregon ..........  100.00
LP'FK, Great Neck, N. Y. (P. Beeis) ..........  146.60
Pranas Cvirka, Miami, Fla................................... 30.00
Mezgėjų ir Rėmėjų KI., S. F. ir Oak., Calif. 200.00
J. Sabaliauskas, Walla, Walla, N. Y...................  5.00
K. Plioraitis, B’klyn, N. Y. ................................ 1.00
ALDLD kp., Camden, N. J. (C. Ba.kšas) ........  30.00
B. Praslauskas, Worcester, Mass......... ................ 2.00
S. M. Leesis, Saginaw, Mich................................. 2.00
Mrs. T. Urbaitis, B’klyn, N. Y............................... 2.00
LPTK, Detroit, Mich. (A. Litvin) ................ 110.00
Chas. Ruck, Elizabeth, N. J..........................  10.00
Chas. Dzevecko, New York, N. Y......................... 1.50
ALDLD 3 Apskr. (W. Brazauskas), Hartford,

Conn.................    25.00
A. Dilius, Paterson, N. J............................... :......... 1.00
Anna Raszcik, Alliance, Ohio ............................. 10.00
LDS ir LLD Conn. Apskr. (J. Mockaitis),

Bridgeport, Conn............................................ 272.00
Susninkų Jurgis ir žmona, New Britain, Conn. 100.00 
Jonas Laimikis, B’klyn, N. Y.................................. 1.00
Liet. Piliečių KI., Easton, Pa............................. 100.00
Charles Arman, $5. Po $1: Mrs. Pareigis, Evelyn

Farion, Joseph Stonęius ir Mr. Pinkūnas. 
' Easton, Pa.......................................................... 9.00

V. .Čepulis, B’klyn, N. Y. (kom. jeig.) ..............  10.00
LPTK ir mezgėjų gr., Elizabeth, N. J.

(L. Sheralis) .................................................. 81.23
J. .Jurkevičius,* Bayonne, N. J............................ 25.00
J. ir M. Kreipavičiai, McAdoo, Pa......................  2.00
J. Kupčinskas, Minersville, Pa............................. ^50
Mrs. Helen & Teofilia Savukas, Portage,- Pa. 4.00 
Liet. Mot. Klubas, (Anna Petrulis),

Hollywood, Calif............................................ 317.50
LLD 39 kp., Scranton, Pa.................................... 10.00
J. Didjun, New HaVen, ■ Conn............................. 42.65
Mezgėjų KI. (L. Bekis), Rochester, N. Y...... 110.00
W. Wychuno, San Francisco, Calif.' .............. 10.00
Frank J. Madison, Yougstown, 0.................... 31.00
Mrs. Dorothy Vaitas, Rochester, N. Y...............  50.00
F. Mengcla, Chicago Ill........................................ 25.00
Moterų Klubas, Seattle, Wash............................. 50.00
LPTK, Binghamton, N. Y. (Ig. Liužinas) ....... 35.00
J. Simutis, Nashua, N. H....................................  21.25
Ant. Phillips, Cincinnati, Ohio ...........................  3.00
LPTK, Chicago, Ill....... t..............................   25.00
Lietuvos Draugas .............................................. , 1000.00
LDS 65 kp., Kenosha, Wis. (P. Sprindis) ....... 45.00
John Ella, Butte, Montana ............................... 5.00
LPTK, Worcester, Mass. (M. Sukackas) ....... 170.00
John Stokes, B’klyn, N. Y................................... 15.00
LPTK, Hartford, Conn. (W. Brazauskas) ........  72.90
LPTK, Detroit, Mich. (M. Ginaitienė) ............  340.00
Prank Navikas, Brooklyn, Conn........................ 105.00
A. Rudis, B’klyn, N. Y..........................................  2.31
Geras Rėmėjas (per Straus), Waterbury, Conn. 5.00 
LPTK, Rochester, N. Y. (W. Cherney) ..........  88.35
Wm. Cherney, Rochester, N. Y. (broš.) ......... 10.50
V. Vilkauskas, Nashua, N. H............................. 40.00
LPTK, So. Boston, Mass. (G. Lekas) ......... 165.00
LPTK, Chicago, Ill................................................. 362.50
LPTK, B’klyn, N. Y.............................................. 54.34
Mezgėjų-Rėmėjų KI., San Francisco-Oakland,

Calif. (V. Sutkus) ...............................  100.00
LPTK, Lawrence, Mass. (V. Trask) .................. 77.55
LPTK, Waterbury, Conn. (J. Straus) ..........  120.60
Violet Trask, Methuen, Mass............................. 11.00
L. Belte, B’klyn, N. Y. (ref. p. c.) .................. 150.00
A. Rudis, B’klyn, N. Y............................................ 2.25
LPTK, Gleveland, Ohio (A. Gendrėnienė) ......... 148.50
Liet. Darb. Sus. 100 kp., Milwaukee, Wis...........  25.00
Ant. Shimanckas $10. Iz. Culkiene $5, Kazimiera

Ragauckas $1 Wilwaukee, Wis..................... 16.00
Kanados Nacionalis Liet. Kom. (Z. Janauskas),

Toronto ........................  100.00
Lietuvos Draugas ................................................ 300.00
Antoni Dry], Bayonne, N. J.................................. 25.00
L. Belte, B’klyn, N. Y. (ref. lit.) ........................ 1.10
J. Baltuti?, Milwaukee, Wis............... y.............. 17.00
Argentinos Lietuviai ........................................  8420.00
Stechert-Hafner, Inc., N. Y. C.................    6.00
Argentinos Lietuviai .......................................... 560.00

J. THOMSON 
AMELIA BURBA

Ona Stonienė, New Kensington, Pa..................... 25.00
J. Graibus, Carle Place, N. Y............................... 1.00
Sylvestras Ulbinckas, Shenandoah, Pa................ 5.00

L. Belte, B’klyn, N. Y. (p. c.) .............................  9.67
E.‘Chulkens, $10. G. Satula, $5. J. Gebart, ,$2.

Milwaukee, Wis. .........   17.00
L, Kavaliauskaitė, 

Fin. Sekr.
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Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto nariai:
Stovi, iš kairės į dešinę: V. Karlonas, J. W. Thomsonas, M. Klimas ir V. Bunkus. 
Sėdi, iš kairės į dešinę: V. Čepulis, N. Buknienė, L. Kavaliauskaitė, F. Pakalniškienė 
ir A. Bimba. . '

lapkričio 28 dieną suka
ko Fridricho Engelso gimi-. 
mo 127 metinės. Didysis 
Karolio Markso kovos 
draugas, genialusis revoliu
cinis mąstytojas, stambiau
sias tarptautin. proletaria
to organizatorius ir vadas 
— Fridrichas Engelsas gi
mė 1820 metų lapkričio 28 
dieną Barmene, Prūsijos 
karalystės Reįno provinci
joje.

1838 metais Engelsas, ne
baigęs gimnazijos, pradėjo 
dirbti pardavėju vienuose 
prekybos namuose Breme
ne. Bremene Engelsas į- 
temptai dirbo, gilindamas 
savo mokslinį ir politinį iš
silavinimą. 1839 metais bm 
vo išspausdinti jo “Laiškai 
iš Vupertalio”, kuriuose 
Engelsas pavaizdavo sun
kią Elberfeldo tekstilininkų 
padėtį. 1841 metų rudenį 
Engelsas persikėlė p Berly
ną. Apie tą laiką jis pradė
jo bendradarbiauti “Vokiš
kuose metraščiuose” ir 
“Reino laikraštyje,” kurio 
redaktorium, buvo Marksas. 
Engelso straipsniai, jo fi
losofiniai ir politiniai pam
fletai, parašyti tuo metu, 
pasižymėjo aistringu de
mokratizmu. 1842 metais, 
pakeliui į Londoną, Engel
sas Kelne lankėsi “Reino 
laikraščio” redakcijoje ir 
pirmą kartą susipažino su 
K. Marksu. Anglijoje En
gelsas . apsigyveno Mančes- 

‘teryje, kur gavo tarnybą 
prekybo^ftouose. Čia En
gelsas nuodugniai susipaži
no su dazrbininkų klasės pa- 
detmfiH' netarpiškai stebė
jo''sunkias darbininkų gy
venimo sąlygas. Be asmeni
nių stebėjimų, Engelsas 
studijavo visą jam prieina
mą medžiagą ir dokumen
tus apie anglų darbininkų 
gyvenimą, anglų politinę e- 
konomiją, Anglijos sociali
nę istoriją.

1844 metais buvo išspaus
dintos “Kritiškos pastabos 
iš politinės ekonomijos”,' 
kuriose Engelsas pagrindi
nius tuometinės ekonomi
nės padėties reiškinius lai
kė būtinais, privatinės nuo
savybės padariniais. Šis En
gelso darbas padarė didelį 
įspūdį Marksui. Kitais me
tais išėjo Engelso-“Darbi
ninku klasės padėtis Angli
joje.” (

“Ši knyga buvo baisus 
kaltinimas kapitalizmui ir 
buržuazijai. Įspūdis, kurį 
ji padarė, buvo labai dide
lis. Į Engelso knygą visur 
buvo nurodinėjama, kaip į 
geriausią anų laikų proleta
riato padėties vaizdavimą. 
Ir iš tikrųjų, nei iki 1845 
metų, nei vėliau nepasirodė, 
nė vienas toks ryškus ir 
teisingas darbininkų klasės 
negerovių atvaizdavimas” 
(Leninas).

