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Gideonas.
Jo Drąsūnų Armija. 
Mykolukas Šveicarijoj. 
Plepėtojai.

Rašo R. ĮĮVHZARA

I

“Mes čia suvykome Gideono 
armijon — nedidelis mūsų 
skaičius, bet esame galingi 
Įsitikinimuose ir pasiruošę 

' veiksmams. Mes sakome, kaip 
sakė Gideonas: visi tie, kurie 
nesate užtenkamai drąsūs ir 
drebate, pasitraukite!...”

šitaip pareiškė Henry A. 
Wallace savo istorinėje kalbo
je, sakytoje Chicagoje 
m. gruodžio 29 d.

1947

izra-Gideonas — bibliškas 
elitų vadas, sakoma, gyvenęs 
12-tame amžiuje prieš krikš
čionybę.

Izraelitus užpuolė priešas— 
midianitai. Reikėjo organi
zuoti armija kraštui ginti.

Gideonas suorganizavo 32,- 
000 vyrų armiją. Tačiau, ne
mažai jų buvo bailių, kurie 
tuojau nusigando. Gideonas 
pasakė jiems: eikite namo, 
nes kovai su užpuoliku jūs 
nesate tinkami.

Pasiliko tik 10,000 vyrų ar
mija.

Kai jie pažygiavo per dyku
mas ir pasiekė upę, tuojau 9,- 
700 Gideono parinktųjų, bū
dami ištroškę, nekreipdami į 
nieką dėmesio, puolėsi prie 
vandens ir godžiai jį gėrė; 
tik 300 vyrų atsisakė gerti, 
nes jie manę, kad užpuolęs be
geriančius, priešas gali ant 
syk visus nugalėti, išmušti.

Tuomet Gideonas pasakė:
—Jūs, kurie be jokios ato

dairos puolėtės prie vandens, 
netinkami būti mano armijoje 
—eikite namo. Aš eisiu mū- 
šin'su 300 drąsių, apdairių, 
pakantrių vyrų ir priešą sumu
šiu.. .

Kai Wallace sakė savo kal
bą, salėje tuomet buvo apie 
300 “gideoniečių,” vyrų ir mo
terų, pasiryžusių sunkiai dirb
ti ir laimėti.

Gideonas su 300 vyrų armi
ja, “ginkluota” tik lempomis ir 
trimitais, užpuolė priešo sto
vyklą ii- jį taip išgązdino, kad 
jis išsinešdino iš izraelitų že
mės.

Wallace’as tikisi, kad tie 
žmonės, kurie stoja už trečio
sios partijos kūrimą ir jo kan
didatu prezidento vietai sta
tymą, kaip gideoniečiai, ryž- 

' tingai ir apdairiai darbuosis ir 
laimės.

Buvęs Rumunijos karaliukas 
Mykolas, atsidūręs šveicarė 
jon, sako:

—Neužilgo .paskelbsiu visą 
tiesą, kodėl ir kaip aš “atsi- { 
sakiau” Rumunijos karaliaus 
sosto.

Ką gi jis gali naujo pasa
kyti?

. Ar gi neaišku kiekvienam 
galvojančiam, kad Rumunijoje 
monarchijai šiandien nėra 
vietos ?

Buvusio karaliuko naudai 
tenka pasakyti, kad jis buvo 
sukalbamas ir. atliko visą, ko 
liaudies vyriausybė iš jo rei
kalavo.

Dabar IVįykolukui pačiam ir 
visam reikalui sveikiau būtų, 
jei jis rūpintųsi savo asmeni
niu bizniu, nesikišdamas į po
litiką. /
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šeiva yra atskirtas nuo visko 
ir taip sudemoralizuotas, kad 
pats nebežino, ką plepa!
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ledose saus. 7 d. daug žmo
nių .suėjo į bažnyčias.

Maine valstijoj žemės 
drebėjimas kai kur papurtė 
namus, bet nuostolių nepa
darė.
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New York “Times’o” rašei- 
jyos Paryžiuje praneša, jog 
ten/ girdi, atsirado naujų pa
bėgėlių iš Tarybų Sąjungos. 
Jie turį daug ko pasakyti, tik 
biją.

Už tai smetonininkų “Dir
vos” Alf. žiedas, — taipgi pa
bėgėlis, — nesibijo. Tik pa
klausykite :

“Stalinas, Molotovo ir Beri
jo# susimokymu esąs atskirtas 
nuo visko. Armijoj, atrodo, 
vyrauja demoralizacija 
Vakarų Europos įtakų.”

, Kaip baisu!... «.
Iš tikrųjų, pats Dirvos

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

Graikijos Monarchistų 
Karui Amerika Skiria 
Dar 15 Mil. Dolerių

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Jau $24,000,000 Atkirsti nuo Žadėtos Civilės Pagalbos 
Graikams ir Pavesti Karui Prieš Partizanus

Athenai. — Karinė Ame
rikos pasiuntinybė paskyrė 
dar $15,000,(^00 Graikijos 
monarchistų karui prieš de
mokratus - partizanus. Šie 
pinigai išimti iš sumos, ku
ri buvo žadėta maistui ir 
kitiems .civilių graikų rei
kalams. Kiek pirmiau ame
rikinė misija atkirto $9,- 
000,000 nuo civilių pašalpų 
ir pervedė kariniams mo
narchistų tikslams.

Kuomet pernai Amerika,

Chinų Komunistai 
Panaujina Atakas 
Prieš Tautininkus

Peiping, Chinija. — Chi
nų komunistai pertvarkė 
savo kariuomenę Mukdeno 
apygardoj, Mandžurijoj, ir 

(, puola Čiang Kai-šeko taur 
’ i tininkus Sinlitune. Tauti

ninkai skelbė, kad , jie at- 
mušę komunistus ties pačiu 
Mukdenu; sakosi nukovę 
4,000 komunistų. Anot tau
tininkų, komunistai vėl bu
riasi prieš čangčuną, Man- 
džurijos sostinę.

Komunistai pradėjo ata
kuot tautininkus iš šiaurės 
ir vakarų derlingiausiame 
Yangtze upės klonyje, ku
rią vadinamas “ryžių aruo
du.” Tais žygiais komunis
tai gręsia Čangšai, Hunan 
provincijos sostinei, ir svar
biam geležinkeliui tarp 
Hankowo ir Kantono.

D. Federacijos Vadas 
Kalba Prieš Wallace ą 

Washington. — Darbo 
Federacijos pirmininkas 
William Green neigė Henry 
Wallace’ą, progresyvių kan
didatą į Jungtinių Valstijų 
prezidentus. Steigimą tre
čiosios .partijos su Walla- 
ce*u priekyje Greenas vadi
no “didžia politine klaida.” 
Jis kritikavo Wallace’ą 
kaip Rusijos draugą ir tvir
tino, 'kad “komunistai la
biausiai remia Wallace’o 
kandidatūrą.” Pasak Gree- 
no, Wallace’ui kandidatuo
jant, būk daugiau laimėsią 
reakciniai republikonai.

(Green ir panašūs nema
to reakcinių demokratų.)

PAKISTANO MAHOME
TONAI NUŽUDĖ 
70 SIKHŲ <

Karachi, Pakistan.—Ma
hometonai šturmavo ir su
degino sikhų bažnyčią, ku
rioj laikinai buvo patalpin
ta 250 sikhų pabėgėlių — 
vyrų, moterų ir vaikų. Ta
po užmušta bei sudeginta 
70 sikhų.

pagal Trumano mokymą, 
paskyrė . $300,000,000 mo
narchinei Graikijai, buvo 
sakoma, kad lygiai pusė tų 
pinigų eis paprastiem grai
kų reikalam, o kita pusė 
kariniams. Dabar gi jau 24 
milionais dolerių sumažintą 
civile parama graikams, 
pridedant tuos pinigus ka
rui prieš partizanus.

Amerika leido monarchi- 
stams padidint kariuomenę 
dar 50,000 vyrų.

Tautininkų ir Komunistų 
Jėgos Chinijoje

Nanking, Chinija.—Ame
rikiniai korespond e n t a i 
skaičiuoja, jog visuose pi
lietinio karo frontuose Chi- 
nijoj ir Mandžurijoj tauti
ninkai turi 1,250,000 armi
jos, o chinai komunistai 
700,000. Tautininkai geriau 
ginkluoti Amerikos gink
lais, bet komunistai jud
riau veikia ir dažniau laimi 
mūšius.’

Wallace Tikisi Daug 
Balsy 3-čiai Partijai

New York.— Henry Wal
lace, buvęs Jungtinių Vals
tijų vice-prezidentas, o da
bar progresyvių kandidatas 
į prezidentus, pareiškė, kad 
jo kandidatūra padės suda
ryti milionus balsų pažan
giems demokratiniams kan
didatams į kongresą lapkri
čio rinkimuose. Jis tikisi, 
kad trečiosios partijos į- 
steigimas ir jo kandidatūra 
išjudins į balsavimus dau
gybę piliečių, kurie neitų 
balsuoti, jeigu nebūtų kitų 
kandidatų, kaip tiktai re
publikonai ir trumaniški 
reakciniai demokratai.
PREZ. TRUMANO PA

REIŠKIMAS KON
GRESUI

Washington, saus. 7. — 
Prezidentas Trumanas pa
darė .metini pareiškimą 
bendrajai kongreso sesijai. 
Jis, kaip saJkoma, raporta
vo apie šalies stovį ir kartu 
dėste savo planus įvairiais 
naminiais ir užsieniniais 
klausimais.

Rytojaus numeryje Lais
vė įtalpins prezidento kal
bos turinį.
PAKISTANO KAREIVIAI 
PUOLĖ INDIJOS ARMI
JĄ KAŠMIRE

New Delhi, Indija. —A- 
pie 4,000x persirengusių Pa
kistano kareivių atakavo 
Ind. armijos stovyklą ties 
Naošera, Kašmiro kuni
gaikštijoj. Indijos kariuo
menė atmušė užpuolikus.

(Kašmiro kunigaikštis 
prisidėjo prie Indijos vals
tybės. Bet Kašmirą savina- 
si mahometonai gretimos 
Pakistano vyriausybes va
dai.)
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Jungtinių Valstijų Laivynas 
Galėtų Ataknot bet Kurį 
Kraštą, Sako Adm. Nimite

Lėktuvai su Atomų Bombomis, Pakildami nuo Laivų, 
Girdi, Galėtų Padaryt Priešui Pražūtingų Nuostolių

pasilsėję ir “pauzę,” 
STOKIM Į VAJAUS DARBA’

Didžiosios žieminės šventės prabėgo žaibo greitu
mu. Per tą keįėtą dienų vieni gražiai pailsėjome; kiti 
smarkiai paūžem. Daug darbų buvo atidėta po šven
čių. Žinome, kad labai daugelis draugų atidėjo po šven
čių ir prisidėjimą su finansine parama prie įsteigimo 
Amerikos Lietuvių Kultūrinio Centro.

Dabar visų prašome tą savo gražią ir garbingą pa
reigą atlikti be ilgesnio delsimo.

Sekami asmenys prisidėjo:
ŠERAIS

Anthony Adomaitis, Sr., Detroit, Mich.
Kazys ir Veronika Lopattai, Baltimore, Md.
AŲDLD 136 kp. Harrison, N. J.
Motiejus ir Katherine Stelmokai, Newark, N. J.
Banis Tuškevičius, Scranton, Pa.
Juozas ir Franciąka Deltuvai, Baltimore, Md. 
Vaclovas Mikulėnas, Brooklyn, NL Y.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, 'Brooklyn 6, N. Y.

$100.00
50.00 
25.00 
25.00 
25.00
25.00 
25.00

Fašistuojąs G. L. K. Smith Sakof 
Kad Jo Draugai Pinigais Rėmė 
Neam^rikinio Komiteto Vadą
Tulsa, Okla. — Geraldas 

L. K. Smith, fašistuojantis 
“krikščionių kryžeivių” va-

“Mane piniginiai remia 
tie patys žmonės, kurie da
vė pinigų J. McDowellio ir 
J. Parnell Thomaso • rinki
mų kampanijoms.”

Republikonas kongresma- 
nas Thomas yra kongresi
nio Neamerikinės Veiklos 
Komiteto pirmininkas, o 
McDowell to komiteto na
rys.

Geraldas Smithas tęsė:
“Jeigu finansiniai mano 

rėmėjai daro mane fašistu, 
tai jie daro ir p. McDowel-

AUTOMOBILIŲ IR ELEKTRINIŲ ĮRANKIU 
DARBININKAI REIKALAUJA ALGŲ PAKĖLIMO

Detroit. — CIO Automo
bilių Darbininkų Unijos ko
mitetas pareiškė, kad unija 
neužilgo reikalaus pakelti 
algas savo nariams, atsi
žvelgiant į reikmenų pa
brangimą. Komitetas smer
kė republikonus ir demok
ratus politikierius, kad jie 
nepažaboja kainų kilimo. 
Auto. Darbininkų Unija tu
ri daugiau kaip 900,000 na-

ANGLAI GRŪMOJA 
ŽYDAM PALESTINOJE

Jeruzalė. — Anglų val
džia grūmodama, aštriai pa
smerkė žydų miliciją Ra
ganą už tai, kad tie mili
cininkai bombomis suardė 
Semiramis viešbutį ir, gir
di, “urmu žudę M nekaltus 
žmones.”

Žydai sako, tas viešbutis 
buvo lizdas arabų gengste- 
rių, kurie žmogžudiškai už
puldinėjo žydus. Viešbučio 
sprogime žuvę keliolika as
menų. ,

lį ir p. Thomasą fašistais.”
Taip Smithas atsiliepė į 

kongr. Thomaso pranešimą, 
kad Smithas galės būti pa
šauktas Washingtonan ir 
kvočiamas kas liečia jo lei
džiamus raštus prieš žydus 
ir kas piniginiai remia Smi-

Kartu Smithas pareiškė:
“Komunistai, tūli kairia- 

sparniai ir kai kurie kraš
tutiniai žydai nuolat reika
lauja mane tardyti.”

Smithas sakė, jog jis di
džiuojasi savo organizaci
ja; žadėjo atvažiuoti į Wa- 
shingtoną, jeigu bus pa
šauktas, ir “viską išdėsty
ti.”

rių.
New York. — CIO Elek- 

trininkų, Radijo Darbinink. 
ir Mašinistų Unijos konfe
rencija nutarė reikalaut žy
miai daugiau algos. Unijos 
direktorius James J. Matles 
nurodė, kad gyvenimas nuo 
1945 m. iki šiol pabrango 
$13 per savaitę. §i unija 
turi 300,000 narių.

SUDUŽUS LĖKTUVUI, 
ŽUVO 15 ŽMONIŲ

Paryžius. — Keleivinis 
franeūzų lėktuvas, leisda
masis žemyn, užkliuvo už 
medžių, Sudužo ir sudegė. 
Su juo žuvo 5 įgulos nariai 
ir 10 keleivių, jų tarpe 3 
amerikiečiai. Tik viena 
kė gyva išliko.

Athenai. —Graikijos 
narchistai skelbia, 
graikų partizanai pasirinko 
vieną miestelį, netoli Alba
nijos, kaip savo valdžios 
centrą.

^Vashington. — Admiro

las Chester W. Nirnit^ 
tvirtina, kad Jungtim Val
stijų karinis laivynas dabar 
viešpatauja pasaulio jūrose 
ir lėktuvai, pakildami ntio 
laivų, gali atakuot bet kurį 
kraštą ir kirst jam pra
gaištingus smūgius. Pa
skelbtame savo raporte Ni
mitz, buvęs laivyno veiks
mų galva, sako, lėktuvai 
nuo laivų ir submarinų taip 
pat gąlės mėtyti atomines

Žiaurėja Teroras Prieš 
Graikijos Demokratus

Mo-Athenai, Graikija.— 
narchistai* gręsia sušaudyti 
52 demokratinius graikus, 
kurie pirmiau areštuoti ne
va už sąmokslą išžudyt re
akcinius politikierius. Da- 
b$r atiduota kariniam teis
mui dar 60 žmonių, kurie 
kaltinami už bendradarbia
vimą su kairiais. Ištremta 
į salas dar 600 demokratų.

Italijos Komunistai 
Įspėja Prieš Jankius

Milano, Italija. — Kalbė
tojai Italų Komunisfų Par
tijos suvažiavime įspėjo, 
kad Amerika atsiųs savo 
kariuomenę į Neapolį, Ge- 
noą ir kitus Italijos mies
tus, de Gasperio klerikalų 
valdžia pateisins tą. ameri- j jįaHjOs valdžia su pasiten-
konų žygį. Jie ragino pa- 
smarkint kovą prieš de Ga
sperio politiką.

