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Fašistinės 
rius tikrai 
džiaugti. Jis 
atėjo ‘‘bolševizmo

“Good-bve Bolševizmui”! 
Jie Pasoruko Pirmutiniai. 
Tebelaukia Nesulaukiamo. 
Wallace ir Šimutis. 
Žmonės Melsis, 6 Ka Jie

• Darys?
Vilnies 1948 Metams 

Kalendorius.
A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose; $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c
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in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 6, N. ¥.
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THE LITHUANIAN DAILY

Dirvos redakto- 
turi kuo pasi
sako, kad jau 

sutemos,”
nes “Sovietų įtaka triuškinama 
užsienyje ir griuvai ji pačioje 
Rusijoje” (D., gruodžio 31 ). 

Tai ko daugiau ant šios aša
rų pakalnės bereikia? 
gyveni: žmogus 
venti.

ir norėk
Tik
K.v-

Tai, žinoma, 
pabaigoje 
Pasibaigė metai ir sutemo bol
ševizmas. Prasidėjo nauji 
metai ir naujos Karpiaus bė
dos su tuo patim bolševizmu. 
Per ištisus metus jis vėl turės 
prakaituoti ir bolševizmą fai- 
tuoti.

buvo 
pereitųjų

pačioje 
metu.4

Taigi, Lietuvoje buvo fašis
tiniu kriminalistui, kurie pa
dėjo hitlerininkams Lietuvos 
žmones žudyti. Tai dabar 
pripažįsta ir juos iki šiol slė
pusios Naujienos.

Bet kur tie kriminalistai 
pasidėjo ?

Grigaitis atsako: “Jie pa
spruko pirmutiniai, kai vokie
čiai traukėsi iš Lietuvos” (N., 
sausio 3 d.).

Paspruko, žinoma, Vokieti
jon, dabar vadinasi tremti
niais, viešpatauja pabėgėlių 
lageriuose ir terorizuoja tuos, 
kurie nėra rankų krauju susi
tepę'ir norėtų grįžti Lietuvon.

Aną dieną čia citavau vie
no pabėgėlio laišką, kuriame 
jis sako, kad pabėgėlių masės 
menševikų,. klerikalų • ir sme- 
tonininkų Bendrojo Fondo 
siunčiamos šalpos negauna. Ji 
atitenka kaip tik šitiems iš 
Lietuvos pasprukusiems krimi
nalistams!

Klerikalų Draugas pradėjo 
naujuosius metus su giliu įsi
tikinimu ir nenumaldomu troš
kimu, kad prie dvasios šventos 
sugris ne tik Lenkija, Jugo
slavija, Vengrija, bet ir pati 
Rusija! Visur komunizmui 
galas ateisiąs ir visur vėl su
žibėsianti kapitalizmo šviesa.

Suprantama, nėra joks pra
sižengimas ko nors ištrošku
siai trokšti bei laukti, bet 
Draugo redaktorių mums vis 
tiek labai gaila. Jie la’ūkia to, 
ko nebegalima sulaukti. Jie 
kankina save tokiu troškimu, 
kuris niekada negali būti 
gesintas.

už-

jau

Wallace Tvirtina, Kad Trumanas Nevykdys 
Gerųjų Savo Pažadų, Bet ir Toliau Rems 
Reakcines Valdžias ir Gręs Karu
Sako, Trumanas iš Tikro Rems Tik Verstiną Karinę Tarnybą

New York.— Henry Wal
lace, pažangūnų katididatas 
į prezidentus, pareiškė, jog 
prez. Trumanas- pevykdys 
gerųjų naminių savo paža
dų, bet tęs užsieninę karinę 
politiką. Wallace, buvęs 
Jungtinių Valstijų vice-pre- 
zidentas, sekamai atsiliepė 
apie Trumano kalbą, pasa
kytą kongresui trečiadienį:

“Trumanas dabar stato 
tuos pačius tikslus, kuriuos 
jisai statė 1946 m. Jeigu jis 
būtų prezidentas 1958 me
tais,’Trumanas vis siūlytų 
tuos pačius tikslus, nes ir 
tada nebūtų pažengta pir
myn link jų įkūnijimo.