1844 metais Engelsas Par 
ryžiui vėl susitiko su Mark
su. Čia jie bendrai apsvar
stė ir suformulavo moks
linio socializmo pagrindus. 
Kaip tik tuo metu Marksas 
ir Engelsas pradėjo ruošti 
vėliau išleistą v e i kalą 
“Šventoji šeimyna.” Čia bu
vo sudaryta dvieiu didžiau
sių žmonijos genijų, pasky
rusių savo gyvenimą darbi- 
•ninkų klasės išvadavimui iš 
kapitalistinės vergijos, ko
vinė sąjungą ir užsimezgė 
jų didžioji draugystė. 1847 
metais Marksas ir. Engel
sas įsteigė “Komunistų są
jungą” ir kitais metais pa
skelbė < proletariato kovos 
programą “Komunistų par
tijos manifestą”,t apie kurį

Leninas rašė: “Ši nedidelė 
knygelė verta ištisų tomų: 
jos dvasia gyvena ir juda 
iki šiol visas organizuotas 
ir kovojantis .civilizuoto pa
saulin proletariatas.”

1848 metais, kai Vokieti
joje prasidėjo revoliucija, 
Marksas ir Engelsas išvyko 
į tėvynę, kur jie aistringai 
įsitraukė į revoliuc. darbą. 
Jų pastangomis Kelne buvo 
įsteigtas pirmasis proleta
rinis spaudos organas 
“Naujas Reino laikraštis”. 
Šio laikraščio skiltyse jie 
iškėlė buržuazinės demok
ratinės revoliucijos į prole
tarinę revoliuciją išaugimo 
teoriją. Žlugus revoliucijai, 
sustojo ir laikraštis. t

Po 1848 metų revoliucijos 
Marksas ir Engelsas apsi
gyveno Anglijoj: Marksas 
— Londone, o Engelsas— 
Mančesteryje. Jie Anglijoje 
toliau 1 endrai dirbo moksli-’ 
nį teoretinį ir revoliucinį 
praktišką darbą. Gyvenda
mas Mančesteryje, Engel
sas daug dirbo publicistinė
je srityje. Nemažai jis rašė 
ir karinėmis temomis.

Drauge su Marksu Ęn- 
gelsas vadovavo pirmajam 
Internacionalui. 1870 me
tais jis buvo išrinktas In
ternacionalo generalinės ta
rybos ’ nariu. 1870 metais 
Engelsas persikėlė į Lon
doną ir iki Markso mirties 
(1883 metais) drauge su 
juo įtemptai dirbo. Mark
sas kūrė savo “Kapitalą”, o 
Engelsas plėtė marksistinį 
darbą kitose srityse. Jis nu
švietė bendrus ^mokslinius 
klausimus ir įvairius pra
eities ir dabarties reiški
nius materialistinio istori
jos supratimo ir ekonomi
nės Markso teorijos dvasio
je. Čia, be kitko, jis para
šė eilę apybraižų “Dialekti
ka ir gamtos mokslai” (vė
liau išėjusi knyga buvo pa
vadinta “Gamtos dialekti
ka), kuriuose dialektinio 
materializmo požiūriu kri
tikavo anų laikų vulgarišką 
materializmą ir įvairias 
gamtos mokslo sroves. Au
gant revoliuciniam sąjū
džiui augo ir Markso bei 
Engelso, kaip idėjinių tarp
tautinio darbininkų sąjū
džio vadovų, reikšmė. En
gelsas, vadovaudamas tarp
tautin. revoliuciniam darbi
ninkų sąjūdžiui, negailes
tingai kovojo su revizioniz- 
mu ir opprtunizmu, triuški
no visus marksizmo prieši
ninkus, kovojo už proleta
riato diktatūrą, už komu
nizmą. 1878 metais buvo iš
leista Engelso knyga “An- 
ti-Diuringas”, kurioje išdė
styti svarbiausieji filosofi
jos, gamtos ir visuomeninio 
mokslo klausimai. Po 
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Markso mirties, Engelsas 
baigė “Kapitalo” II ir III- 
jo tomo išleidimo darbą. 
Vykdydamas Markso valią, 
Engelsas parašė knygą 
“Šeimos, privatinės nuosa
vybės ir valstybės atsiradi
mas.”

“Po savo draugo Karolio 
Markso (mirusio 1883 me
tais), Engelsas buvo žy
miausias tų laikų proleta
riato mokslininkas ir moky
tojas visame civilizuotame 
pasaulyje” (Leninas). Di
dysis proletariato vadas ir 
mokvtojas Engelsas mirė 
Londone 1895 metų rugpiū- 
čio 5 dieną.

M. Desnys.

Morokko. — Tebeserga 
Winston Churchill, buvęs 
Anglijos premjeras.

Jurgis Waresonas 3 pusi.—Laisve (Liberty, Li^h. Daily) —Antrad., Saus. 1943
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Rašo If Semperis
Dideli istoriniai įvykiai reikalingumą ’’priart ė t i 

1940-1946 m. periode, iš prie gyvenimo” ir tuo pa-
♦ (Tąsa)

Prasiskverbęs pro minią ties “Gostin- 
nyj Dvor,” jis su dideliu vargu perėjo į 
kitą Nevos prospekto pusę ir atsistojo ant 
laiptų ties įėjimu į restoraną “Dominik.” 
Iš čia jis žiūrėjo -į vis augančią minią, 
kuri visai užtvenkė judėjimą plačiuoju 
prospektu. Policininkai bandė ją išjudin
ti iš vietos, bet nieko negalėjo padaryti. 
Čia vienoj, čia kitoj vietoj staiga iškilo 
kažkokie vyrai ir kažką šaukė. Minia 
dainavo “Marselietę,” šūkavo kažkam 
“Šalin!” o kartais “Tegyvuoja!”
• Staiga nuo Mikalojaus stoties abiem 
šaligatviais zovada pasileido kazokai su 
atstatytom pikom. Minia tuoj išskydo ir 
pradėjo bėgti. Nemešajevą minia nustū
mė į gatvę. Kazokai jau buvo netoli ir 
lyg tiesiog jį puolė. Tuo tarpu pro šalį 
važiavo vežikas, kurio keleivis kažką kal
bėjo ir šaukė į minią. Nuo kazokų besi
gelbėdamas, Nemešajevas šoko ant ve
žimo pakopos, bet paslydo ir išsitiesė 
skersai vežimo sėdynę. Tuo’ tarpu prie 
vežiko prišoko kazokas ir keletą kartų 
sudrožė per nugarą kalbėtojui, o veži
kui liepė pasukti į šalį. Pamatęs vežime 
gulintį Nemešajevą, kazokas dar pasilen
kė ir sudavė keletą kartų jam žemiau nu
garos. Taip Petrapilis sutiko busimąjį 
pirmosios konstitucinės Rusijos vyriau
sybės ministerį.

Tai buvo maištingojo 1905 m. spalių 
mėnesio Petrapilio vaizdas. Tokie pat 
reiškiniai vyko ir kituose miestuose.- Ir 
į tokią tai būklę ir nuotaiką pateko sku
biausiai paskelbtasis ir telegrafu į visą 
Rusiją išsiuntinėtasis spalių 17 d. mani
festas.- Žmonės kitą rytą skaitė laikraš
čius- ir pamatė naują manifestą. Perskai
tę jau paprastus tais laikais sakinius, 
kuriais caras kalbėjo apie kraštą apėmu
sias riaušes ir neramumus, skaitytojai 
perskaitė:

“... vyriausybei Mes pavedam vykdy-z 
ti Mūsų nepalenkiamą valią: 1) suteikti 
gyvęntojam tvirtus piliečių laisvės pa
grindus tikros asmens neliečiamybės ir 
sąžinės, žodžio, susirinkimų ir sąjungų 
laisvės dėsniais; 2) nesustabdant jau 
paskirtųjų rinkimų į Valstybės Dūmą, 
kiek galės dėl laiko trumpumo, įtraukti 
į'dalyvavimą Dūmos rinkimuose tuos gy
ventojų luomus, kurie visai neturėjo rin
kimo teisių...; 3) nustatyti, kad joks 
įstatymas negalėtų įsigalioti be Valsty
bės Dūmos patvirtinimo ir kad tautos iš
rinktieji atstovai galėtų dalyvauti Mūsų 
paskirtosios valdžios žygių teisėtumo 
priežiūroj.” Ketvirtame straipsny mani
festas vėl ragino visus ištikimus Rusijos 
sūnus padėti suvaldyti negirdėtas riaušes 
ir sugrąžinti taiką ir ramybę.