Suvažiavime dalyvauja 
3,500 italų komunistų dele
gatų.

Atvyko ir du broliški So
vietų delegatai, Pavel Judin 
ir Vagan Gregorian. Jiedu 
buvo karštai pasveikinti ir 
rožių bukietais apdovanoti.

GEN. B. MEYERSO 
ĮRANKIS PRISIPA- ‘ 
ŽINO KALTU 

4 •

Washington. — Teisme 
prisipažino kaltu, kaipo tris 
kartus kreivai prisiekęs, 
Bleriot H. Lamarre, gene
rolo Bennetto ‘E. Meyerso 
apgavysčių įrankis. Už 
kiekvieną kreivą priesaiką 
jis galįs būti nubaustas po 

110 metų kalėjimo.
Gen. Meyers karo metu 

buvo valdinis lėktuvų pa- 
rūpintojas. Tuo pačiu laiku 
jis įsteigė , savo Aviation 
Electric Korporaciją ir pa
skyrė Lamarre neva jos 
prezidentu. Meyers d\vė tai 
korporacijai lėktuvų dalių 
užsakymus ir pasipelnė 
bent $150,000 iš'Valdžios.

Trečiadienį skirta pra
džia teismo gen. Meyersui.

Rio de Janeiro, Brazili
ja. — Texas žibalo kompa
nijos sandėlio sprogime už
mušta 3 amerikonai inžinie
riai ir 2 braziliečiai darbi
ninkai.
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bombas į priešą.
Adm. Nimitz spėjo, kad 

permatomame laikotarpyje 
galėsiąs būti karas tik su 
Rusija, nors jis tiesiogiai 
neminėjo jos vardo. Ni
mitz priminė, kad “priešas” 
turės kur kas daugiau ka
riuomenės, užtat Amerika 
turinti gamintis kuo dau
giausiai ir vis geresnių gin
klų. Kartu jis ragino į- 
traukti daugiau vyrų *į 
ginkluotas šios šalies jėgas.

Italija Nematanti 
Svarbos Dauginime 
Amerikos Marinų

Roma. — Darbininkų 
protestai privertė Italijos 
valdžią pareikalaut iš Jung. 
Valstijų paaiškinimo, ko
dėl Amerika siunčia dau
giau marinų į savo karo 
laivus, “viešinčius” Italijos 
uostuose. Taigi italų amba
sadorius Tarchiani ir at
siuntė iš Washingtono “pa-, 
aiškinimus,”— kad jankių 
marininkų dauginimas ne
turįs jokios svarbos, kad 
jie esą siunčiami paprastam 
įgulų papildymui kariniuo
se Amerikos laivuose ir 
kad neįvykę jokių atmainų 
amerikinėje politikoje link 
Italijos, • Graikijos ar kitų 
Viduržeminės Jūros kraštų.

kinimu paskelbė tuos “aiš
kinimus.”

Demonstruoja 
Italijos Kareiviai

Roma. — Būriai baigian
čių tarnybą Italijos karei
vių demonstravo Milane, • 
Bolognoj, .Cremonoj ir ki
tuose miestuose. Jie protes
tavo, kad valdžia nutarė 
dar juos laikyti tarnyboje, 
bent iki seirrto rinkimų, ku
rie įvyks balandyje. Val
džia sako, tie kareiviai rei
kalingi tvarkai palaikyti 
rinkimuose.

Romos gatvės apstatytos 
policiniais milicininkais ir 
grenadieriais. Važinėja ka
riniai automobiliai. Taip 
valdžia grąsina išblaškyti 
galimas kareivių demons
tracijas Romoje.
PUSDOLERIS SU 
FRANKLINO ATVAIZDU

Washington. — Bus kala
mi nauji pusdoleriai 
Benjamino Franklino at
vaizdu vienoje pusėje 
Laisvės Varpu antroje. Už 
trejeto mėnesių šie pusdo
leriai būsią paleisti apy
varton. Franklinas buvo 
pirmasis Amerikos moksli
ninkas ir vienas revoliuci
nio karo vadų dėl pasiliuo- 
savimo nuo Anglijos.

ORAS.—Būsią šilčiau
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Jugoslavijos Protestas •
Gal jokia kita šalis neturi tiek pamato protestuoti 

prieš mūsų vyriausybės politika, kaip Jugoslavijos res
publika. Tai šalis, kuri niekada nėra buvus fašistinės 
Ašies pusėje. Tai šalis, kuri yra narė Jungtinių Tautų 
ir kurios valdžios stabilizacija visam svietui seniai ži- 

' noma. Tačiau mūsų vyriausybė matė reikalo Jugoslavi
jos įdėlius Amerikoje užšaldyti ir iki šiai dienai jų ne
sugrąžinti tiesotai Jugoslavijos vyriausybei. O tokių 
įdėlių Jugoslavija turinti iki 70 milijonų dolerių!

Visos derybos tuos įdėlius atšildyti nedavusios jokių 
rezultatų. Tuo -būdu dabar Jugoslavijos vyriausybė pri
siuntė mūsų vyriausybei protesto notą ir grūmoja pa
traukimu teisman. Vargiai kada visoje 
torijoje yra buvusi panaši padėtis, kac

Tarptautinė Apžvalga 
Rašo D. M. š. 

t

Henry Wallace į .Prezi
dentus. — -Pabaigoje 1947 
metų Henry Wallace pasi
skelbė, kad jis kandidatuos 
į prezidento vietą ant tre
čiosios partijos tikieto 1948 
metais. Ši žinia perskėlė 
Jungt. Valstijų gyventojus 
ne mažiau, kaip „Trumano. 
doktrina arba Marshall*©

^Planas.

matijos is- 
>, su kuria 

diplomatiški ryšiai yra palaikomi, neturėti/ teisės į sa
vo įdėlius. < ’

Jugoslavijos vyriausybė savo notoje teigia, kad šis 
mūsų vyriausybės užsispyrimas ir nesugrąžinimas jai 

‘ jos aukso ir kitų Jugoslavijos turtų, yra apgalvotas pla
nas pakenkti Jugoslavijos pokariniam atsistatymui. Nė
ra nė kalbos, kad mūsų vyriausybė jau seniai būtų Ju
goslavijos auksą mūsų bankuose atšildžiūs, jeigū ten, 
būtų įsisteigus reakcinė vyriausybė. Pavyzdžiui, jau ne 
tik seniai atšildytas Graikijos auksas, bet jai dar yra 
teikiamos milžiniškos paskolos.

Kodėl Bijota?
Tik dabar paaiški, kad Amerikos > Komunistų Par

tija norėjo pasiųsti brdlišką delegaciją į Italijos Komu
nistų Partijos konvenciją. Bet mūsų valstybės depart- 
mentas atsisakė išduoti delegatui pasportą ir leidimą 
išvažiuoti.

Toji partija dabar protestuoja prieš šį valstybės 
department© pasielgimą. Tai pasielgimas, kuris Ameri-' 
kos žmonėms bus sunku suprasti. Jie žino, kad mūsų 
vyriausybė jokiu būdu nesutinka Amerikon įsileisti jo
kio komunisto iš užsienio. Bet ko bijoma iš Amerikos 
išleisti komunistus?

Pasitraukimas nuo Marshall Plano
Mūsų vyriausybė daro didelį žingsnį atgal su savo 

Marshall Planu. Prezidentas Trumanas sako, kad jis 
jau nebereikalauja plano pravedimui visų septyniolikos 
Jbilijonų dolerių. Užteks, girdi, kad. Kongresas paskirs 

/pirmiesiems metams šešis bilijonus dolerių su viršum. 
Kiti metai, bus kiti lapai. Tada Kongresas vėl galės nu
sitarti, kiek to plano pravedimui reikės dolerių.
i Kodėl šis vyriausybės pasitraukimas? Ar tai tik 
nebus paveikęs žmonių balsas? Kai prieš keletą savai
čių prezidentas Kongresui patiekė Marshall Planą, nie
kur jis nesakė, kad kasmet turės būti jam skirstomi pi
nigai. Buvo aiškiai ant balto juodu pasakyta, kad vi
sas planas tiek ir tiek Amerikos žmonėms kaštuos, kad 
Europoje neleidus komunizmui įsigalėti. Taip pat buvo 
aiškiai duota suprasti, kad tiek demokratai, tiek repu- 
blikonai Kongrese balsuos už keturių metų planą. Da
bar jau abieji gieda kitaip.

Mat, ateina rudens rinkimai. Kiekvienas galvoja 
apie savo karjerą. Politikieriai sužinojo, kad Amerikos 
žmonės su baime ir nepasitikėjimu žiūri į visą padėtį. 
Jie bijo pralaimėjimo rinkimuose. Štai kodėl dabar toks 
staigus pasisiZkimas.

su-
Ta- 
To-

. “Mažasis Seimelis”
Pereitoji Jungtinių Tautų 'Asamblėjos sesija 

organizavo “mažąjį seimelį,” kad apėjus Saugumo 
/ybą. Taip buwo pasiūlyta Amerikos ir Anglijos. 
Kio “seimelio” steigimui griežtai priešinosi Tarybų Są
junga ir kitos slaviškos tautos. “Seimelis” dabar laiko 
posėdžius, bet tos tautos jį boikotuoja.

Ką toks “seimelis”' gali nuveikti? Labai 
Jungtinės Tautoę turi įvairias įvairiems darbams ko
misijas. Reikalui esant, visuomet gali pati Asamblėja 
susirinkti į speciališką posėdį. Saugumo Tarybą yra toji 
konstituęinė įstaiga, kuriai viėnai pavesta spręsti visus 
reikalus, liečiančius taikai pavojų. ’

“Seimelis” negalės pakeisti situacijos, jeigu nenorės 
sulaužyti Jungtinių Tautų Čarterio. Jo buvimas, kaip 
dabar visiems aišku, bus tiktai palaikymas Jungtinėse 
Tautose pasidalinimo.

Kiekvienas su Savo Planu .
HarolS Stassen labai norėtų būti Republikonų par

tijos kandidatu į prezidentus*. Tokį savo troškimą jis 
yra viešai pareiškęs. Kiekvienoje valstijoje jis organi
zuoja savo pasekėjus.

Bet neužt^pha troškimo būti kandidatu. Apart 
troškimo, reikia dar ir programos. Stassen žino, kad 
dabar labai svarbi situacija tarptautinėje politikoje. To- 
dęl jis išeina ir pasako, ką jis mano apie tą situaciją. 
Jis sutinka,, kad Marshall Planas esąs geras daiktas. 
Jis sutinka, kad reikią dar daugiau aštrinti santykius 
su Tarybų Sąjunga. Bet to paties nori Taftas, Warrenas, 
Vąndenbergas ir visi kiti, ištroškę kandidatūros į pre
zidentus.

mažaL

H. Wallace pasmerkė 
Trumano administraciją, 
kaipo vedančią šalį\ prie 
baisaus naminio krizio ir 
naujo pasaulinio karo. Wal
lace kalbėjo Chicagoje į 18- 
kos valstijų delegatus, ku
rie prašė, kad jis palaikytų 
kandidatūrą į prezidento 
vietą. Tarpe kitko Wallace 
sake:

“...senosios partijos pū
va, žmones turi teisę pakel
ti savo balsą per naują par
tiją.Jis sakė, kad ne
reikia paisyti gąsdinimo 
“komunizmu,” nes tas gąs
dinimas yra taktika “hitle
rinių prayardžiuotojų,” kad 
žmones nugąsdinti nuo.pro
gresyvių.

Wallace sakė, kad jo plat
forma yra kova už ameri- 
konizmą, žodžio ir spaudos 
laisvę, prieš rasinį ir tauti
nį persekiojimą, prieš auk
štas pelnagrobiškas kainas, 
už darbo unijų teises, už 
darbus ir namus, kad Ame
rikos žmonėms geriau būtų 
gyventi. 1

Užsienio klausimais jis 
stoja už Roosevelto politi
ką — susitarimą su Tary
bų Sąjunga, nes kol tokio 
susitarimo nebus, tai nebus 
saugumo pasaulyje, prieš 
kišimąsi į kitų šalių reika
lus, už pagalbą kitoms ša
lims, bet maistu, darbo 
įrankiais, o ne ginklais. 
. Sekamą dieną Wallace 
kalbėjo Milwaukee mieste, 
kur jis griežtai pasmerkė 
Marshall© Planą, kaipo ve
dantį prie karo ir pasiūlė 
iš septynių sekamų punktų 
savo poziciją linkui užsie
nio valstybių: (1) Pasiūly
ti Jungtinėms Tautoms, kad 
būtų sudarytas panašus į 
UNRRA fondas. (2) Tas 
fondas turi būti visų galin-' 
čių valstybių sudarytas ir 
Jungtinių Tautų priežiūro
je. (3) Iš to fondo turi per 
penkis metus būti finansuo
jamo^ tos šalys, kurioms 
pagalba reikalinga. (4) 
Pirmoje vietoje, pagalbą 
turi gauti tos šalys, kurios 
nukentėjo nuo Hitlęrio ir jo 
talkininkų užpuolimo. Pa
galba turi būti teikiama ne
atsižvelgiant į šalies politi
nę vidaus tvark4 (be diskri-* 
minacijų). (5) Jeigu fondui 
neužteks valstybių paauka- 
vimų, tai sukelti paskolo
mis. (6) Iš to fondo negali 
būti finansuojama jokia 
ginklų parama kitoms ša
lims, bet tik maisto ir in
dustrijos reikalai. (7) Turi 
būti padarytas galas “kie
tai politikai,”' ypatingai tai
komai prieš Tarybų Sąjun
gą ir kitas demokratines 
liaudies šalis, nes tokia po
litika žalinga.
' Aišku, kodėl Wallace po
zicija perskėlė gyventojų 
atsinešimą. M i 1 i o n ieriai,
turčiai priešingi šiai politi- kovūnų. Ji bombarduoja

kai, demokratine liaudis — Mukdeną iš didelių kanuo- 
už ją. Nors komercinė spau- lių.
da ir radijas bando nepai
syti Wallace, sako, kad jis 
“nieko nepadarys,” bet jau
čia ką kitą. Kas, kad libera
lų ir demokratų bei repu- 
blik. vadai yra prieš Walla
ce poziciją,—jie jaučia, kad 
apačios — liaudis kitaip, 
mąsto. Paimkime, kąd ir 
verstiną jaunuolių į armiją 
ėmimą. Aišku, kad nenori į 
karo tarnybą eiti nei jau
nuoliai, kad savo mokslą 
nutraukti,, neigi to nori tė
vai. Wallace sako, kad vers
tinas 18-kos metų jaunuolių 
ėmimas į karo tarnybą, tai 
yra atsisakymas nuo Ame
rikos demokratijos.

Kaiį) Wallace pareiški- 
mas\supurtė, tą parodo net 
tas, kad numatomas repu
blikonų kandidatas į prezi
dentus senatorius Robert 
A. Taftas tuojau pareiškė, 
kad jis jau abejoja, idant 
kas nors iš Marshallo Pla
no išeitų.

Kitas nemalonumas kari
niai partijai, tai tas, kad, 
Panamos seimas vienbalsiai 
atmetė Jungtinių Valstijų 
sutartį dėl palaikymo karo 
bazių. Panamos liaudis rei
kalavo ir seimas reikalavi
mą išpildė. Tai ženklas, .kad 
Centralinės ir Pietinės 
Amerikos žmonės pradeda 
stipriau kovoti už pilną sa
vo laisvę.

Trečias, tai nuolatinis 
kainų kilimas. Gruodžio 21 
d., 1947 m., New York mies
to Kainų Departmentas pa
skelbė, kad 1939 metais už 
dolerį galėjo pilietis nusi
pirkti 3 svarus sviesto, gi 
1946 metais jau tik lį sva
ro, o 1947 veik 1 svarą. 
1939 metais už dolerį gali
ma buvo ’ pirkti 4 svarai 
kumpio, gi 1947 pabaigoje 
tik 1 svaras.' 193i9 metais už 
dolerį galima buvo pirkti 
25 kiaušiniai, 1946 metais 
jau tik 20, o pabaigoje 1|947 
metų tik 13. 1939 m. už do
lerį galima ‘buvo pirkti 8 
kvortos pieno, gi 1946 me
tais — 6, o 1947 m. jau tik 
4} kvortos. Iš tokio kainų 
kilimo turčiai darosi dide
lius pelnus. Jie Jobs ta, bet 
tuo pat kartu pradeda su
prasti, kad liaudis amžinai 
netylės.