Anglas Sako, Amerika 
Pajungia Kitas Šalis

Milano, Italija. — Harry 
Pollitt, anglų komunistų 
vadas, smerkė Anglijos 
darbiečių valdžios pasijun
gimą doleriniam imperializ
mui. Kalbėdamas Italijos 
Komunistų Partijos suva
žiavime, jis tvirtino, jog 
Francijos ir • Italijos valdo
vai taipgi šoka per Ameri
kos imperialistų virvutę. 
Pollit aukštai pagerbė italų 
komunistų vadą Palmiro 
Togliattį, o Staliną vadino 
didžiu genijum.

panai-
Tafto-

įs ta ty

sai ies

“Jis nereikalauja 
kint (priešunijinį) 
Hartley’o įstatymą.

“Jis prašo išleisti 
mą dėl verstinos karinės
Javybos įvedimo. Tai yra 
vienintelis Trumano prašo
mas ir gręsiantis išleidimu 
įstatymas, kuriam aš visa 
širdžia priešingas.

“Diskusuodamas
gynimą ir užsieninę ^politi
ką, jis dar kartą aiškiai 
parodo, kad aukštoji'demo
kratų komanda remia reak
cines valdžias ištisame pa
saulyje, eikvojant tam 
Amerikos žmonių lėšas ir 
rizikuojant karu.”

Susprogus Lėktuvui, 
Žuvo 17 Žmonių

Savannah, Ga. — Ore ek- 
splo.davo keleivinis lėktu
vas, nukrito į pelkes ir su
degė. Žuvo 17 žmonių; kiti 
9 sunkiai sužeisti. Visi jie, 
apart vieno kelionių agen
to, buvo portorikiečiai. Jie 
skrido iš New Yorko į sa
vo gimtinę Porto RiĮ<o sa
lų. Sudegė ir portorikietis 
lėktuvo vairuojąs Aldino 
Antonioli. Tas lėktuvas pir
miau buvo armijos trans
portas C-47, paskui pertai
sytas į keleivinį.

Lietuviui Kultūrinio 
Centro Reikalai

Vėl Karštai Raginant Visas Liet. 
Organizacijas Pasipirkti Šerų 
Bei Suteikti Paskolų

'---- *-----
Visi sutiksime, kad iki šiol dar per mažai organi

zacijų yra finansiškai prisidėjusių prie įsteigimo Ame
rikos Lietuvių Kultūrinio Centro. O svarbu, kad visos 
organizacijos, finansiškai pajėgiančios, tatai padarytų. 

Ši įstaiga bus visų lietuvių įstaiga, ir svarbu, kad ji pri
klausytų ne tik atskiriems žmonėms, bet ir organizuo
toms grupėms. Todėl dar kartą atsikreipiame į visas 
Amerikos lietuvių organizacijas ir karštai raginame 
tuojau pasipirkti Lietuvių Namo Bendrovės šėrų bei 
suteikti paskolą. Vienas Šeras kaštuoja $25, bet kiekvie

nas asmuo, kiekviena organizacija gali pirkti tiek šėrų, 
kiek nori bei išgali.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS 

LDLD 4 kuopa, Portland, Ore., 
John ir Anna Anzul, Brooklyn, N. Y. 
C. Juodaitis, Detroit, Mich.
Joe ir Salamonia Ponebazis, Brooklyn, N. 

Antania Bunkienė, Brooklyn, N. Y. 
Antanas Bartašiūnas, Brooklyn, N. Y. 
Edwertas Tervidis, Brooklyn, N. Y.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y. 
_________________ i—----- j.— .............. .....................-• —------------

$50.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00

Neamerikinis Komitetas Gamina 
Bilius prieš Komunistų Partiją

Prez. Trumanas Siūlo Palengvinti Taksus 
Dauguomenei, Pakelti Būtinąją Algą ir 
Perša Tą Pačią Karinę Savo Programą
Trumanas Nereikalauja Panaikint Tafto-Hartley’o Įstatą

Prezid.