Nors caras jaių ne pirmą manifestą ir 
ne pirmą pažadą skelbė tais metais, ta
čiau dabar eiliniai Rusijos piliečiai bu
vo džiaugsmo apimti. Pagaliau Rusija 
tapo konstitucinė valstybė su demokrati
nėm laisvėm! Tai ne kokia patariamoji 
“Buligino Dūma/’ bet pilnateisė įstaty
mų leidėja ir tautos atstovybė. Įvyko tai, 
dėl ko kovojo geriausieji Rusijos žmonės 
apie šimtą n\etų, dėl ko pralieta tiek 
kraujo ir tiek žmonių skaudžiai nuken
tėjo, pradedant 1825 m. gruodžio sukili
mu! Rusiją turės visas pilietines laisves 
ir parlamentą! Galės kalbėti ir rašyti ką 
nori, galės nebijoti žandarų Mėl kiekvje- 
no’atviro teisybės žodžio, dėl savo nuo
monės pareiškimo!

prato viena — paskelbta laisvė ir ji tu
ri būti įvykdyta tuoj, betarpiai, be jo
kių apribojimų, nelaukiant jokių papil
domųjų įstatymų ir taisyklių. Pirmosios 
laisvės, kuriom buvo pasinaudota, tai su
sirinkimų ir žodžio laisvės. Kalbėtojai 
jau nebesislėpė, bet atvirai kalbėjo sa
lėse, aikštėse, gatvėse, kur tik susirinko 
žmonių grupės, kalbėjo, kas tik turėjo 
ką pasakyti. Tai atrodė natūralu ir su
prantama. Tą dieną Petrapily niekas ir 
netrukdė niekam susirinkti ir kalbėti’.

f " {

' . Kariuomenė saugojo tik Žiemos rū
mus ir valstybines įstaigas, bet niekur 
kitur nesikišo. Policijai vadovaująs gen. 
D. Trepovas norėjo nekisti darbininkų 
minioni plūsti iš priemiesčių į centrą. 
Bet ministeris pirmininkas Vittė jam te- 
lefonavo prašydamas duoti parėdymą 
policijai, kad ji netrukdytų tą dieną žmo
nėm džiaugtis dėl caro manifesto.z Bet 
kitą dieną, kai žmonių minioš vėl norėjo 
susitelkti į centrą, policija jau nebelei-

, Todėl spalių 18 d, žmonės išėjo į gat
vę jau ne vien protestuoti, ne vien grū
moti vienvaldybei ir caro valdžiai, bet ir 
pasidžiaugti tuo laimėjimu. Seni profeso
riai, jaunos kursistės, gimnazistai, par
davėjai ėjo bendron minion su darbinin
kais, vėjo po žymiai padaugėjusiom rau
donom vėliavom, ėjo dainuodami revoliu
cijos dainas.

Atsisakom nuo senojo svieto, 
Apsivalom nuo jo mes purvų, 
Despotizmo nekenčiame kieto, > 
Nereik caro ir sostų senų!— *

— taip skambėjo nematytu entuziazmu 
tada giedotoji ir rusų revoliucijos himnu 
virtusioji “Marselietė.” Tai buvo nema
tyto džiaugsmo ir entuziazmo dienos, ka
da mažai kas norėjo gilintis į painesnius

* do, vėl minios susibūrimai buvo sklaido
mi, kai kur pasigirdo šaudymų.

—(Tokia tai laisvė! Toks tai manifes
tas! — piktinosi kalbėtojai ir minia.

Policija ir kazokai vykdė Trepovo įsa
kymą, kad manifestas manifestu, o tvar
ką reikia atstatyti. Pamažu Petrapilis 
pradėjo rimti, geležinkeliai vėl pradėjo 
vaikščioti, teatrai vėl veikė. Caro aplin
ka ir buržuazija lengviau atsikvėpė. At
rodė, kad nematytasis įtempimas praė
jęs, kad politika iš gatvės vėl grįžta į sa-' 
les, salionus ir kabinetus.

Ne visai taip dar buvo. Darbininkai 
tebestreikavo, nors tai jau nebe visuoti
nis streikas, ir alkis pamažu vertė vis 
daugiau darbininkų grįžt prie darbo. So
cialistai skelbė tolimesnę kovą ir kvietė 
nenurimti iki bus nuverstas caras ir vie
toj monarchijos įkurta demokratinė res
publika. Apie caro manifestą greit papli
to žinomasis dvieilis: I

Batiuška car nam iždai manifest — 
Miortvym svobodu, živych pod arest! 

(Caras paskelbė pasigailėjimą — . 
Mirusiem laisvę, gyviem gi kalėjimą!) 
Manifestas, išleistas tokiu momentu, 

kada caro valdžia vos besilaikė ir tuoj 
turėjo sugriūti, buvo vadinamas nauja 
caro melagyste, kuriai nė už skatiką ne
galima pasitikėti. Po spalių 17 d. atsiga- 
vusios ir vėl dantis rodyti pradėjusios 
Valdžios elgesys tai lyg patvirtino: laisvė 
paskelbta, o žmones gatvėse tebešaudo! 
Revoliucionieriai reikalavo pašalinti caro 
ministerius, įkurti laikinąją liaudies vy
riausybę, skubiai sušaukti Steigiamąjį 
Seimą valstybės santvarkai nustatyti, 
paskelbti visuotinę amnestiją, ir panai
kinti karo ir išimties būklę, kuri visur 
siautė ir sudarė pagrindą administraci
jos sauvalei. Gana plačiai laisve pasinau
dojusi revoliucinė spauda beveik atvirai 
skelbė, kad jei šį kartą nepasiseks ..laimė
ti ir demokratinę respubliką įsteigti, ca
ro vyriausybė nuves tautą prie dar bai
sesnės už japonų karą katastrofos ir ne
išvengiamoji antroji revoliucija prieš 
naujai sustiprėjusį carizmą turės būti 
dar sunkesnė ir žiauresnė. Tais šūkiais 
vėl prasidėjo naujos atakos prieš caro 
valdžią, nauji sukilimai, kurie sulieps
nojo jau netrukus po spalių 17 d. Jų tiks
las buvo galutinai sutriuškinti jau su
svyravusią ir sužeistą Rusijos monarchi
ją

Savaitei po manifesto praėjus, įvykJ 
' jūrininkų suikilimas Kronštate, |<uris 

savo artumu prie Petrapilio 'labai įgąs
dino carą ir* vyriausybę. Nors maištinin
kų dalį karininkam pasisekė nugirdyti ir' 
atitraukti nuo maišto, vis- tik reikėjo 
siųsti į Kronštatą du gvardijos pulkus 
su patrankom ir. tik tada pasisekė suki
limą numalšinti.

'Vos pasibaigė Kronštatas, pradėjo su
kilimą Sevastopolis. Čia jūrininkų suki
limui vadovavo jūrininkų atsargos leite
nantas Šmitas. Jūrininkai susijungė su 
pėstininkais ir Sevastopolis beveik virto 
revoliucijos tvirtove. Tačiau Šmitas bu
vo ne revoliucionierius, o svajotojas mo- 
narchistas ir pasiuntė carui tokią tele
gramą:

pagrindų pakeisdami estų 
tautos gyvenimą, įnešė žy
mių atmainų ir į jos litera
tūrą.

1940 metų vasarą Estijos 
darbo liaudis nuvertė bur
žuazinės klikos valdžią ir 
sudarė tikrą liaudies vy
riausybę, kuri paskelbė 
naujus rinkimus j Seimą. 
Tuose rinkimuose už estų 
darbo liaudies bloko kandi
datus balsavo 92,9 nuošim
čio visų dalyvavusių balsa
vime rinkikų. Savo istori
niame posėdyje 1940 m. lie
pos mėn. 21 d. Estijos Sei
mas paskelbė Estiją Tary
bine respublika, o sekančią 
dieną priėmė deklaraciją 
.dėl Estijos TSR noro įeiti į 
Tarybų Sąjungos sudėtį.

Pirmaisiais tarybinės val
džios metais vyko kapitalis
tinio ūkio pertvarkymas į 
socialistinę sistemą. Buvo 
nacionalizuota pramonė, že
mė, bankai, transportas ir 
prekyba. Visa Estijos liau
dis aktingai dalyvavo so
cialistinės sistemos įvedimo 
darbe. Pirmieji tarybinės 
valdžios metai pažymėtini 
dideliais liaudies ūkio srity
je pasiekimais, dvasiniu pa
kilimu ir puikiomis mūsų 
kultūrinio gyvenimo per
spektyvomis.

Vokiškieji grobikai nu
traukė estų tautos socialis
tinę statybą ir sunaikino 
visus pirmųjų tarybinės 
Saldžios metų atsiekimus. 
Hitlerininkai kankino ir 

Ižudė dešimtis rūkstančių 
tarybinių piliečių, plėšė ir 
niokojo kraštą bei žmones, 
vykdė suvokietinimo politi
ką, dėjo pastangas paversti 
Estiją Vokietijos koloniją.

Tarybinė Armija sutriuš
kino vokiškuosius grobikus 
prie Maskvos, prie Volgos 
krantų, Kaukaze, prie Le
ningrado, išvijo juos iš Es
tijos TSR ribų ir išlaisvino 
visą TSRS. Po trijų ilgų, 
sunkių metų jauna Tarybi
nė Estija išsilaisvino iš vo
kiečių jungo ir 1|944 metų 
rudenį vėl stojo tęsti karo 
nutraukto socialistinės sta
tybos darbo. Prasidėjo 
greitas visų liaudies ūkio ir 
kultūros šakų atstatymas.

Tas gausus įvykiais le
miančių estų tautos istori
joje atmaiųų laikas giliai 
paveikė mūsų krašto kultū
rinį gyvenimą ir literatūrą.* 
Išeinant iš istorinių įvykių, 
o taip pat to momento lite
ratūrinio gyvenimo sąlygų 
estų tarybinės literatūros 
istoriją galima padalinti į 
tris peiyiodus: pirmuosius 
tarybinius metus — 1940- 
1941. metai; Didžiojo Tėvy
nės karo periodą — 1941- 
1944 metai ir atstatymo bei 
naujos statybos išlaisvinto
je Estijoje nuo 1944 m. iki 
šio laiko periodą.
L Pirmųjų Tarybinių Metų 

Literatūra
Pirmieji tarybiniai metai 

estų literatūroje negausūs 
atsiekimais, tačiau jie davė 
impulsą naujam posūkiui. 
Estų rašytojai, išaugę bur
žuazinėse sąlygose, negalė
jo neturėti savyje senojo 
gyvenimo nuosėdų, nors di
džioji jų dalis buvo nusista
čiusi prieš buržuazinę san
tvarką.