Bulgarijoje daugiau fab
rikų ir dirbtuvių nacionali
zuota. Nacionalizuoti užsie
nio prekybos bankai. Bulga
rija ir Albanija pasirašė 
draugiškumo ir' bendro ap
sigynimo sutartį. Iš Bulga
rijos pasitraukė Sovietų 
Sąjungos armija, nes tai
kos sutartis jau įėjo į galią.

Chinijoje Liaudies Išlais
vinimo Armija daugiau at
siekė laimėjimų Centralinė- 
je ir Pietinėje dalyje. Eilė
je provincijų susiorganiza
vo lokalinės liaudies val
džios. Reiškia,, paties gene
rolo Chiang Kai-sheko “na
me” komunistai ir demo
kratai laimi.

Mandžurijoj Liaudies Iš
laisvinimo Armija laiko ap
gulus Mukdeno, Kirino ir 
Changchuno. miestus. Ma
noma, kad demokratinę ar
miją sudaro apie 300,000

atominės gadynės 5 metų

w

• Kad šiek tiek nuo jų atsiskirti, Stassen sugalvojo 
perorganizuoti Jungtines Tautas. Jis siūlo pataisyti 
Jungtinių Tautų Čarterį, išmetant teisę vienai didžiajai 
valstybei vetuoti Saugumo -Tarybos daugumos nutari
mus. Tai aiškiai taikoma prieš Tarybų Sąjungą, kuri 
Saugumo Taryboje yra mąžumoje. Bet toks Čarterio 
pataisymas^ reikštų pakeitimą visos organizacinės struk
tūros. Tai reikštų mirtį tai Jungtinių Tautų organiza
cijai, kuri buvo sukurta. Ar Amerikos žmonės tam pri
tars? Tik ateitis atsakys į šį klausimą.

Francijoje reakciniai uni
jų vadai priešakyje su Jou- 
haux, gaudami užsienio im
perialistų paakstinimų, su
skaldė unijas. Reakcinin
kai ištraukė apie milioną 
narių iš Generalės Darbo 
Konfederacijos, kuri jun
gia darbo unijas.,

Graikijoj pasiskelbė Lai
kinoji Liaudies Demokrati
nė Laisvos Graikijos val
džia, priešakyje su partiza
nų vadu generolu Markos 
Vafiades. Reakcinė monar- 
chistų vyriausybė pradėjo 
žiaurius puolimus namie 
'šimtais areštuodama demo
kratinius žmones ir karo 
fronte ofensyvą. Žinoma, 
tas reakcijos padėties nepa
gerins. i

Italijos parlamentas 453 
balsais prieš 62 balsus ga
lutinai • užtvirtino, kad įve
dama respublikos tvarka — 
galas monarchijai. Kelios 
dienos po to mirė buvęs ka
ralius Viktoras Emmanue- 
lis.

Italijos komunistų vadas 
Palm iro Togliatti pareiškė, 
kad Italijai labai reikalinga 
Amerikos pagalba, bet ne 
tokiomis sąlygomis, kokio
mis siūlo generolas Mar
shall. Jis sakė, 'kad Italijos 
demokratinė liaudis gana 
turi pamokų, ką reiškia už
sienio imperialistų “meilė.” 
Ji prieš Marshallo Plano 
“pagalbą” kovos.

Ispanijoje fašistų
mas nužudė komunistu va
dus Augustin Zaroa ir Nu- 
netz Baos. Š'alyje viešpatau
ja baisus teroras. Hitlerio 
ir Mųssolinio gaujos'viešpa
tauja. Tačiau tas nekenkia ; 
tūliems “demokratam” sėb
rauti su demokratijos mir
tinais priešais.

Irane (Persijoje) Ameri
kos ir Anglijos žibalo 
raliai susipyko. Anglai 
sirodė gudresni ir jie 
vertė Ahmad Ghavamo
džią, kuris klausė Wall 
Stryto ponų įsakymų. Da
bar valdžios priešakyje at-(. 
sistojo ahglų pataikūnas 
senis Ibrahim Hakimi:

Jugoslavija ir Rumunija 
pasirašė bendro apsigynimo 
ir - draugiškumo sutartį.

Lenkijoje buvo teisiama 
grupė šnipų. Lenkas pulki
ninkas Waclaw Lapinski ir 
W. Marszewski nuteisti mi- 
riop. Teisme buvo įrodyta, 
kad' jie šnipavo užsienio im- algos, gi Amerikos darbi-

• 1 • i 1 • _ Į • t • . z-x / T-y*!

Susiėjo Chicagoje paminėti
sukaktu Gruodžio 2-rą suėję 5 metai, kada Chicagos 
Universiteto laboratorijose, po sporto aikšte, buvęs 
pirmu kartu suskaldytas atomas. Iš kairės: universi
teto viršininkas Robert M. Hutchins, dr. Enrico Fermi 

ir Sumner Pike.

"Pavasarių Godos”

rezi

Antrasis mano eilėraščių 
rinkinys, “Pavasarių Go
dos”, jau spaudoje. Džiu
gu, kad laisviečiai įvertino 
mano kūrybą ir pasiėmė iš
leisti knygą.

Kad knygai neprisieitų 
ilgai gulėti spaustuvės len
tynose, reikalinga talka — 
knygą paskleisti į žmones. 
Tuo reikalu aš kreipiausi į 
savo draugus bei pažįsta
mus, padėti knygą paskleis
ti, — gauti jai iš anksto už
sakymų. “Laisvė” jau pa
skelbė, kad vardai tų žmo
nių, kurie užsisakys knygą 
iš anksto, bus įdėti knygom 
Knygos kaina $1. Pinigus 
siusti “Laisvei”.

Nuo draugų jau turiu ke
letą atsiliepimų, pasižadėji
mų padirbėti. Kanadiečių 
“Liaudies Balso” adminis
tratorius K. Kilikevičius 
atsiliepė vienas iš pirmųjų. 
Jis sako, jog pastaruoju 
laiku daug dirbęs išsiunti
nėjime knygų “Viduramžių

tietis (gyvenąs Dearborn, 
Mich.) taip pat pasižada 
padėti. Brooklynietis Jonas 
Mikaila — irgi. O Kazys 
Jankaitis-, sakosi, dirbs ben
drai su Vincu Bovinu. t

Ilgai sirgęs Domininkas 
Krūtis (Elizabeth, N. J.), 
džiaugiasi sustiprėjimu ir 
žada pagal išgalę pasidar
buoti. Jis ir gražius kompli
mentus pasako apie mano

ka- 
pa- 
nu- 
val-

liuosesnio laiko, pasirūpins 
ir talka dėl “Pavasarių Go
dų.”

Pranas Jočionis, detroi-

“įrodymui”, kaip viskas 
brangu Sovietų šalyje net 
įtalpino lentelę, palyginant, 
kiek reikia dirbti Ameriko- 

jje ir Sovietuose, kad tuos 
pat* dalykus įsigyti..

Sovietų radijas paskelbė, 
kad ta lentelė yra didžiau
sia “feikerystė.” Sako, kad 
Times© redaktoriai paslėpė 
nuo Amerikos skaitytojų 
tą, kad Sovietų darbininkui 
butas kainuoja tik 3% jo

* Senas visuomen. veikėjas 
Dr. A. L. Graičūnas (Wau
kegan, Ill.), sakosi mano 
laišką skaitęs ir diskusavęs 
su savo bičiuliais ir priėję 
išvadą, jog darbą reikia pa
remti. Vadinasi, ir pas juos 
bus pasidarbuota. *

Gi ant vietos (Bingham
ton, N. Y.) darbą pradėjo 
Adele Tvarijoniene. Ji jau 
turi keliolika dolerių. Taip 
pat’ pasižadėjo padirbėti ir 
Anele Garnienė. O nuo ke
liolikos draugų esu ir pats 
gavęs dolerinių.

Tikiuos, kad ir kiti mano 
draugai ir draugės, į ku
riuos kreipiausi talkos, pa
dirbės pagal išgalę, ir rei
kiamoji talka duos gražias 
pasekmes.

Knygos viršeliui piešinį 
jau padarė Pranas Mocka- 
petris (La Porte, Ind.). Jis 
nuo savo kaimynų ir užsa
kymus^ knygai gavo. Mano 
parapijonka M. Norvaišie
nė, su kuria menininkų fe
stivaly Chicago j teko susi
pažinti, irgi pasižada šioje 
plačioje talkoje padirbėti.

St. Jasilionis.

So. Boston. Mass
perialistų naudai.

Vyriausybė svarsto pra
kasimą kanalo tarpe Duno
jaus ir Odros upių. Jis bū
tų 165 mylių, turėtų didelės 
svarbos tam Europos krašk 
te.

Rumunijos karalius Mi
chailas iš “Dievo vaįios” pa
sitraukė nuo sosto. Parla
mentas tuojau .išleido pa
tvarkymą paskelbiant Ru
munijos Liaudies Respubli
kos santvarką. Nors patsai 
karalius' sako, kad jis “iš- 
Dievo valios” pasitraukė, 
bet Amerikoje turčių spau
da šaukia, kad tai “darbas 
komunistės Anna' Pauker.”

Turkijoje fašistų sukurs
tyti studentai išreikalavo 
pavaryti iš universitetų pa
žangesnius profesorius. Tas 
tik daugiau silpnins šalį. 
Jau fašistų siutimas Vokie
tijoje prieš mokslo vyrus tą 
įrodė.

Sovietų Sąjungoje iššau
kė didelį pasipiktinimą Am
erikos spaudos ir radijo ne
teisingos žinios apie įvedi
mą naujų rublių ir numuši- 
mą kainų. New York Times

ninkui net 39%. Kita, So
vietų darbininkui medikalė 
pagalba, daktaras ir ligo
ninė laike operacijos yra 
veltui, gi Amerikoje apen
dikso- išėmimas* kainuoja 
darbininkui kelis šimtus do
lerių. *

.Pagaliau Anglijos valdo
nai pasirašė su SovieYų Są
junga prekybos sutartį. Pa
gal ją į metus Anglija gaus 
iš Sovietų 750,000 tonų grū
dų. Gi ji atsimokės indus
triniais dirbiniais. .

Bet vieną dieną Anglijos

LMS II Apskr. Konferencija 
Gerbiamieji Menininkai:

Užbaigėme 1947 metus gra
žiai besidarbuojant. Tarpe 
kitų darbų, dalyvavome Liet. 
Meno Festivalyje. Daug pa
stangų pad ėjom, nemažai 
energijos išeikvojome, bet už 
tai pasiliks ilgai . atmintyje 
festivalis ir’kiti nuveikti dar
bai.

Dabar nauji darbai stovi 
prieš mus. Jų geresniam su
tvarkymui ir paruošimui šau
kiame Lietuvių Meno Sąjun
gos II-ros Apskrities meninin- 

prekybos ministerija pasi- i kų konferencija sekmadienį, 
rašė tą sutartį gi kitą die-, 1’8 d. sausio, IT valandą ryto, 
na Anglijos atstovas sėdįs i 318 Broadway, S. Bostone. Tai 
Maskvoje paskelbė svietui, i ^us konferencija. Nuo 
kad “Sovietu Sąjungoje sto- ^os sėkmingumo prigulės* aug 
u ” TaHnn nl ™eno jėgų sutvirtinimas irka maisto.” Tai jau ne vien 
nerimtas išmislas, bet ir 
pats atstovas atsidūrė keis
tuolio rolėje. Jeigu jis ti
kėtų, kad Sovietų žmonės 
neturi ko valgyti, tai ar jo 
valdžia - būtų dėjus tiek 
daug pastangų, kad gauti iš 
Sovietų tokį didelį kiekį 
grūdų?

mūsų veikla.
Todėl prašome visus cho

rus, teatrales grupes ir orga
nizacijas, kurioms tik rūpi 
meno reikalai, prisiųsti atsto
vus į konferenciją. Prašome 
greitai veikti, nes laiko ne
daug.

M. SUKACKIENĖ,-
LMS II-ros Apskr. Sekr.

2 pu^l.—Laisvė (Liberty,, Lith* Daily)-* Ke t virt, Sausio 8, 1348



Atsistato Lietuva —Ji Bus
Mūrinė, Pramoninė

® ______________________
Rašo Stasy s Strėlei finas ,Ar prisimenate Polovin- 

skus, Ilgovskius, Balčiūnus, 
Trinkūnus, Dūdeles b e i 
daugelį kitu, kurie tuko ir 
lobo darbo žmonių sukrau
to skatiko sąskaiton, turtė- 
dami iš kiekvienos staty
bos, iš kiekvienos paran- 
gos?

Tarybų Lietuvoje— pati 
liaudis stato ir sau stato.

Mūsų ministerija —Lie
tuvos TSR Statybos Minis
terija — nors ir yra pats 
stambiausias, vis dėlto ne 
vienintelis statybos darbų 
rangovas respublikoje. Sta
to beveik visos ministeri
jos, visos žinybos.

1,535 Milijonai Rublių
Tačiau patys stambiausi 

ir svarbiausi statybos dar
bai tenka mums. Kokia 
darbo apimtis, galima sprę
sti iš to, kad praėjusiais 
metais priimtas penkmečio 
įstatymas pastatė mūsų 
respublikos statybininkams 
bei kitiems ūkiniams dar
buotojams uždavinį: 1946- 
1950 metų laikotarpyje vi
siškai atstatyti vokiškųjų o- 
kupantų sunaikintą mūsų 
pramonę, apgriautus mies
tus, o, be to, dar pastatyti 
daugybę naujų įmonių, pa
statyti naujus pastatus kul
tūros bei sveikatos įstai
goms, gyvenamuosius na
mus ir t.t.

Per penkmetį, tai yra, i- 
ki 1950 metų, kapitalinei 
statybai Lietuvoje bus išlei
sta vienas milijardas 535 
milijonai rublių! Tai yra 
milžiniška suma, kurios pa
naudojimas iš tikrųjų pa
dės mūsų Lietuvai atsista
tyti ir sustiprėti.

Šimtai Tūkstančių Kubiniu 
Metnj

Atstatytojai ir statytojai 
ėjo išvaduotojų pėdomis. 
Lietuvos atstatymas prasi
dėjo nuo pačių pirmųjų 
dienų, vos Tarybin. Armijai 
išvadavus mūsų krašto te
ritoriją. Dar vykstant karo 
veiksmams tėvų žemėje ir 
jos pasienyje, daugybė fab
rikų ir namų pakilo iš griu
vėsių.

1946 metai buvo pirmieji 
penkmečio metai. W46 me
tais mes jau dirbome atsta
tymo ir statybos darbus pa
gal penkmečio planą.

Štai pirmųjų penkmečio 
metų statybos rezultatai: 
vien tik mes esame atstatę, 
arba pastatę, ir atidavę 
eksploatacijon daugiau 
kaipe. 60 stambių objektų. 
Pereitais metais perdavėme 
eksploatacijon Vilniaus ir 
Kauno —< Petrašiūnų elek
tros stotis, mineralinių 
trąšų fabriką • “Artoją” 
Klaipėdoje, vilnonių audi
nių fabriką “Drobę” ir de
guonies fabrikh “Technode- 
ga” Kaune — Šančiuose, 
cukraus, fabriką Marijam
polėje, staklių gamyklą 
“Žalgiris” Naujoje Vilnijoj, 
metalo gamyklos “Pergalė”,

Besitraukiančių vokiškųjų nacių susprogdinta katalikų 
bažnyčia Šiaulių mieste. Ji neužilgo bus atsteigta.

statomos Kaune buv. Til- 
manso fabrikų vietoje, pa
grindinius cechus, Dotnu
vos Žemės Ūkio Akademi
jos gyvenančius, moksli
nius ir ūkinius pastatus, 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos Teisės, Instituto 
rūmus, valstybės operos ir 
baleto teatro pagrindinį pa
statą Vilniuje ir visą eilę 
kitų.

1946 m.‘Lietuvos 
bos Ministerija atstatė ir 
naujai pastatė: pramonės į- 
monių — 169.744 kubinių 
metrų talpos; kultūros, 
mokslo, švietimo bei svei
katos , apsaugos įstaigų — 
124.385 kubinių metrų, gy
venamųjų namų bei admi
nistracinių pastatų — 53,- 
766 kubinių metrų ir t.t.

Jie Plepėjo, Mes Jau Statome
Pati stambiausia respub

likoje statyba šiuo metu iš
sivystė Mažeikių apskrities 
Akmenės’ valsčiuje, kur 
statomas pirmasis Lietuvoj 
cemento fabrikas.