Šimutis rašo:
• “Reikia nepamiršti,

Ru-
Bet

Ten, kur kapitalizmo 
nebėra, jis nebesugrįš.

Kaip tūli žmonės laukė 
sijvn sugrįžtant carizmo! 
ar jis sugrįžo? . *

Pagalvokime apie istoriją. 
Ar sugrįžo^ Amerikon tai, kas 
buvo nuversta ir sunaikinta 
1776 metų revoliucijoje?

Ar sugrįžo Lietuvon anais 
senais laikais nuverstoji bau
džiava? Nebesugrįžo. Q juk 
buvo tokių, kurie dar ilgai 
troško ir laukė baudžiavos su
grįžimo.

Progreso negalima sulaikyti, 
istorijos rato negalima pasuk
ti atgal. Tai žino kiekvienas 
pradinės mokyklos mokinys, 
bet dar nežino klerikalų spau
dos redaktoriai.

kad 
1944 metų demokratų konven
cijoj, Chicagoj, tos partijos 
vadai pakišo k ei ją Wallace
kandidatūrai į prezidentus. Jo 
vieton buvo nominuotas p. 
Trumanas. Vadinasi, partijos 
šulai ir p. Trumais buvo 
priežastimi, kodėl Wallace nė- 

(Tąsa 5-me pusi.)

MORGENTHAU TAIPGI 
SPEKULIAVO GRŪDAIS

Washington. — Žemdir
bystės departmentas pa
skelbė, kad buvęs iždo sek
retorius Henry Morgen- 
thau Jr. pernai spekuliavo 
grūdų kainomis — jis buvo 
užpirkęs 195,000 bušelių 
grūdų.

Didžiausias valdi š k a s 
grūdų gembleris pasirodo 
Edwin W. Pauley, armijos 
sekretoriaus padėjėjas. Pats 
Pauley buvo užpirkęs ir lai
kė pabrangimui 350,000 bu
šelių grūdų, o keturi arti
mieji jo giminės dar 325,- 
000 bušelių.

Tarp grūdų spekuliantų 
yra ir asmeninis Trumano 
gydytojas, generolas 
H. Graham.

Amerikonai ir Anglai 
Steigia Vakarinės 
Vokietijos Valdžią

Washington. — Kongreso 
komitetas dėl Neamerikin. 
Veiklos planuoja įnešti pa
siūlymus įstatymų, kuriais 
visaip būtų suvaržyta Ko
munistų Partija. Tas komi
tetas taipgi ketina sušaukt 
visu Šiaurinės, Centralinės 
ir Pietinės Amerikos kraš
tų atstovų konferenciją 
prieš komunistų judėjimą. 
Tai būtų nauja prieškomu- 
nistinė Ašis.

Neamerikinio Komiteto 
pirmininkas, republikonas

J. Parnell Thomas kartu 
pranešė dar tokius planus:

Ištirti komunistų įtaką 
mokyklose ir kolegijose; 
viešai tyrinėti “komunistų 
viešpatavimą” svarbiosiose 
darbo unijose; tęsti tardy
mus prieš raudonuosius 
Hollywoodo judamųjų pa
veikslų pramonėje ir viešai 
paskelbti eilę vadinamų 
“neištikimų” organizacijų, 
kurių dar nepaskelbė tei
singumo departmentas.

Washington. - 
Trumanas metiniame savo 
pareiškime kongresui sau
sio 7 d. siūlė eilę gerų na
minių planų, bet kartu jis 
prašė remti kabinę demok
ratų - republikonų politiką. 
Trumanas kartojo, ‘ kad 
Amerika turi būti kariniai 
galinga, esą, kad galėtų 
“vadovauti pasauliui ir 
vykdyti taiką.”