Estijos paskutinio de
šimtmečio buržuazinėje li
teratūroj galima išskirt dvi 
pagrindines, tačiau, prie
šingas tendencijas. Viena

čiu metu smerkė “grynojo 
meno” principus, pavyz
džiui, “Literatūrinės Orbi
tos” grupė. Kita rašytojų 
dalis propagavo literatūros 
idėjiškumą ir dvasišktimą, 
bet tuo pačiu metu garbino 
“grynąjį meną”, pavyz
džiui, “Arbujado” grupė. 
Pirmoji grupė buvo pasinė
rusi į biologizmą, kartais į 
beidėjiškumą ir buities vai
zdavimą, nematydama, be 
kai kurių išimčių, darbinin
kų klasės revoliucinio vaid
mens. Literatūros ir meno 
“dvasiškumo” šąli ninkai 
klaidžiojo po idealizmo ba
las, visiškai nesidomėjo vi
suomeninėmis problemomis, 
o aprašinėjo izoliuoto nuo 
visuomenės žmogaus subti
lius pergyvenimus, anali
zuodavo psichologinius rei
škinius, kūrė fantastiką ir 
perteikdavo vienatvės ir il
gesio nuotaikas, charakte
ringas Vakarų Europos pe
simizmo laikų buržuazinei 
literatūrai.

1940 m. perversmas įlei
do gyyno oro į tvankią li
teratūrinę atmosferą. Su
byrėjo siena tarp Tarybų 
Sąjungos ir Estijos. Estijos 
rašytojai gavo- laisvą priė
jimą prie didelio tarybinės 
literatūros lobyno. Pagavęs 
rašytojus socialistinės sta
tybos patosas pirmiausia 
rado išraišką poezijoje daž
nų pabudimo, gaivumo, 
naujo gyvenimo pradžios 
motyvų pavidalu.

Staiga kevalas sprogo, 
Troškimai veržiasi 

laisvai,
Šiandieną daug kas 

pabunda
Su pasauliu nauju 

rankose,—
sako savo eilėraštyje “Že
mės rutulys sukasi į rytus” 
J. Siutiste.
Diena, kaip auksinė uoga, 

pakybo erdvėje,
Skaidrindama šviesą, kad 

mano šešėlis dingtų 
nebūtyje... /

Čia žemai žmonių, vainikų, 
gėlių, vėliavų sriautas

Ir rožės prie kiekvieno 
namo dih’ų ir ant akmenų 
gatvėje.

Iš kalno leidžiasi į pakalnę 
gretos krykštaujančių 
vaikų.

Taip kraštas, pakeldamas 
sklidinus puikaus turinio 
bokalus, .

Džiugiai sveikina auštančią 
dieną, —

apdainuoja naują gyveni
mą K. Merilaas.
y Naujojo gyvenimo, mi

tingų, su 'vėliavomis de
monstracijų, v i s u o tinio 
džiaugsmo motyvai karto
jasi daugelio kitų poetų kū
ryboje, atspindinčioje ilgai 
lauktą išsilaisvinimą iš 
buržuazin. santvarkos jun
go «ir dvasinį pakilimą, su
silaukus tarybinės valdžios. 
Tie romantiški jautrių sie
lų polėkiai dar tolok'i nuo 
konkrečių tikrovės proble
mų.

Literatūrinių žur n a 1 ų 
charakteris iš pagrindų kei
čiasi.. Vietoje senojo. “Vara- 
mu” žurnalo išeina marksi
stinis literatūrinis žurnalas 
“Vijs nurk”, kurio pirmasis 
numeris rodo, jog literatū
ra daugiau nebėatširiboja 
nuo politim klausimų, kaip 
buvo iki šiol. Tas literatū
rinis žurnalas labai gyvai 
domisi ne tik savo tautos,

gos tautų politiniu gyveni
mu; toms tautoms paski
riami net specialūs nume
riai. Daug spausdinama bu
vusių politinių kalinių, ko
votojų už liaudies reikalus 
atsiminimų apie revoliucinį 
judėjimą. Žurnalas supa
žindina skaitytojus s u 
Markso ir Engelso pažiūro
mis • į. meną. . Spausdinami 
straipsniai įvairiais ideolo
giniais klausimais. Užmez
gami glaudesni ryšiai su 
skaitytojais. Rytinės žurna
lo Vijsnurk” literatūrinės 
radijo valandėlės turėjo ne
paprastą pasisekimą darbi
ninkų tarpe. Žurnalo tira
žas labai išaugo.

Tačiau meno kūrinių ir 
literatūrinių recenzijų pa
lyginamas silpnumas pa
kankamai aiškiai rodo, kad 
literatūros ir socialistinio 
metodo marksistinis supra
timas toli gražu pas mus 
nebuvo toks, kad jį galima 
būtų laikyti literatūrinės 
kūrybos ir kritikos pagrin
du. Apsakymuose, poezijoje 
ir literatūrinėse recenzijose 
dar išliko buržuazinių lai-

kų motyvų; manierų, nuo
taikų.

Išimtį tų kūrinių tarpe 
sudaro A. Jakobsono apy
saka “Oskaras Tijtus per
žengia slenkstį”. Joje at
skleidžiama Tartu miesto 
1939-1940'’ m. vadinamojo 
“bazių periodo” inteligenti
jos diferenciacija — kada 
buvo galima išskirti įvai
raus plauko inteligentus: 
čia ir paleisti iš kalėjimų 
komunistai, susipratę ar 
pusiau susipratę simpati- 
kai, abejojantieji, o taip 
pat komunizmo priešai. To
ji apysaka gana ryškiai nu
šviečia tarybinės santvar
kos Estijoje įvedimo išva
kares’.

(Daugiau bus)
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Funeral Home
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MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prąšalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus prisiunčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-WI •

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110
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CHARLES J. ROMAN
' X (RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

klausinius, nagrinėti manifestą. Visi su- (Bus daugiau) rašytojų dalis pabrėždavo bet ir kitų Tarybų Sąjun
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ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

kurie stovi be- 
streiko eilėse? 

ir tiems, kurie 
uždarbio prie 

gyvenimui reik-

Edwin Pauley, kalbantysis su sen. Homer Ferguson iš 
Michigan, prisipažino, kad jis spekuliavo grūdais laike 
tarnybos valdžiai. Menama, kad daug kitų tokių, kaip 
šis specialis armijos sekretoriui Kenneth Royal’ui pa
dėjėjas, valdžion suplaukiančiomis žiniomis pasinau

dojo savo asmeniškam pelnui.

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI /

PURIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
$ ir asmeniškai patarnauja už 
$ prieinamą atlyginimą. A m 

l i
p Moderniškai {rengtos Koplyčios g 

l 426 LAFAYETTE ST., | 
| Newark 5, N. J. | 
I Tel.‘ MArket 2-5172 |

i J. J. Kaškiaučius, M. D.|
| 530 Summer Avenue,
V Newark 4, N. J. 3
| HUmboldt 2-7964 |

--- U----------------- —-------- •-- ----- ------- -- y

j Matthew į
BUYAUSKASį

| Lhidotuviu Direktorius ©

BROOKLYN, N. Y 
’ 9

tTel. EVergreen 4-0612

Kongresas svarstys ir 
Trumano * sumanymą dėl 
verstino karinio lavinimo į- 
vedimo jaunuoliams.

Kalėdų Šventėms 
Praėjus

(Žiupsnelis
Žavėjančių obalsių yra 

toje kalėdų tradicijinėje 
šventėje. Tie jausmingi ka
lėdoms pritaikyti posakiai, 
tos giesmių meliodijos, tie’ 
linkėjimai geriausios lai
mės ir sveikatos, savaimi 
sudaro itin jūrą sielos žavė
jimui. Pagalios tas vienin
gas visų obalsis — protes- 
tono, kataliko ar laisvama
nio*, — kalėdų šventės pro
ga lirfkėti vienas kitam lai
mės ir linksmybės. Tie jau
smingi linkėjimai daugeliui 
yra tik momentaliu surami
nimu, patiešijimu. Ar links
ma tiems, 
darbes ar 
Nelinksma 
dėl menko 
šiandienių, 
menų brangenybės neišgali 
nupirkti savo šeimai ne tik 
dovanų, bet ir prideramo 
šventėje maisto.

Šių metų kalėdų dienoje 
sėdžiu mažame kambarėly
je, prie lango, su fizikiniai 
palaužta sveikata ir tėmiju 
tą taip gražiai - artistiškai 
sniegu apdabintą 
Mintys skrenda yišu, grei
tumu, užkliūdamos kiek il
gėliau prie didesnių mūsų 
gyvenime atsitikimų.

Mums, iš Lietuvos iše.i- į 
viams žmonėms pirmiausia į 
bruktinai prisimena Lietu
voje švęstos kalėdos. Jau 
daugelis metų prabėgo, kai 
švenčiau paskutines kalė
das Lietuvoj. Jos paliko 
manyje neišdildomą įspūdį 
ir atsiminimus.

Stalas buvo apklotas pa
rinktu specialiai žalsvu šie
nu. Ant stalo įvairių pasny-. 
kin. valgių, na, ir šiek tiek 
gėrimų. Pirmiausia suval
gėme plotką, o po to val
gėme kitus kūčių skanumy
nus. Mano marti, nei iš šio

mę.

Atsiminimų) 
nei iš to, pradėjo kalbėti 
pie Ameriką. Jos tema ; 
sinaudodamas, sakau savo 
broliui, kuris gaspadoriavo 
mano tėviškėje: Parūpink 
man kelionei pinigų — va
žiuoju Amerikon.

VisiYiutilo ir visų akys į- 
strigtinai buvo atkreiptos į 
mane. Pagalios mano brolis 
sako:,

“Tau dar ir ateinančiais 
metais nereikės eiti ant lio
sų (kariuomenėn), tai ko 
skubintis?”

Aš atkirtau, kad nenoriu 
laukti iki liosų — noriu pa
vasarį išvažiuoti.