Dvidešimt metų buržua
zinėje Lietuvoje plepėjo a- 
pie cemento fabriko staty
bą. Bet darbas nevyko. Pi
nigų šiam reikalui negali
ma buvo rasti, nors metai 
iš metų milijonai litų 
auksu arba devizais — iš
plaukdavo į užsienį apmo
kėjimui už įvežamą iš Dani
jos, Anglijos ir Vokietijos 
cementą, kurį puikiausiai 
galėjome patys pasigamin
ti. Pagaliau Lietuvos ponai 
nusprendė atiduoti statybą 
kaipo koncesiją užsienio ka
pitalui. Liaudžiai paėmus 
valstybės vairą į savo ran
kas, Lietuvos liaudis pati 
ėmėsi statyti sU broliškų 
respublikų pagalba. Vokiš
koji okupacija sutrukdė tą 
mūsų liaudies žygį.

Į pereitais metais Lietu
vos TSR Aukščiausios Ta
rybos priimtojo penkmečio 
plano įstatymą buvo į- 
trauktas punktas, įpareigo
jantis vyriausybę ligi 1950 
metų pastatyti nortlando 
cemento fabriką. Ir tas mū
sų vyriausybės nutarimas 
sėkmingai realizuojamas. 
Jau atlikta visa eilė labai 

svarbių parengiamųjų prie
monių.

Į statybos aikštelę jau 
suvežta daugybė statybi
nės medžiagos — plytų, 
čerpių, skardos, geležies, 
vielos, vinių, stiklo ir t.t.
Vien tik miško medžiagos 
suvežta apie 20,000 kietme- 
trių. Šiuo metu prie staty
bos dirba apie 2,600 darbi
ninkų. Jiems apgyvendinti 

Staty-^sparčiai statomas naujas 
miestelis: gyvenamieji na
mai, ligoninė, pirtis, skal
bykla, krautuvės, valgyklos 
ir t.t. Dalis statytojų, tik
riausiai, čia įsikurs — pasi
liks dirbti fabrike. Be to, 
jau statoma elektros stotis, 
garažas, mechaninės ir re
monto dirbtuvės, sandėliai, 
kontoros ir t.t.

Statybos, Kokin Lietuvoje 
Dar Nesame Matę

Cemento fabrikas nėra 
vienintelė tokio plataus ma
stei statyba, kur šiais me
tais vykdoma Lietuvoje.

Senojoje Lietuvoje su fi
nų perdirbimu buvo dar 
blogiau kaip su cementu. 
Mūsų laikuose užaugintus 
linus valstiečiai turėjo par
davinėti už pusdykį viso
kiems kupčiams, kurie ga
beno į užsienį, — į Lietuvą 
už labai aukštą kainą buvo 
įvežami iš tų linų pagamin
ti audiniai.

' Greta eilės praplečiamų, 
atstatomų ir naujai stato
mų linų perdirbimo fabri
kų, Biržuose jau. vyksta pa
ruošiamieji darbai galin
gam linų verpimo - audimo 
kombinatui “Siūlas” pasta
tyti. Tokio pat pavadinimo 
buvęs Biržuose fabrikas 
panašus į naujai statomą į- 
monę kaip nykštukas į mil
žiną. “Siūlo” statybą kai
nuos kelias dešimtis milijo
nų rublių (1936 metų kaino
mis) !

Kaune - Šančiuose, Iši
majame. Nemuno krante 
kyla į dangų naujų didžiu
lių mūrinių korpusų sienos. 
Čia, netoli nuo buv. artile
rijos dirbtuvių, statoma že
mės ūkio mašinų gamykla 
“Arklas”. Tai įmonė, kuri 
duos kasmet mūsų valstie
čiams plūgų, akėčių, kulti
vatorių ir t.t.

Tokių didelių įmonių kaip 
“Siūlas” arba “Arklas” 
prieškarinėje Lietuvoje ne
buvo.

Vilniuje — Antkainyje 
vyksta parengiamieji dar
bai pirmosios lietuviškos 
kino studijos statybai. Šio
je kino studijoje bus gami
namos pilnametražinės me
ninės garsinės filmos lietu
vių kalba. Jau dirbami Vil
niaus universiteto medici
nos klinikų ir medicinos 
fakulteto rūmų atstatymo 
darbai, kuriems paskirta

Graži/ nierius Morkūnas vadovau
ja naujos Vilniaus (Tupa- 

i kiškių) vandentiekio stoties 
statyba i.

r?.

daugiau kaip milijonas rub
lių. Vilniuje ir Klaipėdoje 
atstatomos patalpos peda
goginiams institutams. Vil
niuje, Klaipėdoje, Šiauliuo
se ir kitur statome pasta
tus mokykloms ir gimnazi
joms.

Tarp daugelio gyvenamų
jų namų statybų pirmiau
sia minėtina penkių aukš
tų, 40 butų, po 5 kambarius 
kiekvienas butas, mokslo 
darbuotojams rūmų staty
ba. Tai bus moderniškiau
sias namas Lietuvoje. Jis 
statomas pačiame Vilniaus 
miesto centre.*
šimtai architektų ir inži
nierių vadovauja statybi
ninkų armijai

— Bus' darbo, ar nebus 
darbo? ;— Toks buvo nuo
latinis mūsų jaunų ir net 
senų inžinierių rūpestis se
nojoje Lietuvoje. Buvo gi ir 
tokių nuomonių, kad reikia 
uždaryti V. D. Universiteto 
technikos fakultetą — kam 
gaminti naujus inteligentų 

- bedarbių būrius — taip 
samprotavo, buvusios Lietu
vos valdovai.

Kas kita dabar. Duokite 
daugiau inžinierių, — sa
kome universiteto vadovy
bei. —, Lietuvai reikia vis 
daugiau architektų, staty
bininkų ir kitų specialybių 
inžinierių.

Šimtai architektų ir in- ■ 
žinierių dirba mūsų minis
terijoje ir jos statybose ar
ba talkininkauja mums. Ša
lia senų darbuojasi, ir auga 
jauni specialistai.

Klaipėdos statybos ir 
montažo viršininkas yra in
žinierius Algirdas Jurevi
čius, jo brolis Stasys — 
Šiaulių statybos valdybos 
gamybinio skyriaus virši
ninkas. Abu broliai daug 
prisidėjo prie šių visiškai 
sugriautų miestų atstaty
mo. Kauno “Pergalės” sta
tybos projektą paruošė vie
nas seniausiųjų Kauno ar
chitektų — inžinierius- K. 
Ivanauskas. Jauni inžinie
riai Petras Jankauskas ir 
Jonas Paškevičius buvo 
Marijampolės - cukraus fab
riko atstatymo autoriai ir 
vadovavo jo statybai.

Gerai atlieka ‘, pavestas 
.pareigas Kauno dešimtoji 
santechnikos kontora, ku
riai vadovauja inž. Vai. Ra
gauskas. Puikiais vadovais 
pasirodė Panevėžio 11 sta
tybos kontoros vyr. inžinie
rius Gediminas Žalga ir 
Šiaulių statybos valdybos 
vyr. inžinierius Petras Ja- 
rošiūnas. Šiaulių alebastro 
fabriko statybai sėkmingai 
vadovauja jaunas inžinie
rius, Antanas Naujokas. 
“Drobės” ir “Technodegos” 
statybos darbų vyriausiais 
vykdytojais taip pat buvo 
jaunosios kartos atstovai — 
inžinieriai Paškauskas ir 
Dvarnauskas. Gabus inži-

Vokiečių susprogdintas tiltas Vilniuje; jis jau atsta
tytas; Vilnius šiandien uoliai atstatomas.

Jau Baigiame Statyti
Vieną darbą tik prade

dame, o kitur ja'u baigiame.
Anksčiau vyriausybės nu

statyto termino pabaigtu
vių vainikas bus iškeltas 
“Eltos” gamykloje Vilniu
je,' kurios keli cechai jau 
veikia. Čia jau atlikta apie 
90% visų darbų. “Elfą” bus 
viena didžiausių įmonių 
mūsų sostinėje. Tuo būdu 
greta “Elektrito” Vilnius 
turės dar vieną radijo pri
imtuvų fabriką. Baigiama 
sanitarijos technikos bei 
kanalizacijos įrengimų ga
myklos * “Kaitra” statyba 
Lentvaryje. “Kaitra” duos 
mūsų naujoms statyboms 
didžiulius įvairių įrengimų 
kiekius per metus. Šiais me-' 
tais baigiame atstatyti 
“Metalo” fabriką Kaune. 
Eina į pabaigą Šiaulių odos 
kombinato “Elnias” rekon
strukcija ir praplėtimas.

Vos prieš du mėnesius 
pradėjome statyti naują 
vandentiekio stotį Vilniuje 
kuri duos miestui papildo
mai 8 — 9,000 kubinių met
rų vandens per dieną.- Sta
tomas vandens spaudimo 
bokštas, visi .stočiai reika
lingi pastatai.

Be Vilniaus, vandentie
kio stočių praplėtimas ir re
konstrukcijos darbai vyk
domi Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose ir Panevėžyje. 
Klaipėdoje ir Panevėžyje 
baigiama naujų pirčių (sta- 
tyba. Kaune šiomis dieno
mis baigiame statyti naują 
mechaninę duonos gamyk
lą, Šančiuose. Šiais metais 
stos į rikiuotę tokios pat 
moderniškos ir galingos ke
pyklos Vilijampolėje, Šiau
liuose ir Panevėžyje. Ligi 
metų pabaigos bus1 visiškai 
atstatytos ir praplėstos 
Šiaulių ii- Panevėžio miesto 
ligoninės. Baigiamas “Rū
tos” saldainių fabriko Šiau
liuose atstatymas ir praplė
timas.
Nauji fabrikai, telefono 
stotys, moderniški butai ir 
viešbučiai

Sunku trumpame straips
nyje suminėti visas staty
bas. Kiekvienas statomas 
objektas brangus lietuvio 
širdžiai, kuri džiaugiasi sa
vo krašto greitu atkūrimu.

Kaune baigiama statyti 
nauja automatinė telefono 
stotis, vietoje vokiečių su
degintosios. Automatinę te
lefono stotį statome ir’Vil
niuje, kur ir prieš karą jos 
nebuvo. Panevėžyje pradė
ta sveriamųjų - matuojan
čių prietaisų gamyklos 
“Svarstis” statyba, o Jona
voje didžiulis baldii fabri
kas “Beržaš.” Atstatomos 
ir naujai statomos didžiulės 
plytinės: Kuršėnų ir Dau
gelių — Šiaulių apskrityje, 
Sargėnų — Kauno, Riešės 
ir Dvarčionių — Vilniaus, 
Anykščių — Utenos apskri
tyse. Kaune statoma trak-

SKAITYTOJU BALSAI
Po Biski Praeitų ir Ateinančių 

Efeilykų
Ką Laisvės skaitytojai ma

no apie dabartinius Trumano 
ir Maršallo planus? Ar po
nams pavyks iššaukti trečias 
karas? Ar Amerikos žmonės 
daleis prie naujos baisios 
žmonių skerdynės? Visi Ame
rikoje demokratiniai žmonės 
mato, prie ko poneliai eina! 
Reakcija spaudžia darbo žmo
nes, unijų teisingus vadus ap
šaukė komunistais, ir jeigu 
kuris nesimuša Į-krūtinę, nesi
žegnoja ir neatsižada savo 
įsitikinimų, tai baudžia kalė
jimu ir piniginėmis bausmė
mis !

O kas tie komunistai, kokis 
jų prasikaltimas? Nagi, tai 
žmonės, kurie kovai vadovau
ja už geresni gyvenimą, už 
organizavimą unijų. Tai toki 
“baisūs” komunistai ir jų rė
mėjai.

Trumanas apkrovė taksais 
mūsų šalies gyventojus ir 
maistą atimti jau baigia. Jis 
tik garsiai šaukia, kad “gel
bėti Europą,” kad ten fašiz
mas negriūtų. 1 Tai ir laisva 
šalis! Kur ta laisvė, teisybė? 
Ir kaip ilgai žmonės tą kęs?

Patys Amerikos žmonės ne
turi pastogės, neigi pakanka
mai maisto. Aš kalbu apie 
tokias šeimynas, kur yra trys 
ar keturi vaikai, kur iš šei
mos tik vienas dirba. Ar po
nas Trumanas / rūpinasi tais 
Amerikos piliečiais?

Kas nustatė dabartines al
gas ir kainas? Kas kaltas už 
Įvedimą Tafto Įstatymo? Kas 
‘nustatė kongresą prieš pačius

torių remonto gamykla. 
Klaipėdoje vyksta toliau 
medvilnės kombinato “Tri
nyčiai” atstatymas, o Šiau
liuose praplečiama atstaty
toji “Stumbro” odos ga
mykla. Klaipėdoje atstato
mas. viešbutis “Viktoriją,” 
Vilniuje—“žoržas,” o Kau
ne praplečiamas viešbutis 
“Nobless”. Vilniuje ir Kau
ne statomi nauji pastatai 
poliklinikoms. Šiauliečiams 
atstatomas kinas “Kapite
lis.”

Jauni autoriai yra dau
gelio svarbių statybų pro
jektų kūrėjai: inžinierius 
Bažaitis paruošė pasigėrė
tiną Biržų “Siūlo” statybos 
projektą, inž. Vitkus — 
Kauno “Arklo,” architektas 
Šabanas — “Žalgirio” stak
lių gamybos, inž. Ant. Paš
kevičius — Klaipėdos “Tri
nyčių” kombinato, inž. Kar- 
nauskas — Klaipėdos “Ar
tojo” statybos projektą.

Prie statybos bei archi
tektūros projektų paruoši
mo šalia senų inžinierių, ar
chitektų k. a. Bilinsko, Pe
ro, Jokymo su vis didesniu 
pasisekimu dirba jaunieji 
architektai Slavinskas, Bu
čas, šešelgis, Lukošaitis,

Didelę pagalbą mūsų sta
tybininkams teikia V. D. 
Universiteto technikos fa
kulteto profesoriai, kurie 
savo žiniomis ir patyrimu 
talkininkauja jauniems pro
jektuotojams ir statybų 
vykdytojams. Tai pirmoje 
eilėje LTSR Mokslų Aka
demijos narys - korespon
dentas prof. Vasiliauskas, 
prof. inž. Barzdauskas. Se
niausias respublikos inži
nierius - prof/ Pranas Mor
kūnas su jaunatviška ener
gija dalyvauja statyboje. 
Prof. Morkūnas talkininka
vo kolektyvui, sukūrusiam 
cemento fabriko projektą, 
aktingai dalyvavo paruo
šiant projektus Vilniaus 
operos teatro, Kauno “Per
galės,” Lentvario “Kait
ros” <ir kitoms statyboms ir 
vadovauja savo statybos 
projektų vykdymui.,

Vilnius,
1947 m., gruodžio mėrj.
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Amerikos žmones, jeigu ne 
patsai prezidentas Trumanas? 
{Kas gelbsti Europoj fašizmą, 
monarchijas, jeigu ne Truma
nas, Taftas ir Maršallas?

Biliūnus dolerių ima iš mū
sų šalies, maistą ima, namie 
iššaukia maisto ir reikmenų 
stoką, o siunčia Į Europą. O 
ar ten tą pagalbą gauna pa
prasti žmonės? Atrodo, kad 
ne! Siunčia už milžiniškas su
mas ne duoną, ne mašinas gy
venimo reikmenų pasigamini- 
mui, bet ginklus ir amuniciją. 
Ir tuos ginklus gauna tie, ku
rie kariauja už monarchiją./ 
Tai kur teisybė? Ir dar neva 
kalba už ramybę pasaulyje.

Mano supratimu, laikas jau 
žmonijai susiprasti ir visur at
sikratyti nuo monarchijų. Ka
da tik pasiklaus! kurio nors 
susipratusio buvusio kareivio, 
tai sako: Kariavome, mus 
mokino, kad kariauname prieš 
reakciją, prieš fašistus. O da
bar matome, kad tie mūsų va
dai yra mūsų priešai.

Jau minėjau apie komunis
tus. Aš ilgus metus skaityda
mas Keleivį supratau, kad jie 
visus darbo žmones, kurie ko
voja, komunistais vadina. Net 
metai laiko tam atgal, kada 
jis rašė apie mairųerių streiką, 
apie mainierių prezidentą 
John Levvisą, tai visus vadus 
iki mažiausio aprašė ir žemi
no. Juos net apšaukė “Rusi
jos agentais.” Gi kada val
džia nubaudė John Lewisą ir 
mainierių uniją, tai Keleivis 
jautėsi, kaip milioną dolerių 
gavęs.