Prezidento Pasiūlymai
Trumanas ragino kong

resą pakelti būtinąją algą 
darbininkams nuo dabarti
nių 40 centų iki 75c valan
dai; bet nereikalavo panai
kint Tafto-Hartley’o vergu
vės įstatymo.

Jisai siūlė numušti tak
sus po $40 per metus kiek
vienam asmeniui ir kiekvie
nam šeimos nariui. Tuo bū
du taksai sumažėtų viso 
$3,200,000,000, bet tiek pat 
daugiau turėtų būti aptak- 
suoti korporacijų pelnai. 
Prezidentas • nurodė, jog 
korporacijos 11946 metais 
gavo 12 bilionų ir 500 jnilio- 
nų dolerių gryno pelno, li
kusio po taksų išmokėjimo; 
o 1947 m. korporacijų pel
nai pasiekė jau 17 bilionų 
dolerių, po taksų atskaity-.
mo.

Kiti prezidento siūlymai 
yra šie:

Pratęsti ir sustiprinti 
rendų kontrolę gyvena
miems namams.

Paplatinti ir pagerinti

W.

Palestinoj Užmušta 
Dar 18 Žmonių

Jeruzalė. — Slaptieji 
dų kovūnai irguniečiai bom
bomis sprogdino arabus,

zy-

dų senovinėje “šventojoje” 
Jeruzalės dalyje. Buvo už
mušta .15 arabų, bet žuvo ir 
3 irguniečiai. Viso sužeis
ta 41 asmuo.

Varšava.
munistų Partija išbraukė 
135 girtuoklius.

ORAS.—Būsią šilčiau.

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonų ir anglų ko- 
mandieriai pasiūlė vokiečių 
vadams įkurti vakarinės 
Vokietijos valdžią su sei
mu, aukščiausiuoju teismu, 
centralinįu banku ir kito
mis valstybės teisėmis, tik
tai vyriausioje' anglų-ame- 
rikonų priežiūroje. Ameri
ka ir Anglija tikisi į tą val
džią įjungti ir francūzų už
imtą sklypą vakarinėje Vo
kietijoje. Frankfurt prie 
Mainzo miestas skiriamas 
vakarinės vokiečių valsty
bės sostine. v

Anglai, • amerikonai ir 
francūzai viso užima 95,- 
800 ketvirtainių mylių plo
tus su 45,397,600 gyventojų 
vakarinėje Vokietijoje. So
vietų užimta rytinė Vokie
tija turi 46,000 ketv. mylių 
plotą ir 17,333,000 gyvento
ju.

BRAZILIJOS VALDŽIA IŠMETA ŽMONIŲ 
IŠRINKTUS KOMUNISTUS ATSTOVUS

Daugiau Darbo Unijų 
Remia Waliace’o 
Kandidatūrą

Lenkijos Ko-

STALINAS SVEIKAS
Šveicarijos 1 a ik raščiai 

buvo paskleidę gandus, būk 
miręs Sovietų premjeras 
Stalinas. Sovietinė amba
sada Londone užginčijo 
tuos gandus, kaip kvailus 
paskalus. •

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Brazilijos kongreso at
stovų rūmas 181 balsu prieš 
74 nutarė pašalinti tuos sa
vo narius, kurie išrinkti 
Komunistų Partijos vardu. 
Senatas jau pirmiau nuta
rė išbraukti Komunistų 
Partijos atstovus. Šie tari
mai padaryti pagal reakci
nio prezidento Eurico Dut- 
ros valdžios padiktavimą.

Prez. Dutra jau pasirašė 
įstatymą dėl išrinktų Kom. 
Partijos atstovų isemtimo 
iš kongreso, valstijų seime
lių ir miestų tarybų.

Besvarstant sumanymą 
prieš komunistus, kilo aud
ringi ginčai ir muštynės. 
Socialdemokratas kongreso 
narys Pereira da Silva išsi
traukė revolverį ir grąsino 
nušaut komunistą atstovą 
Gregorio Bezerrą.

Pagal dabartinį įstatymą, 
yra pašalinami šie koinuni- 
stiniai atstovai:

Senatorius .. Luis Carlos 
Prestes, žymiausias Brazil.