Po trumpos tylos 
brolis sako:

“Tai kada manai 
žiuoti?...”

Aš itin susinervavau, nes 
jaučiau, kad turiu pasakyti 
galutiną išvažiavimui nuo
sprendį. Pasikreipęs prako- 
šiau — balandžio mėnesį. 
Mano marti patvarkė, da- 
durdama, kad balandžio 
pabaigoje ar .gegužės 
mėnesį yra patogus laikas 
važiavimui jūrėmis.

— Na, tai ką, — vėl sa
kau savo broliui: — Ar tu
rėsi pinigų mano kelionei?

Jis nedvejotinai atsakė 
—“kai reikės, tai ir bus.”

Mano motina giliai atsi- 
i duso ir pakilus nuėjo į sa- 
i va j į kambarį. Lauke buvo 
didelė pūga —" vėjas, snie
gas, šaltis.. Retkarčiais gir
dėjosi sniego girgždėjimas 
ir varpelių skambėjimas 
važiuojančių rogėmis. Ma
no marti kur tai, šviežiai 
buvo gavusi pasakų knygą 
apie “Kantriąją Aleną”. Aš 
-buvau užkomanduotas skai
tyt tą pasaką. Skaičiau gar
siai, o kiti klausė.

Apie 11 valandą naktį ė- 
jome poilsiui. Aš atsiguliau

. a-
pa-

r , *
I Living Room Cushions I
I ® ž
| Refilled With New Springs |
I • $3.75 1

; Sofa Apačios Perbudavojimas i
I _ Už $12.00 |
I šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

LITUANICA SQUARE |

RESTAURANTS
I
IA3. 1

RONKONKOMA
8034

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS į
(BIELIAUSKAS) lį

Laisniuotas Graborius į
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos Dv{ Koplyčios, Duodamos j

Mylimiems Pašarvoti Dovanai .
660 GRAND ST.' BROOKLYN. N. Y. f

virtuvėje parengtoje lovoje 
Miegot nesinorėjo, nes ma
no mintys skraidė visokio
se dausose. Skaitliavau, 
kiek nedėlių ir dienų iki ge
gužės mėnesio. Mintyje da
riau planus prisirengimui 
kelionei. Staiga paliete ma
no veidą švelnus rankos 
delnas ir aš lyg išgąsčio ap
imtas sušukau:

— Kas čia? — 
mama?...

— Taip, aš, vaikeli.
Suimta didžiausios 

vartos, atsiklaupė prie 
no lovos ir ėmė balsiai ai
manuoti :

— Vaikeli, tai paskutinė 
kučia ir Kalėdos švenčia
mos kartu.

Ji savo vaitojimais klau
sia :

—Argi jau nematysiu ta
vęs, vaikeli, kitų metų Ka
lėdų šventėje?

Ji drūčiai prispaudė savo 
veidą prie mano kaktos, o 
jos byrančios ašaros vilgė 
mano veidą ir pagalvę. Aš 
atsisėdau ir visomis pastan
gomis bandžiau raminti— 
tiešyti ją. Sakau, kad mes 
kartu negalime visą savo1 
amžį gyventi. Užaugę kas 
sau turime tverti atskirai 
gyvenimą.

— Argi jūs, mama, norė
tumėt, kad aš laukčiau iki 
liosų ir eičiau į caro neva
lią (kariuomenę) bent ke
liems metams vargti — ir 
už ką?... Amerikoje galė
siu laisviau gyventi ir kur
ti sau pastovų gyvenimą. 
Aš jum bent kartą savaitė
je parašysiu laišką ir pain
formuosiu nuolatos-apie sa
ve. Kai gausiu darbą, tai ir 
pinigų prisiųsiu. Eikit, ma
ma, miegot — būkite rami. 
Nesikrimskit dėl gyvenime 
neišvengiamų priepuolių.

Pakilo ji nuo žemės ir, 
verkdama, pabučiavus ma
ne — išėjo. Aš tuom jos at
silankymu likau taip susi
jaudinęs, kad per ištisą 
naktį neužmigau...

Laikas slinko dideliu 
greitumu. Jau pradžia ge
gužės mėnesio. Viskas pri
rengta kelionei — visi pla
nai sudaryti.

Sekmadienį, 5 d. gegužės, 
— atsisveikinimo diena-su 
artimaisiais ir Lietuva. 
Anksti iš pat ryto važiuoja
me į Vilkaviškį — į Šelmių 
stotį, o iš čia į Kybartus. 
Kai pradėjom iš namų va
žiuoti, tai dar kartą ir pa
skutinį panorėjau atsigrįžti 
ir pamatyti tėviškės na
mus — tą bakūžę, kurioje siems xdainoje, 
gimiau ir užaugau. Kai at
sigrįžau, tai pamačiau tą 
niekados iš mano sielos ne
išdildomą ir neužmirštamą 
reginį, t \

Tarpe- vartų ant žemės 
klūpojo, mano motina ir iš
skėstomis rankomis glau
džiai vaitojo - aimanavo. 
Tas reginys mano sielon 
įstrigo tokiu skardumu, 
kad dar ir šiandien atsime
nu visus tais laikais pasa
kytus motinos žodžius.

Atvykęs į Eitkūnus (Vo
kietiją) apsistojau pas jau 
iš seniau man pažįstamą 
Radziavičių, kuris buvo pa
rūpinęs man laivakortę ir 
kitus dalykus kelionei. Čia 
pasimylėjom su draugais 
palydovais ir pirmadienio 
rytą išdūmėm traukiniu į 
Berlyną. Iš "čia į Hambur
gą ir “Cleveland” laivu tie
siai į‘New Yorką.

Ęer pirmuosius k e 1 is 
metus tikėjimiškai pildžiau 
prižadą ir kas savaitę pa
rašydavau motinai laišką. 
Pagaliau prižadas sušluba
vo ir laiškų rašymas pasi
darė retenybė.

Jau seniai Alvito kapinių 
žemė yra paslėpusi mano 
motinos kūną, bet tie pas
kutiniai su motina ir na
miškiais atsiskyrimų atsi-

Ar tu,

siel- 
ma-

KĄ VEIKS NAUJOJI
KONGRESO SESIJA

Washington. — šį antra
dienį atsidaro 80-j i kongre
so sesija. Teigiama, kad ji 
pratęs įstatymą dėl rendų 
kontrolės. Menama, kad 
prez. Trumanas vėl reika* 
lauš teisės kontroliuot tūlų 
reikmenų kainas ir užšal- 
dyt algas ir kainas tam ti
krose pramonėse. Republi- 
konai siūlys numušt taksus 
viso kokiais 3 iki 5 bilionų 
dolerių, Daugiausia ginčų 
numatoma dėl Marshall© 
plano vakarinei Europai 
remti prieš komunizmą. 
Sen. Taftas rr kai kurie kiti 
republikonai . sako,' jog 
Trumanas perdaug pinigų

SUMANYMAS PRIEŠ AL
KOHOLIO SKELBIMUS * 

, Washington. — Republi- 
konas senatorius Arthur 
Capper siūlo įstatymais už
draust alkoholinių gėrimų 
skelbimus per radiją ir 
laikraščius, pasiekiančius 
daugiau, negu vieną vietinę 
valstiją. '

Fairbanks, Alaska.— A- 
merikos bpmbanešis B-29 
sudužo į Alaskos kalną to
dėl, kad klaidingas' buvo to 
kalno žemlapis, sako gen. 
F. F. Everest.

Maskva. — Sovietiniai 
mokslininkai pernai, išvystė 
20 naujų grūdų rūšių, ku
rios duoda daugiau der
liaus, negu senųjų grūdų 
pasėliai.

Tai nors kartą ir mes, pro
gresyviai lietuviai, turėjome 
puikią meno švente. Galime 
gražiai pasidžiaugti ir net pa
sididžiuoti, kad mes turime 
gražių jaunimo spėkų savo 
tarpe, ko nei viena kita lietu
viška srovė, net ir visos kar
tu, negalėtų įstengti. Dar kas 
labai svarbu mūsų gyvenime, 
kad ši festivalį suruošė, su
planavo veik išimtinai mūsų 
čia augęs jaunimas, kuivko
mitete dalyvavo net penki jau
ni sietyniečiai, kurie per .visą 
v a s a r a ž i n ė j o B r o o k 1 y n a n, 
pradžioje, kas mėnuo, vėliau 
kas dvi savaitės, dar vėliau 
kas savaitė. Aišku, tokį są- 

•skridį suruošti, tai ne paprastą 
konferenciją. Taipgi, per tris 
vakarus jie ir pirmininkavo 
ant estrados. Prieš tokią pu
bliką atsistok ir,kalbėk, o dar 
lietuviškai...' Kreditas jiems 
pats didžiausias.

Programa—Tinkama, ar Ne?

Daugelis svečių reiškė noro 
turėti programas trumpesnes, 
o storesnes. Sakė, verčiau 30- 

i 40 numerių, o ne 70 per ketu
ris vakarus.

Man irgi panašiai j-odūsi. 
Tačiau rengėjus-planuotojus 
šitas programos sutaisymas 
labiausiai rūpino. Kadangi 
veik išimtinai visi s’olistai; so
listės dalyvauja choruose, lavi
na savo balsus, mokosi daina
vimo, taigi kas lieka rengė- 
jams daryti? Duoti progą tik 
išimtinai aukštai prasisieku- 

o antraeilius
atmesti, tai pasidarytų didelis 
nesusipratimas. Dėlei to ir bu
vo duota visiems proga, gal 
vienintelė gyvenime.