Tegul Keleivio skaitytojai tą 
prisimena. Ar tai netiesa? 
Kodėl Keleivio redaktoriai vi
sada gerai jaučiasi, kaip tik 
kur buržuazija laimi, kaip 
areštuoja unijų vadus? Kodėl
Keleivis išvien su turčių laik
raščiais visus kovojančius už 
darbo žmones apšaukia komu
nistais? Aš suprantu, kad 
Keleivyje yra darbo žmonių 
priešų lizdas. Nėra to Kelei
vio numerio, kur jie nepultų 
streikų vadus. Aš daug kar
tų esu matęs Keleivyje, kaip 
jie bjaurioja tuos žmones, ku
rie kovoja prieš darbo žmonių 
skriaudikus. Keleivis juoš 
pravardžiuoja, net vadina 
“vėžio ligomis.”

Aš skaičiau Įvairius laikraš
čius, kaip tai, Keleivį, Ameri
kos-Lietuvį ir Laisvę, ir paty
riau, kad iš trijų įvardintų tik 
Laisvė yra tikras darbo žmo
nių laikraštis.

Aš patariu ramiems žmo
nėms skaityti ir remti darbo
žmonių reikalus ginančius 
laikraščius. Skaityk tuos laik
raščius, kurie gina žmonių 
teises ir demokratiją, o , ne 
tuos, kurie tik kursto vienus

(Tąsa 5-me pusi.)

EUGENE COTTON
CIO generalio advokato Lee 
Pressman padėjėjas, rezigna
vo iš tų pareigų. Sakėsi už- 
siimsiąs darbininkams advoka
tūra Chicagoje. Išgirdęs apie 
jo naująjį užsiėmimą, CIO 
prezidentas Philip Murray pa
sakė: “Džiaugiuosi, kad tuo 
žingsniu jo talentas tebepasi- 

lieka tanauti darbininkų 
judėjimui.”
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Literatūra t

Rašo I. Semperis
ta-

(Tąsa)
Tokie įvykiai, ėjo per visą Lietuvą. Iš

sigandę rusų valdininkai ir dvarininkai 
slapstėsi ir siuntė telegramas, prašyda-’ 
mi kariškos pagalbos. Netrukus ir pra
dėjo traukti po miestus ir miestelius ka
zokų, Pavlogrado dragūnų, Karnos, Vol
gos, Uralo; Novorosijsko ir kitų pėstinin
kų pulkų dalys. Vietos policijos nurody
mu tie kariuomenės baudžiamieji būriai 
gaudė agitatorius, atstatinėjo senąją 
tvark -ąžino išvytuosius mokytojus ir 
valdininkas, iškabinėjo valsčiuos naujus 

 

caro portretus. Kai kur tie baudžiamieji 
būriai, atvykę' su patrankom, apšaudy
davo ir sugriaudavo įžymesniųjų revoliu
cionierių vadų namus. Tai buvo baisios 
dienos ir naktys: po Lietuvą ėjo gandas 
apie visuotinom skerdynėm gręsiantį juo
dašimčių siaubą, kurio ir šiandien neuž
miršo. Caro valdžia vėl buvo Lietuvoj 
atstatyta., Vėl kaip ir per 1863 m. ka
reiviai ir žandarai vežė šimtus net gele
žimis surakintų kovotojų. Darbo turėjo 
karo lauko ir kitokie teismai. Kalėjimai 
buvo pilni,ne kokių plėšikų, ne vagių ir 
žmogžudžių, bet politinių kalinių, kovo
tojų dėl liaudies teisių ir Lietuvos lais
vės. Tos 1905 metų kovos Lietuvoj jau 
buvo ne “lenkmetis,” ne lenkuojančių ba
jorų vadovaujama kova dėl lenkn kara
lystės atstatymo, bet tikra lietuviškos 
liaudies kova.

Daugelis žuvo, daugelis nukentėjo, bet 
į aktingųjų veikėjų širdis įdiegtasis ko
vos nerimas ir plačiai liaudy paskleistų
jų Lietuvos laisvės šūkių įtaka nebeišny- 
ko.

vo meistriškomis novelėmis, griauta pramonė smarkiai
Daugelis mūsų rašytojų 

buvo ilgesnį laiką estų tau
tiniuose kariuomenės dali
niuose, kur jie užrašinėjo 
naikinamųjų batalionų da
lyvių atsiminimus, tačiau 
po šiai dienai nematyti, kad 
rašytojai išnaudotų tą tur
tingą medžiagą.

Jei estų tarybinė litera
tūra Didžiojo Tėvynės ka
ro dienomis labai greitai 
subrendo idėjiniu požiūriu, 
tai tam akstinas buvo ben
dra politinė padėtis, o ne 
tai, kad rašytojai būtų įsi
gilinę ir studijavę ideolo
ginius klausimus. Pats gy
venimas nurodė rašytojams 
teisingą kelią, ir grįžo jie į 
išlaisvintą tėvynę jau poli- 

žmonės.
3. Estų Tarybinė Literatū
ra Išlaisvinus Estijos TSR

Praėjo dveji su viršum 
metai nuo to laiko, kai Rau
donoji Armija išlaisvino 
Tarybinę Estiją iš hitleri
ninkų jungo. Liaudis įdėjo 
daug dą^bo, atstatant savo 
ūkį ir kultūrą. Vokiečių su-

auga, paštebimas didelis • 
pakilimas mūsų kultūrinia
me gyvenime. Kaip gi įsi
jungė literatūra į socialisti
nę statybą?

Kaip visada, lyrika grei
čiau atsiliepė j gyvenimo 
naujas sąlygas. Poetas Ju- 
hanas Siutiste, kurį vokiš
kieji fašistai laikė kalėjime, 
karštais nuobodžiais žo
džiais pasveikino savo su
grįžusius draugus. Jo eilė
raščiuose išreiškiami rašy
tojų, kentėjusių vokiečių 
okupacijoje ir laukusių 
Raudonosios Armijos atėji
mo, jausmai.

Netrukus užmezgamas 
glaudus ryšys tarp rašyto
jų, buvusių Estijoje okupa
cijos metu, ir rašytojų, grį
žusių iš užnugario. Buvo 
manyta, kad d^bar, kai tau
ta ėniėsi atštatymo darbų, 
susitelkę rašytojai entuzia
stingai įsijungs į kovą ir 
prasidės audringa poetinė 
kūryba su naujais atsista
tymo ir statybos periodo 

-motyvais.

žodžius, kad apskleistų 
rybinį patriotizmą ir nuo
širdaus tautų -draugystes 
jausmo pasireiškime.

Mūsų poezija Didžiojo 
Tėvynės karo dienomis su
kelia pasigėrėjimą savo ko
vine jėga, idėjiniu aukštu
mu, o taip pat tautiškumu 
ir aukštu meniniu lygiu.

Per tuos tris metus M. 
Raudas tapo dideliu eilėra
ščio meisteriu, J. Barbaru- 
so'poetinė kalba įgavo aiš-

(Tąsa)

Tarybų Sąjungai pakibu/ 
šio pavojaus momentą es£ų 
literatūros uždaviniai pa
sidarė aiškesni, negu kada 
nors, jie sutapo su estų tau
tos kova prieš savo amžinus 
pavergėjus. Tas tautos ir 
rašytojų uždavinių vienin
gumas greitai suartini lite
ratūrą ir skaitytojus. Nie
kuomet anksčiau taip pla
čiai nebuvo skaitoma estų 
literatūra, kaip Didžiojo 
Tėvynės karo dienomis Ta
rybų Sąjungos užnugaryje. 
Niekuomet anksčiau estų 
literatūra nebuvo taip or
ganiškai susieta su estų 
tauta, kaip tomis dienomis.

Jurginių nakties sukili
mas, kurio 600 metų sukak
tį mes minėjome, mobiliza
vo dailininkus, rašytojus ir 
kompozitorius sukurti juo 
didesniam skaičiui kūrinių; 
vėlesni sukilimai ir mūsų 
tautos istorijoje pasiprieši
nimas vokiečiams jaudino 
mūsų rašytojus ir masįno 
jų fantaziją. Mes pajutome, 
jog mums dabar artimesnis 
mūsų tautinio atgimimo 
antroje devyniolikt. šimt
mečio pusėje periodas, Ja
kobsonas, Koidula, negu es
tetinė, beidėjinė buržuazi
nių laikų galo literatūra.

Jei žurnalai “Vijsnurk” 
ir “Looming” neturėjo ko
vos organo charakterio, tai 
tokiu organu pasidarė lei
džiamas Maskvoje • žurnalas 
“Sijasarv” (Trimitas). Ja
me jūs nerasite apolitinių 
puslapių; ten buvo spausdi
nami kupini tarybinio pat
riotizmo kovinės dvasios 
kūriniai.

Nebuvo reikalingi ideolo
giniai straipsniai, posėdžiai 
ar pasitarimai tam, kad ra
šytojui paaiškėtų, kuria 
linkme jis turi dirbti. Pats 
laikas nurodė jam tą kelią. 
Patriotiniai eilėraščiai, ap
sakymai, straipsniai atsi
rasdavo savaime, uždavi
niai buvo visiems aiškūs ir 
konkretūs. Žinojimas, jog 
patriotiniai rašytojų jaus
mai atsiliepia visoje estų 
tautoje anoje fronto pusėje, 
įsitikinimas, jog Tarybų 
Sąjunga .vykstančioje kovo
je yra nenugalima,' žinoji
mas, jog tai kovai vadovau
ja užsigrūdinusi komunistų 
partija priešakyje su drg. 
Stalinu — visa tai suteik
davo jėgų ir davė rašyto7 
jams impulsą kurti. Žurna
las “Sijasarv” įeis į estų ta
rybinės literatūros istoriją, 
kaip svarbus dokumentas, 
parodąs, kaip greitai tam 
tikrose sąlygose gali pakil
ti rašytojų ^politinis įsisą
moninimas ir aktingumas 
ir kokia galinga gali pasi
daryti jų kūryba.'

Tarybinis patriotizmas 
rašytojų kūryboje pirmiau
sia reiškėsi neapykanta ir 
pasiryžimu kovoti prieš 
žvėrišką fašizmą bei giliu 
tikėjimu Tarybų Sąjungos 
pergale. Fronto motyvai 
kaitaliojosi su pavergtos 
tėvynės vaizdais — visa tai 
buvo nukreipta prieš vokiš
kuosius fašistus ir jų paka
likus. Tačiau poezijoje bu
vo naudojamos’ ir užnuga
rio darbo temos — gamybi
nis heroizmas, padedąs lai
mėti pergalei, didysis Tary
bų Sąjuiį;os centras — Ma
skva — gana dažnai, buvo 
apdainuojami eilėraščiuose. 
Leningradas džiugino poe
tus savo Jieroizmu. Poetai, 
evakuavęsi į krašto gilumą, 
kur nors Uzbekistane ar 
Kazachstane, rasdavo šiltus

rūmo, rambumo ir visa figūra, jam ei
nant, judėjo kiek ypatingai,’dešiniuoju 
petim pirmyn. Nikalojus. nešiojo nedide
lę šviesią, net rusvuman palinkusią, ap
skritą barzdelę. Jo pilkai žalios ramios 
akys buvo kartu ir švelnaus žvilgsnio, 
kartu ir šaltos, abuojos. Visi Nikalojaus 
judesiai buvo lėti. Jis niekur neskubėjo, 
bet . niekur ir nepavėluodavo.

Arbatą pagėręs, Nikalojus nesusilaikė 
neužėjęs į žmonos pusę, nepamatęs vai
kų ir ypač taip mylimojo maždį’o Alek
siejaus, kuris jau turėjo 4 metus. Paskui 
jis išėjo pasivaikščioti po didįjį Carsko- 
je Selo rūmų sodą, kaip buvo papratęs 
daryti kasdien, jei niekas netrukdė.

Ak, kaip lengva ir gera, kad pergy
venti tie baisieji revoliucijos metai! Nors 
Nikalojus varė nuo savęs tuos prisimini-' 
mus apie pergyventąjį audringąjį laiką, 
jie -kartkartėm vėl skverbėsi į jo galvą. 
Kaip išmintingai padarė Stolipinas ne
pabijojęs griežta ranka paimti revoliuci
ją už gęrklės. Tiesa, radikalai ir dabar 
dar urzgia, net ir šioj ramiojoj Dūmoj 
Stolipinas susilaukia užsipuolimų dėl ka
ro lauko teismų, dėl “stolipino kaklarai- 
šių,” kaip radikalai vadina kartuves. O 
ką kita daryti su tais teroristais, kurie 
buvo taip įsiutęs prieš valdžios narius, 
kurie nužudė Maskvos sukilimo malšin
toją generolą Miną, Petrapilio miesto 
viršininką Launicą, dąugelį gubernato
rių ir policijos valdininkų.

Caras negalėjo atsigėrėti Stolipinu, 
kuris pamažu grąžino jam visa tai, ką 
buvo išplėšęs Vittė savo spalių 17 d. ma- . 
nifestu, kuriuo norėta susiaurinti vien- 
valdybės teises. Štai dabar ir Dūma yra, 
o caro vienvaldybė pasilieka, nes vyriau
sybė vistiek atsakominga tik carui, o ne 
Dūmai ar kam kitam. Kokią caras nori, 
tokią vyriausybę ir paskiria. Tiesa, Sto-' 
lipinas norėjo sudaryti vyriausybę su 
Dūmos patikėtinių kadetų ir kitų libera
linių partijų žmonių dalyvavimu. Bet ir 
gerai, kad tai nepasisekė.

Lygiai 10 valandą Nikalojus jau buvo 
savo kabinete ir prašė pakviesti jau lau
kusį Stolipiną. Kaip visada, Nikalojus 
sutiko jį santūriai, bet maloniai.

Stolipinas ir prieš carą negalėjo suval
dyti savo griežtų ir energingų'judesių. 
Sunkumu, valdovingumu, o kartu atkak
lumu, žiaurumu dvelkė galingojo caro 
ministerio figūra. Jo išblyškęs veidas 
ryškiai skyrėsi iš juodos, kampuotoj 
barzdikės. Nuolat piktam savo akių 
žvilgsniui jis stengėsi caro akivaizdoj 
priduoti švelnią išraišką. Šaltu /metali
nio skambesio balsu skaitė Stolipinas.sa
vo pranešimą.

Stolipinas pranešime vaizdavo carui 
jo sumanytųjų ir vykdomųjų žemės re
formų eifcą. Valstiečių bruzdėjimai ir 
dvarų deginimas, o taip pat daugelis ka
reivių maištų ėjo šūkiu: “Norim žemės!” 
Pirmoji ir antroji Dūmos aiškiai sjūlė 
išdalinti dvarus ir patenkinti valstiečių 
žemės badą. Bet negi galėjo caro valdžia 
prasilenkti su privačios nuosavybės tei
se ir atiminėti žemę iš dvarininkų, kurie 
buvo ištikimiausias carui luomas. Ta
čiau reikėjo šiaip ar taip jr nerimstančių 
valstiečių reikalavimuš patenkinti. To
dėl, žiauriai numalšinęs valstiečių maiš
tus, Stolipinas paruošė įstatymus, ku
riais žemės badą tenkinti buvo numaty
ta visai neliečiant dvarininkų. Būtent, 
valstiečiam buvo parduodama valstybi
nė žemė ir dalis milžiniškųjų caro gimi
naičių dvarų žemių. Be to, Stolipinas pa
mažu naikino bendrosios nuosavybės 
valsčių žemes ir skirstė jas paskiriem 
ūkininkam.

Dabar Stolipinas su pasitenkinimu 
dėstė carui, kad žemės pareikalavimas 
keturgubai padidėjęs — i907 m. žemės 
nuosavybėn patvirtinimo pareiškimų pa
duota 211,922, o šiais, 1908 m., bus apie 
800,000. “Tai liudija,”, kalbėjo' Stolipi
nas, — “kad valstiečiai suprato refor
mos reikšmę ir išsižadėję svajonių už
griebti žemę, kaip jie tikėjosi riaušių 
metu. Neabejotina, kad'tas reiškinys vis 
didės ir neramuolių riaušininkų valstie
čių vietą užims tikri, tvirti ir geri ūki
ninkai, kuriais valdžia galės pasiremti 
visišku pasifikėjimu.”

(Bus daugiau) '

kūmą ir tautišku- !tiškai susipratę tarybiniai 
m ą' 7 greitai subrendo 
nauji talentai* Paulis Rū
me, Debora Vaarandi, Ju
lianas Šmul, Ralfas Parve, 
Aira Kaal, Mini Nurme.

Didžiojo Tėvynės karo 
periodas estų poezijai yra 
pakilimo, aktingumo ir di
džiadvasiškumo p e riodas. 
Kokia tolima, svetima ir be
jėgė, palyginus, atrodo bur
žuazinių laikų poezija su 
jos mistika, pesimizmu, 
formos kultu bei lyrizmu!