Kom. Partijos vadas; 15 ko
munistų kongresmanų, 18 
seniūnų federalės valdžios 
apskrityje ir keli tuzinai 
valstijų seimelių ir miestų 
tarybų narių ištisoje šalyje.

Tuo tarpu kongrese lie
kasi du komunistai, kurie 
išrinkti ne Komunistų Par
tijos vardu, bet pagal įvai
rių partijų rinkiminę są
jungą.

Valdžia įsakė armijai bu
dėti prieš riaušes.

Valstijų

apskri- 
unijinių

84 Marylando darbo uni
jų vadai pasižadėjo remti 
Henrio Waliace’o kandida-/ 
turą į Jungtinių 
prezidentus.

Clearfieldo, Pa., 
tyje ’dvylikos CIO
lokalų taryba vienbalsiai 
pasisakė už Wallace’ą.

Detroite Painters Digest, 
Darbo Federacijos Malia- 
votojų Unijos lokalo 37 
laikraštis, šaukia visus dar
bininkus remti Wallace’ą.

socialę senatvės ir nedarbo 
apdraudą.

Duoti prezidentui galią 
racionuot s v a r b iausius 
reikmenis ir kontroliuo't 
kainas ir algas tam tikrose 
pramonėse.

Išleisti įstatymus dėl 
sveikatos apdraudos ir gy
venamųjų namų statymo 
valdžios lėšomis; išvystyti 
upių vandens naudojimą e- 
lektrai gaminti ir laukams 
drėkinti; pagerinti derlių 
apdraudą; panaikinti dis-. 
kriminaciją (skriaudas, nie
kinimus) dėl žmonių tauty
bės, spalvos ir t.t.

KARINĖ PROGRAMA „
Sykiu prezidentas ragino 

kongresą greitai išleisti į- 
statymą dėl visuotino, ver
stino karinio lavinimo jau
nuoliams, pradedant nuo 
18 metų amžiaus. f 

(Verstinas muštras yra 
vienintelis Trumano suma
nymas, -kurį jis tikrai 
stengsis vykdyti, kaip sakė 
Henry Wallace. Kitus, ge
ruosius savo planus Truma
nas jau pirmiau' siūlė, bet 
nesidarbavo jiems įkūnyti.) , 
Marshallo Planas, Graikija,

Turkija ir Chinija
Prez. Trumanas didžia

vosi, kad duotoji “pagalba” 
Graikijai ir Turkijai, girdi, 
gerai joms- patarnavo, ir , • 
ten šiandien būtų “griežtai 
skirtinga” padėtis, jeigu ne > 
Amerikos parama tų kraš
tų valdovams.

Jis prašė $6,800,000,000 
vakarinei Europai stiprinti 
,per pirmuosius 15 mėne
sių Marshallo plano. Pir
miau Trumanas reikalavo 
17 bilionų dolerių tam pla
nui per 4 metus. Dabar jis 
paliko kongreso spręsti šio 
plano lėšas kiekvieniem se- 
kamiem metam.

Trumanas taip pat ketino 
įteikti kongresui specialę 
programą dėl para
mos Čiang Kai-šeko val
džios Chinijoje.

Jis tvirtino, kad Amerika 
tik taikos ir žmonių gero
vės sumetimais stengiasi 
atkurti tūlų šalių ūkį. Tuo V 

Amerika “pil- 
ir Jungtines

Amerika ir Anglija Užgina 
Pripažint Graikų Partiza

nių Valdžią

Washington. — Jungtin. 
Valstijos ir Anglija oficia
liai įspėjo Bulgariją ir Ju
goslaviją, kad nepripažintų 
demokratinės - partizanų 
valdžios, įkurtos šiaurinėje 
Graikijoje. Amerikos vals
tybės departmentas sakė, 
kad tos valdžios pripažini
mas būtų “Jungtinių Tautų 
konstitucijos laužymas.?’