Pastabos ir Trūkumai
Daug išsireiškusių savo min

tis -šio festivalio reikalu paste
bėjo ypač dainose, stoką kas
dieninio amerikoniško gyveni
mo vaizdų. Sakoma, per toli vis 
dar esame nuo savo šios šalies 
gyvenimo. Labai tenka su-

tikti. Tačiau aš sakyčiau, kad 
čia labiau reikėtų kreipti aty- 
dą mūsų LMS centrui. 7' 
turime labai gerų eilių poeto 
Jasilionio; tik kelios dainuo
jamos chorų ir solistų, o cli- 
džiuma be gaidų, laukia, kad 
kas jas aprėdytų, čia ir yra 
visa bėda. Tas pats ir su vai
dinimais.

Teatraliniai Veikalai'
Daug kas pasigenda teatrali

nių veikalų. Mano manymu, 
pastarųjų mes jau negalėsime 
pagerinti, padauginti, nes cho
ruose veik didžiuma jaunimo, 
kuriam sunkiai sekasi su lietu
vių kalba. O veikalą vaidi
nant reikia gerai vartoti kal
bą.

Dar kitas dalykas, tai di
džiuma publikos daug įvertina 
veikalus su dainomis beį ope
retes, kur ji gauna daug di
dės 11 į u ž s i g a n ė d i n i m ą.

Drg. Juška pastebėjo, kad 
Detroito merginų sekstetas 
turi gražią uniformą, ir prime
na, kad reikėtų visų chorų 
merginoms susitaisyt, tai tas 
labai gražina meną ir patrau
kia j save didesnę atydą.

Taip, dyauge, pilniausiai su
tinku su jumis. Bet Detroito 
merginos tik šešios, o choruo
se dalyvauja po 20-30. Nėra 
taip lengva susitaikyt su spal
va, .mada. Ir, pagalinus, daug 
išlaidų susidaro.

G. A. Jamison.

REMINGTON - RAND 
KOMPANIJA TYČIA. 
PROVOKUOJA STREIKĄ

Brooklyn, N. Y.— Dar- 
hietis New Yorko valstijos 
senatorius Kenneth Sher- 

Remington- 
Rand rašomųjų mašinėlių 
korporaciją, kad jinai lau
žo sutartį su CIO unija. 
Sherbell tvirtino, jog Re- 
mington-Rand tyčia provo
kuoja s streiką, siekdama 
.panaikint unijines sąlygas.

PARDAVIMAI
Žčmė pardavimui. Labai gera pro

ga dėl biznio, o dar geresnė dėl pri
vatinio vasarnamio. 'Prasilošęs žmo
gynas staiga užsigeidė parduot savo 
33 akrų žemės plotą, kur jis manė 
išbudavosiąs vasarotojams koloniją. 
Vieta randasi prie New Yorko van
denio — Ashocan Reservoir, aukš
tai ant kalno, apaugus eglaitėm ir 
kitais medžiais, ilga lyguma, o va
saros metų kas; apsakys gamtavaįz- 
džio grožybę.

Sužinojus, kad jis pagarsino tą 
žemę parduot, geriau sakant ati
duot, nes jis nori tik keturių šimtų 
ir pusės, bile tik būtų greitai cash, 
tai aš ir sumainiau pranešti mūs 
žmonėm, gal kas panorės ten įsi
kurti. Čia ir garsusis artistiška dai
le Woodstock netoli ir tik dvi mai- 
lės iki to naujai budavojamo pasau
lyje gražiausio ir brangiausio plen
to. Ant kalno yra pelkė, kas užtik
rina vandens buvimą, kelio gatavo 
privažiuot nėra, reiktų pasitaisyt 
apie 200 pėdų. Beje, žiemos metu 
puiki medžioklės vieta.

Kai atsiras entuziastas, tai tuoj 
atsiųskite ar atvežkite depozitą, kad 
netektų svetimtaučiam. Antrašas: 
Avanti Farm, Ulster Park, N. Y.

(3-4) '

Washington. — 85 vaka
rinių geležinkelių kompani
jos prašė valdžią apie 14 
nuošimčių pakelti kainas už 
keliones paprastais vago
nais.

Tuojau Užsisakykite.
Stasio Jasilionio 
Eilėraščiu Knyga

PAVASARIŲ GODOS
(Antras tomas)

Įvertinkite savo didįjį poetą, liau
dies švietėją ir -)akstintoją darbo 
žmonijos į kovą už šviesesnį gyve
nimą! Tuojau įsigykite jo poezijos 
knygą..

Daugelis lietuvių kompozitorių 
yra pasirinkę Jasilionio eiles ir davę 
joms muziką. Tas eiles, kurios 
paverstos į dainas, jūs rasite 
knygoje.

KNYGA IŠ 256 PUSLAPIŲ. 
Kaina $1.00.

' Kurie iš anksto užsisakys šią kny
gą, tų vardai bus išspausdinti kny
goje. Jie skaitysis prisidėję prie iš
leidimo šios knygos.

Dar galima gaut 
STASIO JASILIONIO 
eilėraščių pirmą tomą, ♦ 
kuris yra užvardintas

BEŠVINTANTIS RYTAS 
288 pusi, knyga. 
Kaina tik 50c. 

Daugybė gražiausių eilių, puikus 
pasiskaitymas dvasiniam susistipri- 
nimui.

Antras tomas Jasilionio eilėraščių 
bus gatavas pradžioje šių metų. Pra
šome tuojau užsisakyti.

Užsakymus ir pinigus prašome 
siųsti Laisvės Administracijai, ad
resuokite:

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

August Gustas | 
I BELTAIRE FLORIST 

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

' (kamp, 68th St.) z j
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų J 

m ir tt., telefonuokite į
|e. SHoreroad 8-9330 1
E 1 Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, į 
g ko jūs reikalausite. ' rK e
g * Specialistui Pritaikymui *
! Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams Ž

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

minimai dar ir dabar kai 
prisimenu, graudina mano 
sielą.

Nelaimingas kolieka, ku
rį gyvenimo audringos ban
gos sužalojo: Jam tradiciji- 
nės šventės nesuteikia pa
guodos ir linksmumo. Jos 
dar labiau suspaudžia siel
vartingą nelaimingojo sie-

Kai švenčių proga visi 
linksminasi — gėrįsi gyve
nimu, tai bedalis kolieka 
skraido savo mintimis kur 
tai tolimose dausose, ieško
damas susiraminimo.

Ir šiuos atsiminimus ra
šau Kalėdų dienoje, kad pa
miršti skirtumą tarpe svei
ko žmogaus ir koliekos.

Tik plieninė ištvermė pri
duoda jėgų gyvybės stygai 
skambėti.

Kazys Bevardis.

f Egzaminuojam AftisJ 
j Rašome Receptus | 
iDarome ir Pritaikome Akinius 1

w

<55?

g Drs. Stenger & Stenger
y Optometrists
| 394-398 Broadway
g Brooklyn, N. Y.
I Tel. ST. 2-8342

| Paul Gustos Funeral Home, į
g inc. I
I 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y. 1 
g Skersai gatvės nuo Armory *
f LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS j 
g Tclefoliuokite dieną ar naktį *
g EVergreen 7-4774 j
g į
| Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- £ 
& giai galL atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, į 
» prakilniuose natriuose be ekstra išlaidų. J
& Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas * 
$ kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. *
g Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- į 
g kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. £
£itth>»a»>4*Jh»»i**>Uk**?i»»*»*>»M»»*»>i>***>d>’>*******a^‘****>***>*

5 pusi.—Ląjsve ( Liberty, Lith. Daily)j—Ax:tred.z Saus. 6, 1948



I

NewWko^g^ėy2lnioi
Majoras Įsake Ištirti Kuro 

Kainų Kilimą 7
Vis daugiau ateinant skun

dų valdžiai dėl nebuvimo gy
venamuose namuose pakanka
mai šilumos, iš kaltinamųjų 
vėl pradėjo ateiti skundai, 
kad jie negalį gauti kuro be 
permokėjimų ir kad jie neiš
gali permokėti. Dėl to ma
joras O’Dwyer įsakė tyrinėji
mų kbmisionieriui John M. 
Murtagh gerai ištirti padėtį.

Majoras įspėjo, kad atrasti 
kaltais rakete, dėl kurio su
grobiamas, nuslepiamas ku
ras—žibalas, aliejai — būsią 
baudžiami pagal esamus mies
to galioje įstatymus. O jeigu

tie pasirodytų nepakankami, 
jiŠ reikalausiąs įstatymdavys- 
tės pastiprintų įstatymų.

Kuro pristatinėtojai skel
bia, kad tebedirba viso
mis 24-mis valandomis paroje 
ir kad už kelių dienų prista
tymas kuro įeis į normaiišką. 
Iki galo praėjusios savaitės 
kuro vis tebestokavo. Viena t 
tik diena praėjusį šeštadienį 
2,801 asmuo kreipėsi į polici
ją su prašymu pagelbėti gau
ti kuro. Tą pačią dieną svei
katos departmentas gavo 2,- 
268 skundus, kad butai neap- 
šikTyti. •'**

Fėro Kėlimą
Areštavo Įtartą 
Žmogžudystėje

Svarbu LDS Pirmos 
Kuopos Nariams

ALDLD 2 Apskrities Kdnfe 
rencija Įvyks 11 Sausio

Visi tie, kurie esate išrinkti 
delegatais į ALDLD 2-ros Ap
skrities konferenciją, fsitemy- 
kite, jog konferencija įvyksta 
11 d. sausio (Jau.), 1948 m., 
Laisvės svetainėj, 419.Lorimer 
St., Brooklyn^ N. Y. Pradžia 
—10 valandą ryto.