Tarybinė estų proza ne
atsilieka nuo poezijos. Stai
gus aplinkybių pasikeitimas 
Didžiojo Tėvynės karo pra
džioje davė daug konkrečių 
ir opių temų apysakoms- ir 
apsakymams. Didvyri š k a 
kova Estijos teritorijoje 
pirmaisiais karo metais, 
kada naikinamieji batalio
nai suvaidino didelį vaid
menį sulaikant vokiečių 
veržimąsi, fašistų piktada
rystės ir žvėriškumas, sa
vanoriškas daugelio patrio
tų įstojimas į liaudies ker
šytojų — partizanų eiles, 
pirmoji vokiečių okupacija 
1918 metais, o dar anksčiau 
Jurginių nakties sukilimas 
— tai temos, kurias naudo
jo savo kūrybai mūsų, pro
zininkai.

Būdingas tam metui, ga
na dažnai užtinkamas, dvie
jų priešingų vienas kitam 
brolių pavaizdavimas. Jau 
1940 metais tą motyvą pa
naudojo M. Metsanurkas ir 
M. Raudas, kurių apsaky
mai turėjo net vienodus pa
vadinimus: “Broliai”. A. 
Tuliko apsakyme vienas 
brolis pavaizduotas pažan
giu. o kitas niekadėju, ku
ris tačiau pasikeičia fron
te. A. Kinto “Broliuose” 
vienas brolis vokiečio kari
ninko įsakymu -sušaudo sa
vo b,rolį, naikinamojo bata
liono kovotoją. A, Jakobso
no “Atpirkime” vienas bro
lis eina pas kitą, vadą, į- 
stoja į jo kuopą, kur per
siorientuoja ir išperka savo 
kaltę.

Brolis prieš brolį — toji 
opi situacija — įgalino ra
šytojus ryškiai pavaizduoti 
tą tikrą diferenciaciją, ku
ri vyko mūsų visuomenėje, 
veikiant istoriniams įvy
kiams.

Tuo tarpu kai poetams 
eilėraščius sukurti tiesio
giai davė impulsą jų pačių 
pergyvenimai, apsakymai 
iš’okupuotos Estijęs gyve
nimo ( o jis daugiausia bu
vo vaizduojamas) rėmėsi 
ta menka medžiaga, kurią 
tada pavykdavo gauti. To
dėl ši tematika ne perdaug 
įvairi. Daugelis kūrinių — 
fantazijos produkcija, o ne 
tikrovės atskleidimas. Tas 
trūkumas pastebimas, pa
vyzdžiui, P. Rumes kūriny
je “Rudasis maras”, pirmo
joje tarybinėje pjesėje, 
vaizduojančioje vokiečių o- 
kupaciją. Karo dienom dar 
nebuvo rašoma apie fronto 
gyvenimą. Tą spragą vė-
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CARSKOJE SELO IDILIJA

Nikalojus pabudo apie 8 valandą ry
to. Jo žmona kažkodėl anksčiau atsikėlu
si ir jau nuėjusį pas vaikus. Jis buvo pa
tenkintas, kad šiandien nereikės į jūkius 
paradus važinėti ir galės praleisti dieną 

' šeimynos rate, su Aliks ir su vaikais.
Tiesa, atvyks su pranešimu ministeris ’ 

pirmininkas Stolipinas, bet jo praneši
mai caro daug nevargina. Ir tikrai, koks 
geras atradimas tas Stolipinas! Iš neži
nomo tolimos Kauno gubernijos kuklaus 
bajoro jis dabar pasidarė nepakeičiaYnas 
ir energingas sosto ramstis. Tai jau ne 
abejotinos ištikimybės sVittė ir ne sena
sis lepšis Goremikinas. Tiesa, Goremiki- 
nas gerai patarnavo carui išvaikęs pir
mąją Valstybės Dūmą. Caras nusišypso
jo, prisiminęs tą naktį, kada jis abejojo

* — išvaikyti Dūmą ar ne, kaip jis jau no
rėjo atšaukti Goremikinui duotąjį įsa
kymą paleisti Dūmą. Bet senis Goremi
kinas tyčia liepė niekam jo nežadinti ir 
caro nors sustabdyti Dūmos paleidimą jo 
nepašiekė. Dabar Nikalojus buvo dėkin
gas Goremikinui, kuris nepaabejojo Dū
mos išvaikyti. Nors tada tai atrodė pa
vojinga ir gręsė nauju revoliucijos pasi
kartojimu, nors buvo sukilę kelių tvir
tovių pulkai ir Vibprgan suvažiavę pir
mosios Dūmos atstovai ragino griauti 
valdžią, vistiek vyriausybė laimėjo. An
trąją1 Dūmą išvaikydamas Stolipinas jau 
elgėsi drąsiai. O štai dabar, Stolipino dė
ka, veikia gana padori vyriausybės ir 
caro atžvilgiu trečioji Dūma.

Tos mintys akimirką užvaldė Nikalo- 
jaus sąmonę ir tuoj peršoko prie malo
nesnių dalykų. Nikalojus galvojo, kad 
reikės vėl atnaujinti medžioklę Baltvy- 
žių girioj, kuri eilę metų dėl tos nelemtos 
revoliucijos buvo sutrukdyta. Tai bent 
bus vėl medžioklė, o ne koks tetervinų 
šaudymas, kuriuo reikėdavo pasitenkinti 
visus tuos metus. Bus gerokai privisę 
stumbrų ir įvairių žvėrių, kuriais taip 
turtinga Baltvyžių giria. Tiesa, vėl Vil
helmas primena apie'jo seną norą kada 
nors dalyvauti tokioj medžioklėj Baltvy
žių girioj. Bet Nikalojus tos medžiokli
nės sėbrystės su Vilhelmu vengia ir ver
čiau išsižadės 'medžioklės, kaip medžios' 
kartu su kaizeriu. z

Nikalojus atsikėlė, pasimaudė baseine, 
greitai apširengė ir netrukus vaikščiojo 
po savo kabinetą laukdamas arbatos, ku
rią gere lygiai 9 valandą. Nikalojus bu
vo neaukšto ūgio, gana stambaus sudė
jimo vyras, su kiek neproporcionaliai iš
vystyta viršutine stuomens dalim. Drū- 
tokas kaklas s

|F. W. Skatinsi
(SHALINSKAS) «

Funeral Home g 
84-02 Jamaica Avenue*Jį 
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- Koplyčias suteikiam nemokamai 
» visose dalyse miesto. •
y 5
g Tel. Virginia 7-4499 g

M « 
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grupių ir pavienių.^ 
Iš senų padarau w 
naujus paveiks-§| 
lūs ir krajavusM 
sudarau su amc-3 
rikoniškais. Rei-^ 
kalui esant irS 
padidinu tokioj 
dydžio, kokio pa- « 
geidaujama. Tai-^ 
pogi atmaliavojufl 
įvairiom spalvom.2

8

Fotografas
[Traukiu paveikslus familijų, ves-S 
tuvių, kitokių

? JONAS STOKES ..& &| 512 Marion St., Brooklyn >5
Jį?Kampas Broadway ir Stone Ave., prie/? 
St Chaunęey St., Broadway Line. /S
S Tel. GLenmore 5^6191 į

S

£

y 
y s
y

MŪSŲ MEDUS
Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. 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,-W

i

M

y

1113 Mt. Vemon Si 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) ,

. Laidotuvių 
Direktorius

<*►
Liūdesio valandoj kreip- 

. kites ]irie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi- 

\ mu ir kainomis būsite pa- i 
tenkinti.

4 pusL—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirt., Sausio 8, 1948

i t
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• -z ' * • r ■' ;•> ‘ ■ f ■ . . . -v ,■

■■ yt *

i ’ ’ t . N

%

♦

Easton, Pa.

Jeruzale. — Žydai spro
gimais užmušė dar 14 ara- 
bų. '

Oras Gal Prastesnis, Negu , 
Floridos Uraganai

PATYRĘ
ARMATURE WINDERS - 

prie vidutinių ir didelių sizų motorų

Lauke stovėju- 
ir trokai 

Išvaizda

OIL BURNER APTARNAVIMUI 
VYRAI

.Gerus darbas patyrusioms aptarnavimo 
vyrams prie "Gun Type Oil Burners"

ir aliejum šildymo, siatemoa. į 
Kreipkitės tuojau

ENGINEERING SERVICE CO.
222 Clements Bridge Road 

Barrington. N. J.
aba telefonuokite HADDON HEIGHTS 2-6049

(ID

DYNAMIC WORKS 
Avc. A ir North Street 

BAYONNE, N. J. 
. («)

Skaitytojų Balsai
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

prieš kitus darbininkus.
Kaip pastebėjau, tai Kelei

vio redaktorius darė maršru
tą net į Floridą ir ten sukurstė 
iki tol ramiai gyvenančius ir 
bendradarbiavusius lietuvius. 
Ir kada Keleiviui ten nedavė 
pinigų, tai tuos lietuvius išva
dino “kacapais,” “vėžio ligo
mis,” “komunistais” ir kitais 
vardais. O iki tol ten žmonės 
gražiai sugyveno, vieni kitų 
nepravardžiavo. Aš keletą jų 
pažįstu, vis tai ramūs ir pro
tingi lietuviai.

Čia noriu paprašyti Laisvės, 
kad patalpintute kelias pa
stabas, kurias buvau pasiuntęs 
į Keleivį, bet jie netalpino. Aš 
rašiau:

“Mano patarimas jūsų laik
raščiui. Jūs labai daug Ke
leivyje rašote apie kitų šalių 
lyderius, bet kodėl mūsų ša
lyje, Amerikoje, lyderių ne
matote? Ar jūs labai bijote, 
kad jų blogų darbų nekriti
kuojate? Keleivis, visas 
tas tik Rusijos valdonų 
komis.”

už i m 
kriti

brau
ni ūsų

“Kas dėl pragyvenimo 
gurno mūsų šalyje, tai 
valdonų kaltė. Trumanas nie
ko nedaro, kad pastoti kainų 
kėlimą, bet viską daro, kad 
pastoti algų kėlimui. Tam iš
leidžia visokius įstatymus 
prieš unijas ir organizacijas.

“Kas sakė, kad prezidentas 
Trumanas nieko negali? Ka
da kongresas sumanė dalį tak
sų numušti, tai jis atmetė tą 
sumanymą.”

“Aš nemyliu karštų komu
nistų, bet dar daugiau neap
kenčiu fašistų. Gi matant, 
kas darosi mūsų šalyje, kaip 
Keleivis į tai atsineša, tai jis 
ant 75 nuošimčių jau stovi fa
šistų eilėse. Ponai, neužsi
gauk ite už tai, nes tai teisy
bė.” A. P.
Fitchburg, Mass.

CIO prezidentas Philip Murray ir devyni vice-prezidentai, Washingtone, ,kur jie bu
vo susirinkę ir vienbalsiai užgyrė programą reikalauti pakėlimo algų, kada išsi
baigs turimieji kontraktai. Sėdi (iš kairės ) : Emil Rieve, Murray, Allan S. Haywood. 
Stovi: Joseph Curran, Albert Fitzgerald, John Green, J^cob Potpfsky, Walter Reu

ther, O. A. Knight, L. I. Buckmaster.

MONTREAL, CANADA
Ligoniai

Gruodžio 17 d. ęusirgo An
tanas Laužys, 2108 Emma St.

Gruodžio 18 d. susilaužė ko
ją Freitakas Liudas, 2054 Co- 
lorine St.

Susilaužė koją Skirka- Pe
tras, muzikantas ir nuolatinis 
progresyvių organizacijų rė
mėjas, gyvenąs 2398 Fronte
nac St.

Aplankė Garnys
Gruodžio 20 d., šeštadienį, 

Di\ Rabinovičiaus ligoninėj, 
susilaukė gražios ir sveikos 
dukters P. šimonėlienė (Petro- 
nytė). Motina ir duktė svei
kos ir jau Kalėdų šventes 
šventė namie.

Gruodžio 27 d. Anne Lese- 
progresyvių organi- 

veikėjo ir darbuotojo 
Lesevičiaus žmona, 

General ligoninėj su- 
sveikos ir gražios du- 
Motina ir duktė gerai 
ir tikisi greitu laiku

vičienė, 
zacijų 
Juozo 
Jewish 
silaukė 
krelės. 
jaučiasi 
parvykti namo.

balių. Buvo papuošta eglai
tė, rodompjudžiai ir atsilankė 
Kalėdų diedukas su maišu 
Saldainių.

Programa prasidėjo apie 7 
val.-vak. Mr. Juškevičius pa
rodė porą trumpų komiškų 
filmų ir vieną ilgą, “Alice in 
Wonderland.” Laike progra
mos kliubietės šeimininkės — 
Vilkaitienė, šarkienė, Varnai- 
tienė ir Jasiūnienė — jaunuo
menę gražiai pavaišino.

Muzikantams grojant, su 
didžiausiu triukšmu atvyko 
diktas, raudonas, su ilga barz
da, Kalėdų diedukas, nešinąs 
maišą. J. Šarkiui padedant, 
Kalėdų diedukas (K. Guzevi- 
čius) apdalino jaunuomenę 
saldainiais ir pažadėjo per 
Kalėdas atnešti daugiau dova
nų. Išvykus diedukui namo, 
jaunuomenė ir tėvai, truputį 
pašokę prie Skirkos ir J. Viz
baro muzikos, išsiskirstė i na
mus.

So. Boston, Mass.

xictctetetevecteteKtctctetcietciCie^ieiet^

. J. Kaškiąučius, M. D.| 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964
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Kalėdų Eglutė Vaikams
Gruodžio 20 d., šeštadienio 

vakare, Vytauto kliubaS su- 
I rengė lietuvių vaikam Kalėdų

I Living Room Cushions
J Refilled With New Springs
I $3.75 1
LSofa Apačios Perbudavojimas.|
I Už $12.00 I
? Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

Dainininkai Neatvyko
Išvietintų lietuvių grupė, 

dirbanti miškuose/ rengėsi at
vykti į Montrealą per Kalė
das. Kaip matytt, jie turi su
siorganizavę vyrų chorą ir no
rėjo atvykę į Montrealą pasi- 
rodyti ir susipažinti su čia gy- 

® j veliančiais lietuviais. Bet jie 
neatvyko. Sakoma, kad miš
kų kompanijos jų neišleido.

&

j LITUANICA SQUARE

Irestaurant
f

$

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS. SAVAITĖJE

>282 UNION AVĖ.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

. BROOKLYN, N. Y

fa
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ž 
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Žuvo Septyni Žmonės
Kūčių dieną ir per Kalėdas 

penki žmonės žuvo trafiko ne
laimėse, vienas 3 metų vaikas 
sudegė gaisre' kuris kilo nuo 
Kalėdų eglutės, kitas, 6 metų, 
užsinuodijo gesais.

Nepaprastai didelis skaičius 
buvo sužeista trafiko nelaimė
se. Vien tik kūčių vakare bu
vo gauta 42 ambulansų parei
kalavimai.

ministc-

Galima 
valdžiaTel. EVergreen 4-9642 S

- 1

660

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

nepaprastu
RONKONKOMA

8634
TELEPHONE
STAGG 2-5043

Verduno Valdyba Reikalauja 
Kainų Kontrolės

Montrealo priemiesčio Ver
dun valdyba reikalauja, kad 
federalė valdžia atsteigtų kai
nų kontrolę ant svarbiausių 
maisto produktų, kaip tai, pie
no, sviesto ir kitų.

Verduno majoras, E. Wilson,, 
ir valdyba pasiuntė rezoliuci
ją į Ottawą finansų 
riui Abott.

Tai gražus žygis. , 
tikėtis, kad federalė
atkreips atydą, kai miestų val
dovai pradės siųsti tokias re
zoliucijas. Į paprastų žmonių 
reikalavimus ir prašymus ne
kreipiama domės,ir kainos ky
la į padangės
smarkumu, taip, kad papras
tam darbininkui greitu laiku- 
prisireiks maitintis tik viena 
duona, nes kitų maisto pro
duktų nebus galima nusipirkti.

* . j
Apsinuodijo Amonija

Gruodžio 26 d. pratrūko 
amoni jos vamzdis Mount Roy
al pieninėje, ir keturi darbi
ninkai buvo nuvežti į ligoninę. 
Kiti darbininkai spėjo išbėgti 
laukan. Atvykę ugniagesiai 
vidun galėjo įeiti’tik apsirengę 
specialiais drabužiais ir mas- 
komis.

Reporteris.

ALDLD 7 Apskr. Reikaluose
Šjs žodis tariamas ALDLD 

7rtos Apskrities komiteto na
riams.