Skęsta Sovietinis t 
Laivas Ties* Japonija

Tokio, Japonija, sausio 8. 
— Audra, šėldama 125 my
lių smarkumu per valandą, 
taip sužalojo sovietinį lai
vą “Dvina”, kad jis turės 
nuskęsti. Tuo laivu keliavo 
780 žmonių. Sovietų sargy
bos laivukas ir vienas japo
nų laivas atplaukė žmonėm 
pagalbon, J)et pirmieji gel
bėjimo bandymai tokioj 
audroj nepavyko. Nežinia, 
kaip bus toliau.

tikslu, esą, 
nai remia” 
Tautas.

Trumanas kartojo: “Ta
tai veda į taiką, ne į karą, 
tatai veda į taiką, ne į ka
rą.”

Suprantama, jog Truma
nas tuo posmu bandė atsa-* 
kyti Wallace’ui. Nes Wal
lace sako: Trumano pagal
ba reakcinėms įvairių kraš
tų valdžioms yra jų papir
kinėjimas prieš Sovietų Są
jungą.

Republikonų vadai tvirti
na, * kad Trumanas gerai
siais naminiais savo priža
dais stengiasi atitraukti 
'darbininkus ir pažanges
nius demokratus nuo Wal
iace’o.
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ten teikdama amerikiečiui skai- J.ai ukzda^e anglų-amerikie- 
r r , . . * cių bombinmkai paskutine-

Laisvės Vajus nys.. Plečiama žemdirbystė

tauta

Klausiniai ir Atsakymai
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$4.00
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$4.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at the Post Office at 
Brooklyn, N. Y., under the Act of March 3, 1879.

niose,” Nr. 
kalbėdamas 
numus” dėlei 
vos, sako:

' tytojui

Brazilijoje išeinančiose “ži- 
15, S. Bakšys, 
apie “kraštuti- 
žinių iš Lietu-

. . .eiliniam skai- 
i sunku susigaudyti, 

kur melas, o kur ne.” Jis, 
neva norėdamas prisilaikyti 
“vidurio,” savo išvadžioji
muose parodo tik savo nesu
sigaudymą, norą biznieriškai 
prisitaikyti prie visų, užglos
tyti ar 
priešų
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Infliacija ir Kainos
Iš Washington©'žinia skamba: “Maisto kainos pa

siekė naujas aukštumas.” Taip praneša valdiškoji įstai
ga, Bureau of Labor Statistics. Tai reiškia, kad visoje 
Amerikos istorijoje maistas nebuvo taip aukštai iškilęs.

Kyla kainos, smunka dolerio vertė, plinta infliaci
ja. Šalies Kongresas susirinko į naują sesiją, bet jo pro
gramoje nieko nekalbama apie kovą su* aukštomis kai
nomis ir dolerio smukimu. Kongreso lyderiai yra pa
tenkinti pereitos sesijos priimtuoju įstatymu, kuris pra
šo pramonininkus savanoriškai susieiti ir pasidalinti 
medžiagomis, kad būtų sula ikytas gamybos išlaidų kili
mas. " . ' x

Amerikos darbininkai iki šiol parodė didžiausią^ 
kantrybę. Paskutiniais keliais mėnesiais nebuvo dides
nių streikų ir nebuvo reikalavimų didesnių algų. Buvo 
įduota auksinė proga Kongresui ir vyriausybei dalykus 
sutvarkyti ir kainų kilimui galą padaryti. Kongresas ir 
vyriausybė suklupo savo pareigose, b organizuoti dar
bininkai susilaukė tik nusivylimo. Todėl dabar vėl gir
disi darbininkų balsai, kad toliau taip tylėti ir kęsti ne
begalima. Girdime, kad naujus algų pakėlimo reikala
vimus žada samdytojams statyti United Automobile 
Workers ir Electric Workers unijos. Tai vienos iš di
džiausių unijų visoje Amerikoje. Jas, be abejonės, pa
seks United Steel Workers, United Rubber Workers ir 
kitos CIO unijos.