Jeigu kurios kuopos nesu
spėjo išrinkti delegatų, tų 
kuopų valdybos nariai turi pa
sirūpinti paskirti priderantį 
skaičių delegatų nuo saVo kuo
pos ir pasiųsti į kbnfčrenciją. 
Kiekviena kuopa turi teisę 
rinkti vieną delegatą nuo 
kiekvienų penkių kuopos na

rių ir vieną nuo kuopos. Malo
nėkite nepamiršti šitos užduo
ties. v x

Atsakomingieji delegatai tu
ri nepamiršti pasiimti ganė
tinai pinigų pasimokėjimui na
rinių duoklių į apskritį. Mo
kestis — 5 centai nuo nario.

Jeigu kuopa yra padarius 
kokius tarimus, kurie turėtų 
būti pateikti konferencijai, 
delegatai turėtų to nepamirš
ti ir atsivežti konferenęijon.

Atvykite laiku!'
A. G1LMANAS, 

ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Panaikino Auto Drausmę
-4----

Praėjusį sekmadienį per 
pietus paskelbta panaikinimas 
drausmės vartoti automobilius. 
Ąnot policijos komisionieriaus 
Wallander, visomis gatvėmis 
galima važiuoti, tačiau dauge
lis dar tebėra snieguotos ir 
apledintos, patarė nevažiuoti 
auto nepakausčiuS) retežiais. 
Tas, sakė jis, reikalinga sau
gumui visuomenės.

Visomis paskiausiomis die
nomis snaigės pasirodydavo 
laiks nuo laiko, buvo tikima
si ir nemažo sniego gale pra
ėjusios savaitės, tačiau, • ma
tyt, pažiūrėjo sniegvežis, jog 
čia nelaukiamas, tad ir pasu
ko į jūras visą didžiąją naštą, 
o miestą tik pagązdinO.

Paliuosavo Policiją ir 
Gaisragesius

Paliovus* gaudyti automobi
lius, policija, dirbusi po 12 
valandų, sugrąžinta į 8 valan
dų darbo dieną. Gaisragesiai, 
turėję budėti —xbūti stotyse 
arba namie, visuomet pasiren
gę į pareigas, taipgi sugrąžinti 
prie normalaus darbo laiko.

Sniegą Tebekasa
Praėjusią visą savaitę veikė 

sriiegvalių talkos, visi švaros 
departmento samdiniai, su 2,- 
2‘28 sunkvežimiais ir įvairiais 
mechaniškais aparatais. Tar
pe tų, gautas iš Montreal, Ca
nada, pademonstravimui nau
jausias sniego “dumtuvas,” 
kuris per 36 sekundas “pripū
tė” sniego pilną dešimties ku- 
biškų jardų talpos sunkveži
mį. z .

Sniegą valyti (galop savaitės) 
padėjo buvęs atlydis ir lietus. 
Padėjo tik vietomis. Kur bu
vo prakasti ravai vandeniui 
nubėgti, ten padėjo, bet kur 
nebuvo prakastų ravų, gatvės 
ir šaligatviai apšalo ledu, ku
ris bus sunkiau prašalinti, ne
gu buvo sniegas.

Nuo pastatų tekantis vanduo 
taipgi sušalo į žvakes, o vie
tomis į rąstus, pasidarė pa
vojinga praeiti. Praeivių sau
gumui, kai kurie didieji pasta
tai miesto centre tapo atitverti 
ir saugomi. Tarpe ’atitvertu
oju buyo ir jau visiems žino
mieji aukštuoliai — Empire 
State. Woolworth.

Ledai savo’ svoriu, padedant 
stiprokam vėjui, buvo nutrau
kę. daug elektros įvadų ir iš
vertę stulpų. Sekmadienį jau 
visur miesto centre buvo at- 
steigta šviesos, tačiau dar 711 
vielų ir 47 stulpai tebebuvo 
neatsteigti. O priemiesčiuose 
kai kur dar neturėjo nei švie
sų.

Dar vis tebebuvo neatsteigti 
3,644 telefonai. 

- * - - ---

Upelis Požemiuose

Nuostolingas Gaisras
Praėjusiojo penktadienio 

rytą ištikro eksplozija ir gais
ras 230 W. 58th St., New 
Yorke. Kadangi prasidėjo 
apie 7:30 ryto, tai tūli žmo
nės išgelbėti tiktai naktiniuos 
se, vienam kitam tiktai pavy
ko išsinešti ką nors daugiau 
apart gyvybės.

Vienuolika gaisragesių buvo 
pridusę dūmais, vienas pavo
jingai. Jie prakaitavo per vi
są dieną, kol gaisrą apvaldė.

Eksplozija, manoma, kilu
si iš guminio cemento ir latex 
dujų namo antrame aukšte 
esamoje šapoje. Užsikarusi 
ugnis taip greit plito, jog 
skersai gatvę esantieji gaisra
gesiai nespėjo pristatyti gesi
namojo aparato pirm ugnies 
persimetimo į gretimus apart- 
mentnamius.' Septyniuose pa
statuose padaryta nuostolių 
gal virš pusės miliono ir ne
gražiai apdūmavo visą apylin
kę.

Pirma Trauke į Teismą, 
Dabar Iškėlė Puotą

Brooklyniečiai dar prisime
na, kaip praėjusį pavasarį 
vienas labai gero savo sūnui 
velijantis tėvas, Peter Lembo, 
buvo pašaukęs į teismą savo 
sūnų, kad jį pataisyti. Sūnus, 
16-kos metų, buvo įsimylėjęs 
į 23 metų moteriškę ir dar 
našlę, su dukterimi.

Tėvui jo sūnelis tebeatrodė 
vaiku, iš viso jam moters ne
reikia, o ta moteriškė, vyres
nė, atrodė , visai ne vietoje. 
Dar blogiau, kad sūnūs parei
nąs vėlai nakčia.

Teisėjas atsisakė meilužius 
bausti, tik patarė sūnui steng
tis kaip nors pareiti namo 
anksčiau. ’ y

Praslinko pusmetis ir tė
vas nusprendė, kad našliuke 
gal visai tinkama jo sūnui, 
patinkanti ir jam. Tėvas 
šventėmis iškėlė sužadėtuves 
ir sutinka, kad jiedu galės 
vestis tuojau po to, kai ‘jo 
sūriui Antanui sueis 18 metų.

Sudegė Maldnamist
Sekmadienį' anksti rytą su

degė Mount Sinai Temple, 305 
State St., Brooklyne. Iš pa
stato spe5o išnešti tik relikvi
jas, šiaip viską gaisras sunai
kino.

Pastatas, originaliai staty
tas luteronų ' bažnyčiai, prieš 
šimtą metų, per 66 metus bu
vo rankose dabartinių savi
ninkų.

Angliškojo Darbininkų 
Dienraščio Sukaktis

Angliškasis darbininkų dien
raštis Daily Worker mines sa
vo 24 metų sukaktį šį sek
madienį, sausio 11-tą.

Nežinau, ar daug kas tebe
turi ar bent šiaip atsimena jo 
pirmąją laidą? Man tebepri
simena. Mažytis buvo. . Ta
čiau ne vien formato dydžiu 
toks buvo. Gerų rašytojų tu
rėjo mažai, pinigų taip pat. 
Didžiuma raštų šiaip taip su
mesti, technika prastoka. 
Skaitytojų buvo nedaug, rė
mėjų ratelis siauras.

Tačiau tikslas buvo didelis, 
šviesti, organizuoti liaudį, 
ginti užpultuosius ir skriau
džiamuosius, jiems padėti ko
voti už duoną ir teises. Prieš 
jį buvo ateitis.

•Paėmiau ^dabartinį The 
Worker, sausio 4-tos, ano 
įpėdinį. Vienas iš puikiau
sių man matytų laikraščių 
technikos > atžvilgiu. Raštai 
smagu skaityti. Jo užrašinė
tojai v ne veltui didžiuojasi, 
kad lengvai atnaujina prenu
meratas, o kitus atranda ir 
pačius atsinaujinusius. Kartą 
skaitytojas — visada skaityto
jas. „

Svarbiausia, kad jame ran
di tikras, teisingas žinias dar
bininkų reikalais. Taikos, 
mokslo, meno ir kitose srityse 
randi niekąm' nepataikaujan
čias, faktiškas peržvalgas.

Visai nenuostabu- dėl to, kad 
laikraštis .išaugęs į 28 pusla
pių, puikų laikraštį, su raš
tais didžiausiam ir mažiau
siam, su keliomis dešimtimis 
paveikslų ir braižinių, su sky
riais apie mokslus ir mechani
ką, moterims, vaikams, sporti

ninkams, menininkams. Vien 
šiame leidinyje priskaičiau 45 
paveikslus, karikatūras.

Tarpe nuolatinių rašytojų 
laikraščiui yra New Yorko 
Miesto Tarybos narys Benja
min J. Davis, paskirtasis tary
bos nariu Simon W. Gerson, 
Arnold Johnson, Max Gordon, 
Bob F. Hall, Alan Max, Mil
ton Howard, William Allen, 
George Morris, Bob Lauter, 
Herb Tank, Ted Tinsley, Ber
nard Rubin, Bernard Burton, 
Arnold Sroog, Michael Singer, 
Mason Roberson, Walter Lo- 
wenfels, Jo Lynne, Harold J. 
Salemson, Louise Mitchell, 
Elizabeth Gurley Flynn, Dy
son Carter, David Platt, ir 
daug kitų talentingų nuolati
nių rašytojų, apart šimtų ko
respondentų iš įvairių miestų.

John Gates, kovingas jau
nas veteranas, yra vyriausiuo
ju redaktorium.

To puikaus laikraščio kaina 
(sekmadienio, gaunamo paš
tu į namus penktadienį ar šeš
tadienį) metinė prenumerata 
tebėra $2.50, o sykiu su kas
dieniniu $12 metams.