Draugės ir draugai, visi ko
miteto nariai, kurie esate iš
rinkti bei užtvirtinti 1948-ms 
metams, kaip mums ^Visiems 
žinoma, gruodžio 14 d. šau
kiamas posėdis neįvyko,, todėl, 
kad tą dieną turėta Bostone 
kiti svarbūs reikalai.

Bet mums būtinai reikia tu
rėti komiteto posėdį, neatidė
liojant ant toliau. Taigi, šiuo 
kartu vėl šaukiu posėdį šį mė
nesį — sausio 18-tą d., 2 vai. 
po pietų, Liet. Piliečių Kliubo 
viršutinėj svetainėj, 318 West 
'Broadway, So. Boston, Mass.

Manau, kad šis sekmadie
nis, sausio 18, kaipo trečias 
sekmadienis mėnesio, bus vi
siems patogus suvažiuoti. 
Taipgi ir laiko valanda, 2 v. 
po pietų, bus gera suspėti pri
būti j posėdį;

Pasitikįs, Apskr. Pirm.
J. M. Karsonas.

PRANEŠIMAS
SO. BOSTON, MASS.

Progresyvių Am. Piliečių Kom., 
Liet. Skyr., susirinkimas įvyks 11 
d. sausio, 3 vai.'dieną, 318 Broad
way. Bus istorinis susirinkimas, to
dėl kad mes neturėjom praeityje 
tokio susirinkimo, kuriame bus 
gvildenama mūsų padėtis šioj šaly
je. Tad daug naujo išgirsite iš nau-’ 
jos valdybos nuveiktų darbų ir ką 
turėsime veikti ateityje. Kurie turi 
noro padėti mums šiame darbe, sto
kite į' mūsų eiles. Kurie prisirašys, 
tai reikės mokėti vieną dolerį j me
tus. — Kviečia Valdyba.' (6-7)

Lapkričio 29 mirė Ądomas 
Kupstas, St. Mary’s Ligonbu- 
tyj,e. Velionis neturėjo gimi
nių.

Adomo Kupsto palaikais rū
pinosi organizacijų nariai. Rei
kėjo nuspręsti, kaip vesti šer
menis, nes pranešta, kad jis 
prieš mirtį buvo aprūpintas 
dviem sakramentais. (Pas 
mus beveik visi “bedieviai” 
būna palaidoti su sakramen
tais.) Velionio Ad. Kupsto 
artimi draugai gerai žinojo, 
kad jis neturėjo bendro su ti
kyba, ir nusprendė palaidoti 
laisvai.

Laidotuvės įvyko 2 d. gruo
džio, iš graboriaus Kassly ko
plyčios.

' J. J. Daujotas trumpai nu
švietė Adomo Kupsto darbus. 
Jis gimęs 1884 metais. Pa
ėjo iš Rudaminos parapijos, 
Kalvarijos apskrities. Jis bu
vo likęs našlaičiu 11 metų.

Į šią šalį atvažiavo 1904 m.-, 
į anglių kasyklas, Collinsville, 
111., apylinkę. Vėliau išmoko 
plaukų kirpiko amatą ir juomi 
užsiėmė iki mirties.

Adomas Kupstas buvo išti
kimas darbo klasėm sūnus. Per 
suvirs 30 metų buvo atsida
vęs darbininkų klasei. _ Gali
ma sakyti, velionis gyveno at
sidavimu dėl geresnės santvar
kos visai žmonijai, neskiriant 
tautų ir rasių.

Jisai tą įrodė savo dar
bais, remdamas pažangųjį 
darbininkų judėjimą ir darbi
ninkišką spaudą. Rinko au
kas įvairiems darbininkų rei
kalams’ir pats niekuomet ne
atsisakydavo nuo aukojimo. 
Buvo Laisvės skaitytojas, tu
rėjo vieną Laisvės Šerą ir vie
ną šėrą steigiamo Liet. Kultū- 
nio Centro namo. (Draugai 
pasitarę nutarė abudu Šerus 
grąžinti kaipo auką.)

Adomas priklausė tarptau
tinei K. P., taipgi Šv. Kazim. 
Draugystei, LDS 92 kp., 
LLD 49 kp. ir Kliubui. Vi
sose organizacijose turėjo už
ėmęs atsakomingas pareigas.

Jo karstas tapo papuoštas 
nu’o organizacijų ir draugų gė
lių vainikais.

Keletas mašinų palydėjo f 
St. Clair Memorial kapines.

Ant kapinių J. Ten įkaitis 
pasakė atsisveikinimo prakal
bą, palinkėdamas Adomui 
Kupstui ramiai ilsėtis Dėdės 
Šamo žemėje.

O mes, likusieji, tęsime jo 
darbą. Draugas.

Sausio 1, Naują Metų dieną, 
per visą mūsų teritoriją, nuo 
Pokonų kalnų iki pat Phila- 
delphijos miesto, siautė labai 
prastas oras. Sniego nebuvo 
daug, bet lietus liję)- per visą 
dieną ir naktį. Lijo ir šalo, tai 
medžių šakos, elektros ir te
lefono vielos pasipuošė sida
brine spalva,
sios auto mašinos 
storai ledu apžėlė.
buvo graži, bet neilgam, nes 
nuo sunkumo negalėjo atlai
kyti didelių medžių stambios 
šakos lūžo ir užvertė daug 
gatvių. Sutemus, nakties lai
ku, sutruko daug elektros vie
lų, kurios bile kur paliestos 
žaibavo. O krisdamos me
džių šakos sudarydavo tokį 
braškėjimą, lyg perkūnas die
vaitis spardytus!/tai daugelyj 
vietų elektra sustojo švietusi.

žmonių apsaugojimui valsty
binė milicija per radiją nuo
latos pranešinėjo, kad niekas 
neliestų jokių vielų, bile kur 
kabančių, nes tai reikštų savi- 
žudystę elektros srove, ir kad 
auto mašinų niekas nevartotų, 
nes visos gatvės ir vieškeliai 
yra ledu padengti, slidūs, ne
saugūs.

i
Tačiau pasitaikė visokių ne

laimių. Buvo keli stambesni 
gaisrai. Ir su auto mašinomis 
ant ledo paslydimų, aišku, ir 
susižeidimų buvo nemažas 
skaitlius. Seni žmonės pasa
koja, kad jie nepamena tokios 
katastrofiškos žiemos. Esą, 
buvo didelė žiema 1888 me
tais, ale tai visgi netokia paš- 
kudna, kokią dabar turime.

Mane ne vienas persergėjo, 
sako, “nevažiuok j tą saulėtą 
Floridą; matai, koki ten bū
na dideli vėjai ir potviniai, 
dar galą greičiau gausi. Da
bar man buvo proga atsakyt, 
kad 
gus. 
dis
ant bile žmogiško arbūzo 
“kaput.
taikyt bile kada ir bile kur. 
Šį sausio mėnesi, pasišmeravęs 
savo limoziną ir vėl patrauk
siu į saulėtą Floridą. '

V. J. Stankus.

; DANTįJ GYDYTOJAS j

;Dr. A. Petriką
[ 221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

g

Tuojau Užsisakykite 
Stasio Jasiliomo

ir čia gyvenimas nesau- 
Bile ledu apžėlęs me- 

ar elektros, viela užkris 
ir

Nelaimė gali pasi-

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. sausio, 3 vai. dieną. 735 Fair
mount Ave. Užsimokėkite duokles 
ir pasiimkite pereitų metų knygą. 
— J. S., sekr. (6-7)

LINDEN, N. J.
Piliečių Klubo metinis susirinki

mas įvyks sausio 30 d., Liet.'Liber
ty Park salėje, 340 Mitchell Avė. 
Nariai ir narės, kviečiami dalyvauti. 
Reikės rinkti naują valdybą 1948 
metams. Turėsime ir kitų svarbių 
reikalų aptarti. Po susirinkimo tu
rėsime užkandžių ir įsigėrimų. Beje, 
nepamirškite v užsimokėti metines 
duokles. — M. Prakop. (6-7)

SO. BOSTON, MASSa
LDS 62 kp. susirinkimas įvyks 8 

dieną sausio, 8 vai. va k., 318 W. 
Broadway., Prašome visus dalyvauti 
susirinkime, išgirsite raportą iš 
praeitų metų veikimo. - Kiekvienus 
narys turi žinoti kas buvo nuveikta 
ir ką reikės dirbti toliau, kad mūsų 
darbas būtų pasekmingas. Taip pat 
nauja valdyba užims vietą, kad bū
tų pasekmingčsni metai gavimui 
naujų narių. — Valdyba. (5-6)

Bucharest.— Pranešama, 
kad Rumunijos' valdžia įsa
kė išsikraustyt ir dviem 
buvusiojo karaliaus Micha
elio tetom. Jis jau Šveicari
joj.

PAVASARIŲ GODOS
(Antras tomas)

įvertinkite savo didįjį poetą, liau
dies švietėją ir akstintoją darbo 
žmonijos | kovą už šviesesni gyve
nimą! Tuojau įsigykite jo poezijos 
knygą.

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

KNYGA Iš 256 PUSLAPIŲ.
Kaina $1.00.

Kurie iš anksto užsisakys šią kn$r- 
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, pulkus 
pasiskaitymas dvasiniam susistipri- 
nimui.

Antroj 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.

j
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CAMDEN, N. J.
LLD 133 kp. susirinkimas. įvyks 

sausio 11 d., 2 vaį. dieną. Pas dd. 
Bakšius, 1622 Fillmore fjt. Visi na
riai dalyvaukite, atsiveskite ir nau
jų' narių prirašyt. Rinksime valdy
bą, bus perduoti Kp. Šerai K. Namo, 
kurie jau prisiųsti. Turime ir kitų 
svarbių tarimų. Tad visi dalyvauki
te šiame svarbiame susirinkime. 
—Kuopos Sekretorius Bakšys. (6-7)

’ worcesterTmass.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

Sausio 11 d., 10 vai. ryto,, 29 Endi-’ 
cott St. Prašau visų dalyvauti. Čia 
galėsite užsimokėti duokles už šiuos 
metus ir atsiimti knygą už pereitus 
metus. — J. M. Lukas, sekr. (6-7)

CLEVELAND, OHIO
A. L. M. Klubas stato scenoj la

bai. gražią ir juokingą komediją, 
“Pusseserė' Salomėja,” įyyks sausio 
11 d: Saehsenheim salėje, 1406 E. 
55th St. Durys\ atdaros 4 vai. Loši
mas 5 v. v. Šokiai 8 v. v. prie 
Thomson’s orkestros. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
—Kom. *' (6-7)

l Egzaminaoįam Akis,į 
| Rašome Receptas | 
iDarome ir Pritaikome Akinius 1 y -

SO. BOSTON, MASS.
LLD 2 kp. moterų susirinkimas 

įvyks sausio 8 d., 8 v. v., 318 Broada
way. Kviečiame ir draugus daly valk
ti, nes turinio daug svarbių reikalų 
aptarimui. Vienas iš jų yra dienraš
čio Laisvės metinis bankietas, prie 
kurio turime skubiai rengtis. — 
Otg. ' (5-6)

? August Gustas
I BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

f Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

» y y y y y

f Drs. Stenger & Stenger į
' 5 Optometrists. 5
/ 394^398 Broadway S
I Brooklyn, N. Y. |
y Tel. ST. 2-8342 ' J

b«i<iC«t€t€t<ectSKt<lccgictctciCt«t«tct<tcictc^ictct<MtCi<ice<t<tcictCiCiCiCectCeCiCtCtCt<tCtct«CC^

į Matthew
\ BUYAUSKAS
, Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą. _

«£

į Moderniškai {rengtos Koplyčios g
I 426 LAFAYETTE ST., i
I , Newark 5, N. J. j
l Tel. MArket 2-5172 3

| Paul Gustas Funeral H

I
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS į

Telefonuokite dieną ar naktį !

EVergrdfcn 7-4774 i

j

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

' Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas J 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. < j 

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

5 puąl.—Laisvė (Liberty, Irith.D^ily)—Ketv!rt., Sausio 8, 1948
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Susituokė Ed. Mičiulis

BAR & GRILL

M.
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Tel. EVergreen 4-8174
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veido spalvos pa- 
ano, kuris užmušė

y Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

March of Dimes kampanija 
New Yorke oficialiai prasidės 
15-tą.

650-—5th Avė., kjimp. 19 St 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

ANTANAS LEIMONAS 
g Savininkas

g 306 UNION AVENUE 
| GERAI PATYRĘ PARKERIAI

.------------------ - *
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kaip tas teismas
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NewYorto^8ė^yZlnlof
Southbrooklyniečiai 
Perkasi Lietuvių 
Namo Bendrovės Šery

Penktadienį, sausio 2* d., 
Dambrowsky svetainėj, 755— 
4th Ave., So. Brooklyn, N. Y., 
įvyko LDS 50 kp. metinis su
sirinkimas. Narių atsilankė 
mažai, ypatingai moterų ma
žai buvo, gal sniegas paken
kė. Valdybos raportas priim
tas be diskusijų. Nariai mo- 
kasi duokles laiku, susispenda- 
vusių nėra. \

Praėjusiais metais kuopa tu
rėjo 2 sėkmingu parengimu, 
kurie davė pelno suvirs du 
šimtu dolerių. Kuopa turi 
pirkusi 2 Lietuvių Namo B-vės 
seru. Išmokėjus visas bilas, 
ižde randasi suvirs šimtas do
lerių ir 2 LNB šėrai. Viso 
įplaukų 1947 m. turėjo $1,-

Išlaidų $1,567.38. Li- 
vienas

672.62 
gonių buvo vienas ir 
mirė.

Laiškas nuo Lietuvių 
Bendrovės, kviečiantis 
vauti konvencijoj, kuri 
sausio 24 d., nuosavame na
me, Liberty Audito rium, 
110-06 Atlantic Ave., Rich
mond Hill, L. I. Delegatu ap
siėmė drg. Tiškus.

Surengimui metinio parengi
mo komisija raportavo, kad 
ieško tinkamos svetaines. Ma
no, kad vistik pasiseks suras
ti.

Šie kuopiečiai pasipirko Liet. 
Namo Bendrovės šėrų: J. Kie- 
la, Bunkienė ir Panebažis po 
vieną Šerą ir J. Andziulevičius 
du Šeru.
mui šėrų M. Kulikienė ir W. 
Kūlikas.
kad visi* kuopiečiai 
bent po vieną šėrą. 
brėžta kvota dar vis nesukel
ta, todėl, kurie manote tapti 
šėrininkais, tai padarykite 
tuojau, be jokio vilkinimo.

Koresp.

Namo 
daly- 
įvyks

Pasidarbavo gavi-

Būtų labai gražu, 
įsigytu

Pasi-

• ‘ Sausio 4 d. plačiai brookly- 
.niečianąs žinomo kriaučių kon- 
traktoriaus P. Mičiulio sūnus 
Edvardas susituokė su Uršu
le Bajoraite, irgi brooklyniete.

Nors Edis dar jaunų metų, 
bet jau ir jis turi' nuosavą 
Brooklyne drapanų^ biznį ir, 
sako, puikiai sekasi. *.

Vestuvių pokilis įvyko gra
žioje Forest Hill Inn patal
poje, dalyvaujant apie 200 
svėčių. Pękilyje tvarkos bu
vo prisitaikoma pagal, Ameri
kos-stilių, na, ir, sakysiu, kul
tūriškai. Svečius sugabiai pri
žiūrėjo Edžio mamytė Mičiu^ 
lienė. '

Didžiumą publikos sudarė 
čia gimęs lietuviškas jauni
mas. Buvo smagu su tais jau
nuoliais pasikalbėti.

Apie lietuviškus reikalui 
gali ir šiaip ir taip kalbėti— 
jie klausosi. Bet kai užsimeni 
apie amerikoniškus reikalus ir 
dar anglų kalba, tai jaunuolis 
pagyvėja ir bile tema moka 
sugabiai orientuotis.

Man teko pokilyje su vie
nu jaunuoliu susidraugauti, .ir 
ve kaip trumpai ir aiškiai pa
aiškino meilę lietuvybei:

“Ar žinai, kas man patinka 
lietuviško?” Atsakiau, ne, ne
žinau. Paaiškino, kad jam 
patinka lietuviškos dešros ir 
kopūstai, šiaip esą neužsi- 
imąs su lietuviškumu.

Pas mane ir,susidarė nuo
monė, kad, nežiūrint, kaip 
agituojam ir raginam jaunuo
lius būti lietuviškais, apart 
daiąavimo choruose, tik maža 
dalelė galės pavaduoti lietu- 

‘ - viškoje dirvoje senuosius dar
buotojas.