Lietuviai, daugelis, jį užsi
rašo per vietinį L. K. Klubą. 
Klubas dabar lenktyniuoja su 
kitataučių klubais. Jeigu dar 
nepasiuntėte tą. atnaujinimą, 
ar naują, prenumeratą, pa
siųskite tuojau, įteikdami ją 
per mūsų klubą. Suteikite 
sau ir šeimai smagaus ir nau
dingo skaitymo ir tapkite šal
tiniu tikrų informacijų ki
tiems, o mums tuo patimi pa- 
gelbėsite neatsilikti nuo kitų 
klubų. L. K. N.

MIKE SERGA

Trūkus 48 colių įvadai, van
duo upeliu pradėjo lietis į 
IRT subway praėjusį penk
tadienį. Neužilgo duburiuose 
buvo 16 colių vandens. Dėl 
to buvo sulaikytas kursavi- 
Inas traukinių arti 5 valartr- 
das tarp Times Square ir 96th 
St. ant Broadway-7th Avė. li
nijos.

New Yorke ir apylinkėse ke
turių asmenų mirtys priskai- 
tomos sniegui. Vienas darbi
ninkas, Charles Caifa, mirė 
versdamas sniegą į Gowanus 
Kanalą.

Coney Island magistrato 
teisme bėgiu metų buvusios 
17,300 bylų. Pabaudomis su
rinko $44,000. Buvę didžiau
sios šienapjūtės metai nuo 
teismo įsteigimo 1894 metais..

William Kanišauskas, 62 m. 
amžiaus, gyveno 379 So. 3rd 
St., Brooklyne. Mirė sausio 
4 d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. S. 
Aromiskio koplyčioj, 423 Me
tropolitan Avė. Laidotuvės 
įvyks sausio 8 d., šv. Jobo ka
pinėse. Velionis paliko nuliū
dime brolį Adolph ir seserį 
Anna Trinkūnas. :»

Laidotuvių pareigomis rūpi
nasi laidotuvių direktorius 
Aromiskis. ;

Draugas M. Zablaitis, gyve
nąs 220 Roebling St., Brofok- 
lyne, sausio 4-tą išvažiavo į 
ligoninę ant operacijos. Jisai 
per daugelį metų sirginėjo ir 
apvaikščiojo nemažai gydyto
jų. Paskiausiuoju laiku gy
dytojas pripažino “gall stones’’ 
(tulžiapūslės akmenėlius), to
dėl turėjo eiti ant operacijos.

Linkime greit pasveikti ir 
sugrįžus linksmai gyventi su 
draugais. Kaimietis.

Mirė Gaisre
Nakčia iškilus gaisrui atski

rais kambariais išnuomojama
me name, 158 W. 80th St., 
New Yorke, užduso dūmais 
pas tenykščius gyventojus at
silankęs ir apsinakvojęs An
drew Thouret, 52 metų. Na
miškiai išsigelbėjo išbėgę ant 
stogo ir perlipdami ant kitų 
pastatų. Kelis iš degančio na
mo iškėlė gaisragesiai kopė
čiomis.

Brooklyno ir Long Islando 
slaugės sukviestos vienos die
nos pamokoms apie visokias 
naujoves slaugymo ’srityje.

Kada vieni naktinių klubų 
savininkai dejuoja turėsią už
sidaryti, kiti giriasi samdh 
programų dalyvius su užtikri
nimu $7,500 mokesties savai
tei. Sunku spręsti, kur tiesa, 
o kur bereikalingos dejonės ar 
pagyros.

g GYDYTOJAS g 

f S. S. Lockett, M. D J 

$ 223 South 4th Street g
J BROOKLYN, N. Y. ' g 

w Valandčs: U S
w (6—8 vakarais 9
§ Ir Pagal Pasitarimais. fl

g Telefonas EVergreen 4-0208 x

Kings County - darbiečiai 
kreipėsi į savo partijos valsti- 
jine viršenybę, kad ji ragintų 
majorą O’Dwyer atmesti pla
ną kėlimui subway fėro.. Ra
gino savo viršininkus kovoti 
už gavimą atgal miesto su
mokamų taksų didesnės da
lies, negu gauna dabar. Kad 
valstija grąžintų pakankamai 
ligoninėms ir kitiems reika
lams.

Sumokėjęs milionus dolerių 
valstijai, patsai miestas (lietu
viškai pasakius) dvasia šven
ta taip pat negali gyventi, tu
ri gauti ir savo reikalams pi
nigų.
$ Ateinantį šeštadienį, sausio 
10-tą, tuo tikslu newyorkieciai 
siunčia masinę delegaciją į 
Albany. Tikimasi, kad vyks 
800 žmonių, atstovaujančių 
pilietines, vartotojų, darbinin
kų, veteranų ir kitas organi
zacijas.

Li etų v i ų organ i z aci j o m s 
taipgi vertėtų tokiuose piliečių 
veiksmuose dalyvauti.

Visi LDS 1-mos Kuopos na
riai gerai Įsitėmykite, jog jūsų

Miestui Mažiau Aliejaus
New Yorke išsivystė juo

dasis turgus prekyboje kūre
namojo aliejaus, Taipgi jo 
pristatinėtojai sutikę ’ tiekti 
15 nuošimčių mažiau net tiem, 
kurie jau yra seni vartotojai. 
Tikimasi, jog pasunkins gavi
mą lig šiol nevartojusiems.

įdomu, kur mūsų aliejus 
plaukia, jeigu jo vis mažiau 
tenka gyventojams?
*

Eksplodavęs žibalinis pečius 
užkūrė ’auto padangų krautu
vę 560 Empire Boulevard, 
Brooklyne. Išdegė krautuvė ir 
viršutiniai kambariai, 10 as
menų liko be buto.
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SUSIRINKIMAI
RIDGEWOOD, pi. Y.

LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 
d. sausio, 8 v. v. Šapolo-Vaiginio

salėje, 147 Thames St.., Brooklyne. 
Šiame 
Centro 
reikalų
Fin. Sekr.

susirinkime bus nominuota 
Valdyba, taipgi yra ir kitų 
aptarimui. — P. Babarskas, 

(3-4) •

C. BROOKLYN, N. Y.
Sausio 7 d., 8 v. v. Liet. Nepri- 

gulmingo Klubo Name, 269. Front 
St., Įvyks LDS 46 ir LLD 24 kp. su
sirinkimas. Visi nariai būkite, nos 
reikės išrinkti delegatus j L. Namo 
B-vės konvenciją ir LLD . konferen
ciją, kuri įvyks 11 d. sausio. Būkite 
laiku. —Valdyba. (3-4)
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BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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į Adam V. Walmus, D.D.S
J DAKTARAS-DENTISTAS
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s VALANDOS:

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

ir sekmadienį.
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|650—5th Avė., kamp. 19 St.| 
g BROOKLYN, N. Y. fl M fl
| Tel. SOuth 8-5569 , . |

GERI PIETCSiĮ
W 1 • • , fl

Kada norite gerų pietų, fl 
g kreipkitės į ‘ 

| Lorimer Goffe Shop
Frank Domikaitis

Savininkasg
| 417 Lorimer Street

T.jh’svpc NTnmo

«

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y. . j

^Kvepiančiai keptos ir virtos; 
g mėsos valgiai. Taipgi dar-; 
§ žovių ir pieninių valgių | 
g gražus pasirinkimas. ■ S

fl

Bronxe areštavo Edward J.
Brock, 16 metų, įtariamą
esąnt tuo asmeniu, kuris ban- kuopa turi naują finansų se- 
dyme pavogti auto* mirtinai kretorių, Į kurį nuo dabar tu- 
pašovė jį besivejantį jaunuolį rosite kreiptis visais savo fi- 
Joseph Valentino, 15 metų. į nansiniais reikalais. Vardas ir 
Anot policijos, Brock prisipa- antrašas: A. Gilman, 131-47 
žinęs papildęs tą ir kelias ki- : 230th St., Laurelton 13, L. I., 
tas blogdarybes. . ! N. Y.

Restauranų savininkų orga
nizacijos viršininkai pasiūlo 
nebeprisilaikyti be mėsos 
tradienių ir be kiaušinių ket
virtadienių. /Priežastis: di
džiuma gyventojų neprisilai
ko.

Pirmos kuopos susirinkimai 
įvyks, kaip ir praeityje, kas 
pirmas ketvirtadienis mėnesio. 
Del savo gero, pasimokėkite 
pirm laiko — už šešis mėne- 
sius ar net ir uz visus metus.

A. G1LMANAS.
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Kas nori gražirai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.X
Geriausias Alus Brooklyne

PARe KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459
(Skersai nuo Republic Teatro)

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
426 South 5th St., Brooklyn, N. Y,
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VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame ^emorn kainom.

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

K

s«

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

i įdirbimo,

f Graži 
miškų 

a nelėm 
" American 
ff Laikrodžiai Longines,
S? Bulovą, Gruen, Hamil- 
h ton, Benrus, etc. Vė- 
C liausiu madų Moterų 
1, ir Vyrų Daimontiniai 

žiedai.
Y, Atlikite savo pasirin- 
$ kimų dabar. Rankpi- 

nigiai jums palaikys 
& by kurį daiktą iki 
“, Kalėdų.

į Linksmų Kalėdų ir 
K Laimingų Naujų Metų 

visiems mūsų Patro- 
įi nams!

Now is the time to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dis
appointment . ..choose tomorrow!

/ <17.50

952.50

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

Lady’s BULOVĄ ... modern 
beauty in every trim line . . .
17'jewels. <23.75

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

,701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Saus. 6, 1948