Medaus mėnesiui praleisti, 
jaunieji ’Mičiuliai išskrido į 

’ Bermudą.
Lankiu jiems sveikatos ir lai

mingai kopti linksmybių ban
gomis į 
.venimą.

gražy šeimyninį gy- 
Kazys Bevardis.

I Lietuvių Komunistų Klubas
Pradėjo Metinį Vajų
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ATEINA LAISVES BENDROVES 
SUVAŽIAVIMAS ir BANKIETAS
Laisves bendroves suvažiavimas ir bankietas 

įvyks sausio 25-tą (Jan. 25); bus GRAND 
PARADISE SALĖJE, 318 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Suvažiavimas prasidės 10 vai. ryto. Vakarie
nė bus duodama 6-tą valandą vakare. n

Prašome visų įsitėmyti, kad naujame name 
dar negalėsime turėti šio savo metinio parengi
mo ir suvažiavimo, nes namo bendrovė pranešė, 
kad dar jie nėra prisirengę išnuomoti svetainės 
parengimam kitų organizacijų. Taigi šiemet 
mūsų bankietas bus toje pačioje vietoje, kur 
būdavo per pastaruosius- kelerius metus,— 
GRAND PARADISE SALĖJE, 318 GRAND 
ST., BROOKLYN, N. Y.

Bankieto bilietai jau gatavi. Prašome tuojau 
įsigyti bilietus. BILIETO KAINA $3.00.

Labai svarbu dalyvauti suvažiavime ir hankie- 
te. Kiekvienas Laisvės patriotas, iš visos New 
Yorko apylinkės privalo būti bankiete. BŪTI
NAI Iš ANKSTO ĮSIGYKITE BANKIETO 
BILIETUS.

Bus gera vakarienė su alum. O po vakarienės 
bus šokiai. Vientik šokiams 60c. šokiams gros 
šešių kavalkų radio orkestrą.

*

4» *
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Dar Prašome Visokios 
Talkos Namo Darbams

F

Talkos vėl prašome 
šios savaitės:

_.a,. , , 
gale

Šeštadieni, 10-tą, ir 
Sekmadienį, J 1-tą.
Dar yra taisyti grindų, 

džių. Reikia valytojų ir viso
kių darbininkų.

Be abejo, nuolat ir daug 
dirbusiems talkos jau įkyrėjo. 
Tačiau ypatinga, kad dau
giausia dirbusieji laikosi, ryž
tingai iki užbaigos. Tiek 
daug nudirbus, norisi pamaty
ty ti darbą užbaigtu. O maty
dami, kad dar vis lįko darbo, 
sugrįžta prie jo daugelis ke
lioliktu, o tūlas ir keliasde-

Mūsų Antanas
Grįžo Kanadon

ke-

ga- 
yra 
to, 
sa-

Laisvėje buvo rašyta, kad 
drg. Antanas Lapata lankosi 
Brooklyne ir kad neužilgo vėl 
grįš į Kanadą. Taip jis ir 
padarė, sausio pirmos dienos 
11 vai. vakarą, būrelio drau- 
gų-ių lydimas, iš Grand Cen
tral stoties, New Yorką aplei
do.

Kadangi Antaną jau seniai 
pažįstu ir kadangi ne tik idė
jiniai, bet ir asmeniniai esame 
geri draugai, tai, kaipo rimtą 
progreso šalininką, norėčiau ir 
laisviečiams jį perstatyt.

Antanas — nepaprastų 
bumų rimtas vyras. Jis 
puikus dailydė-stalius, be 
talentingas komikas. Jis
vo klausovą . greit suinteresuo
ja ir skaniai prijuokina.

Torontiečiai turi chorą. Ka
da tas choras ant estrados, 
yra ne tik ko pasižiūrėti, 
ir pasiklausyti. Ir čia ne : 
las, visi girdėję taip sako. 
Toronto Bangos Choras, 
tanas yra to choro narys.

Darbo žmonių liaudies rei
kalai Antano dienotvarkyje 
visuomet pirmoje vietoje. Tie 
reikalai visuomet buvo ir bus 
artimi jo sielai. Antanas ga
ji būti pavyzdžiu daugeliui iš 
mūsų. čia, reikia pažymėti 
dar vieną “mažmožį,” kuriuo 
Antanas didžiuojasi, štai jis, 
—nepaprasta giminyste^ Mes 
visi per radiją ar ant estrados 
jau ne kartą girdėjom dainuo
jant garsią dainininkę, tai lie
tuvių mylimą lietuvišką lakš
tingalą — Birutę Ramoškaitę. 
Birutė yra Antano visai arti
ma giminaitė, jo tikros sesers 
duktė. .

bet 
me- 
Tai 
An-

Mirė St. Ziibavičius
67

šimtu kartu.
Tačiau, užbaiga.jau užmato-

Dar kiek pasispausime ir

O paskubėti juo labiau 
kad laukiame 

šio pat mėnesio 24-tą

ma.
bus užbaigtas namas paruoš
ti.
norisi dėl to,
svečių.
laukiame Namo Bendrovės su
važiavimo, kuris jau įvyks 
šiame, nuosavame nam'e. Į jį 
suvyks brooklyniečiai šėrinin- 
kai. Atvyks daug svečių ir iš 
toliau. Lai jie pamatys jį 
pilnai užbaigtu ir gražiausiu, 
kokiu jis gali būti!

Taigi, prašome visus dar 
kartą į talką.

Namo Komisija.

“Nėra” TNT Sandėlio 
Savininko

Eksploduojančias medžiagas 
surado po vienos dėžės išsibė- 
rimo prieplaukoje. Surado, iš 
kur tos medžiagos ^įvežtos. 
Bet neranda.savininko to san
dėlio, kuriame 65,000 tsvarų 
TNT buvo sukrauta.

Atitinkamoms įstaigoms bu
vo raportuota, būk Julius 
Chender esąs savininku to san
dėlio, Bronxe. Bet jis—Pa
ryžiuje, 
dentai, bet jis sako: 
manymas, 
savininku, 
krovinio iš sandėlio išvežimui 
vadovavęs koks jaunas 
kas Philip Alper, bet 
neranda.

Bronxe.
Jį pasiekė korespon- 

“Prasi- 
Jis nesąs namo v

Raportuota, kad

Vėl Gavome Sniegot z I

vyru- 
to■ir

vaka-• Praėjusio antradienio 
rą vėl biskelį pasnigo — ke
turis penktadalius colio. šis 
sniegas sveikintinas,' kadangi 
tik pridengė baltai aną labai 
pajuodusį, nesipraususį seną
jį, kurio kalnai tebestovi ša
lutinėse gatvėse ir kiemuose.

Turėčiau dar daug ką pa
sakyti apie tą- malonų kana
dietį, bet šiuom tarpu užteks 
ir tiek. Jo kelionės tikslo, nei 
kitų “paslapčių,” nors ir labai 
liežuvį niežti, neišduosiu. Bet 
jeigu -jis dar kada pas mus 
atvyks (o kad taip bus, tai 
nereikia abejoti) ir jei tos pa
slaptys dar aiškiau pasireikš, 
tai sunku garantuoti, kad iš
laikysiu užčiaupęs “kakari
nę.”

. Buvęs KanacĮietjs.

Negro Teisme Liudyto
jas Sakė, Kad Užmušė 
jas Mergaitės—Baltas

Kings ’teisme, Brooklyne, 
teisiamas Sam Williams, 18 
metų, negras., Jį kaltina, būk 
jis vėlai vakarą įsibriovęs į 
Graff šeimos namus ir užmu
šęs Seimą Graff, 15 metų mer£ 
giščią. Tuo pat kartu buvo 
primuštas ir jos broliukas 
Donald, 10 motų.

Blogdarybė buvo papildyta 
praėjusio balandžio 19-tą, 
143 E. 96th St., Brooklyne. 
Williams buvo įtartas, daug 
vėliau ir kvočiamas būk pri
sipažinęs, nuvedus į tuos na
mus neva atvaidinęs, kaip jis 
įsigavęs į namus. Tuomet, pa
rodžius Williamsą užmuštosios 
mergaitės, motinai, anot polici
jos ir spaudos, motina suspi
gusi — tai jis užmušė mano 
dukrytę.

Tačiau dabar, teisme, pa
šauktas liudyti užmuštosios 
broliukas Ponald kaltina bal
tąjį/ Atpasakojus, kaip vis
kas dėjosi, Yxcrniuko prokuro
ras McCabe berniuko pa
klausė: .

“Kaip tąs-A^yras atrodė ? Ar 
vyras buvo baltas?”

“Taip, buvo baltas,” atsakė 
berniukas. “Dėvėjo melsvu 
kostiumu. Rodos, tokia ųr 
skrybėle, bet to neįsitėmijau.”

“Kokio ūgio?” vėl paklausė 
prokuroras. '

“Apie 5 pėdų ir 5 colių.”
“O kokio ūgio aš?” klausė 

McCabe, biskį pasilenkęs, at
sirėmęs ant savo kėdės.
• “Atsistokite tiesiai,” vaikas 
pareikalavo, pažiūrėjo į išsi
tiesusį prokurorą ir atsakė:

“Apie 5 pėdų ir 10 colių.” 
Prokuroro ūgis yra 5 pėdos 11 
colių.

Teisiamasis Williams yra 6 
pėdų ir 1 colio aukščio.

Vaikas toliau perkvočiamas 
užtikrinančiai pakartojo, kad 
jo sesers užmušėjas buvo bal
tas, rausvaveidis ir parodė į 
baltą teismo stenografą, kai
po turintį 
našumą į 
jo seserį. 
- Įdomu,
vystysis toliau po tokio liūdy- 
mo. i ' ,

----------------- 4n—
New York Central Harlem 

šakoje žada įvesti į traukinius 
flourescent lempas, duosian
čias 60 nuošimčių daugiau 
šviesos už dabartines.

įvyks

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas
sausio 8 d., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer Street. Pradžia 7:30 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti, užsimo
kėti duokles ir pasiimti naują kny
gą “Viduramžių Istorija.” Atsives
kite ir naujų narių. — Valdyba.

(5-6)
MASPETH^X Y.

LLD’ 138 kp. ir LDS 14 kp. susi
rinkimas įvyks sausio 8 d., 8 v. v., 
Rusų Name, 56-58 61st St. Visi na
riai dalyvaukite, naujus meĮus su
laukę, turime pradėt ką nors veikti. 
Taipgi užsimokėkite duokles už 1947 
metus, šiame susirinkime galėsite 
pasiimti knygą “Viduramžių Istori
ja.” Knyga labai įdomi. Taipgi* tu
rime ir kitų svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių. Po su
sirinkimo bus užkandžių ir įsigerti. 
— V. Kartonas. (5-6)

Lietuviai komunistai susirū
pino. svarbiais darbais iš pat 
pradžios metų. Pirmasis 1948 
motų susirinkimas, įvykęs sau
sio 6-tą,’ buvo turtingas na
riais ir darbais.

Pradžioje susirinkimo vie
nas draugas pasakė įvadinę 
kalbą, maždaug pavaizduoda
mas perspektyvas šių metų 
padėties, kiek ji matoma aky- 
regyje vėliausių įvykių mūsų 
Šalyje ir pasaulyje. Po to na
riai reiškė savo mintis ir pa
siūlymus. Entuziastiškai svars
tė, kokios jų, kaipo veikliau
sios organizuotų darbininkų 
dalios, pareigos. Kokios yra 
galimybės prisidėti prie išrin
kimo darbininkams draugingo 
kongreso ir tikrai demokratiš
kų ir sumanių valdininkų.

Įgalipta valdyba persijoti 
tuos pasiūlymus ir juos vykdy
ti.

Ir visi nariai išėjo pasiskyrę 
kiekvienas sau po užduotį pa
gal geriausią savo išgalę ją at
likti. Viena iš tų užduočių 
yra užtikrinimas spaudos ir 
bendriems švietimo reikalams 
metinio budžeto.

Viso Brooklyne komunistų 
bu d ž et as šių metų veiklai yra 
numatytas $185,000. Iš to ga
lima suprasti, jog tai bus po 
geroką sumą kiekvienam na
riui. Prisieis nemažai prisidėti 
patiems ir pamatyti tūkstan
čius savo draugų su prašymu 
prisidėti su parama, kadangi 
Brooklyne komunistų randasi 
tik‘ maža dalelė tos skaitlinės.

Lietuviai pasiėmė vieną 
185-ją dalį tos kvotos, $1,000 
ir ją pradėjo čia pat—ir duos
niai. Tūlas davė $25 ir pri
žadėjo iš draugų surinkti kita 
tiek. Kiti davė po $25, $20, 
$10, $5, $1—kiekvienas pagal 
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| BARBER SHOP |
» ANTANAS LEIMONAS «

savo šios dienos išgalę, tūli 
taip pat su pažadais daugiau 
dadėti, o daugelis su pažadais 
darbuotis, paprašyti pas drau
gus. Lietuvių darbininkiškoji 
visuomenė visuomet draugiš
kai ir duosniai .pagelbėdavo 
klubui įvykinti pasimoj'imus. 
Tikimasi to paties ir šiemet, 
kadangi niekad taikos metu 
klubas neturėjo daugiau ir 
svarbesnių darbų už šiemeti
ni uą.

Nebuvusieji susirinkime na
riai taip pat bus prašomi sto
ti į talką su tuo, kuo išgali. 
Ir prašomi stoti tuojau. Visą 
tą budžeto kampaniją yra pa- 
simota užbaigti bėgiu mėne
sio, kad nevilkinant galėtų 
pradėti kitus darbus. • Be pi
nigų mūsų laikais nesurengsi 
masinio mitingo, neišleisi la
pelių, knygelių, peticijų, ne
gausi garsiakalbių nei radijo 
laiko ar spaudoje vietos dar
bininkų reikalams.

Kalbėtasi, tartasi ir kitais 
klausimais. Man įdomiausiu 
buvo tas tūkstantinis budže- 
tas, tad apie jį norėjau ir iš
sireikšti pirmiausia, o apie kit
ką lai liekasi kitam kartui.

Dal.

Stanislovas Zubavičius, 
motų amžiaus, gyvenęs 
Ainslie St., mirė sausio 6 d., 
namuose. 
Bieliausko 
Grand St., 
palaidotas

660
Bus

Kūnas pašarvotas 
koplyčioje, 
Brooklyne.

sausio 9 d., Alyvų
Kalnelio kapinėse. 

t

Velionis paliko nuliūdime 
moterį Agotą, dukterį Ellą 
Nelson, sūnų Stanley, kuris 
yry advokatas; seserį Kastan
ciją Dūdienę ir seserį Lietuvo
je, Barborą Sidronienę, 3 anū
kus.

Draugas Zubavičius priklau
sė prie Šv. Jurgio Draugys
tės ir Liet. Piliečių Kliubo.

šeima prašo gimines i? pa
žįstamus suteikti velioniui pas
kutinį patarnavimą.

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

y 
v 
y 
v 
y 
y 
y 

i 
y 
y

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.

Valandos: į di<;nom 
/ 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208y
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| Adam V. Walmus, D.D.S.I
if K

DAKTARAS-DENTISTAS
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Lorimer Goffe Shop i
Frank Domikaitiš $

Savininkas
417 Lorimer Street |

Laisvės Name a& Laisvės Name
g Brooklyn, N. Y.
^Kvepiančiai keptos ir virtosį 
K mėsos valgiai. Taipgi dar-« 
g žovių ir pieninių valgių jį 
s gražus pasirinkimas. $

s «
GREEN STAR BAR & GRILL 

■0 I X

| 459 GRAND STREET
® (Skersai nuo Republic Teatro)

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE *
Valgykite Pietus pas į

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

į Tai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma- ; 
į lonu. Mandagus patarnavimas.- i
t Kiekvieną šeštadienį įvyksta puota, pasivaišinimas bei parė. Pra- i 
į šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite. ’
J Salę išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, panų, vestuvių. į 
j Žemos kainos už viską. / , r į
» Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. į

y s? s# Sf
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a 
a

Peter Kapislcas

Peter 
KAPISKAS

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

ŠGERI PIETOS!^ 
g Kada norite gerų- pietų, « 
& kreipkitės į §

J; /’ —
S able-

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

>52.50

Lady’i BULOVĄ . . . modern 
beauty in every trim line . . .

Graži 
miškų 
nelėm 
American i 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

Įvairybe kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

Now is the lime 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
mūsų Patro-Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 

pas “Green Star Bar and Grill,” nės žino, kad visados bus patenkinti.
ateikite PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

BROOKLYN, N. Y. «
Telefonas EV. 4-8698 a

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
" Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Sausio 8, 1948