Kaip dideli tie reikalavimai bus, dar nepasakyta. 
Automobilistai, sakoma, reikalaus pakėlimo 16 nubš. 
Veikiausia tiek pat pakėlimo reikalaus ir kiti organi
zuot? darbininkai.

Ar jų reikalavimai bus patenkinti per derybas, ar 
reikės streikų ir aštrių kovų, dabar dar sunku pasakyti. 
Parbo unijos turi būti viskam pasiruošusios.

. Pakistanas ir Indija
Kai anglų imperija, pagaliau, buvo priversta leisti 

didžiosios Indijos žmonėms pasirinkti savo ateitį, buvo 
kuomi pasidžiaugti. Per virš du šimtu metų tie žmonės 
kovojo ir pagaliau laimėjo!

Bet su tuo istoriniu laimėjimu prasidėjo jų naujos ! 
bėdos. Indija tapo padalinta į dvi valstybes — Pakistaną 
ir Indiją. Žmonės padalinti ne tiek geografiniu reikalu, 
kiek religiniu. Tarpe jų dabar verda baisi, žiauri, kru
vina kova. Ta sritis, kuri guli tarpe Pakistano ir Indi
jos, paversta karo lauku. Kasdien eina susikirtimai ir 
nauji nekaltų žmonių kritimai nuo vienos ar kitos pusės 
ginklų. > ’

Indija sako, kad Pakistanas teikia ginklus savo ša
lininkams Indijos provincijoje Kašmire, kurie daro ant 
žmonių užpuolimus ir juos žudo. Ji kreipėsi į Jungtines 
Tautas ir apskundė Pakistaną. Tai reikalas, kurį turi 
Saugumo Taryba išspręsti, ir išspręsti greitai, nes tar
pe tų dviejų naujų valstybių gali iškilti tikras karas. 
Saugumo Taryba atsikreipė į abi pusi ir ragina jas su
sivaldyti nuo karinių žygių, kol Taryba visą padėtį iš
tirs ir tars savo žodį. Bet ar religiniai .fanatikai Sau
gumo Tarybos balsą išgirs ir jo paklausys?

NE GELBSTI JAI, 
BET KENKIA

Dienraštis Vilnis rašo:
Reakcinė lietuvių spauda 

talpina .Amerikos Lietuvių 
Tarybos atsišaukimą neva 
gelbėti Lietuvą, “neduoti,jai 
pražūti,“ ir baigia jį prašy
mu pinigų savo nešvarios ir 
piktos prieš Lietuvą propa
gandos vedimui*

šis atsišaukimas yra veid
mainingas. Jei tarybininkai 
šauktųsi į Amerikos lietuvius 
prašydami sau, savo propa
gandai, savo melų prieš Lie
tuvą skleidimui aukų, tai 
būtų atviras pasisakymas. 
Bet kada kaulina iš Ameri
kos lietuvių pinigų saviems 
reikalams, prisimesdami ren
ką aukas. Lietuvos gelbėji
mui, ^ai veidmainystė.

Lietuvos jie negelbsti. Lie
tuvai jie kenkia, skleisdami 
prieš ją melus, priimdami ir 
paremdami aršius ,Lietuvos 
priešus, kurie laike hitleri
nės okupacijos tarnavo na
ciams, mirtiniems Lietuvos 
priešams.

Jų tas atsišaukimas dėl 
yra klastingas kaulijimas 
Amerikos lietuvių aukų.

LIETUVIŲ TAUTA IR 
JOS VAIKAI UŽSIENY

Argentinos lietuvių laik
raštis “Vienybė” šitaip mo
ko “nepartines” Brazilijo
je išeidinėjančias “Žinias”:

vuose balsavimuose išrinkta 
jos vyriausybe, mes susiartin
sime daugiau su Lietuva ir 
nereikės skųstis neturėjiihu 
ryšių su ja. • Tik taip realiai 
galima siekti mūsų tautos 
vienihgum©, .darbuotis jos la
bui, kad ir užsieny gyvenant.

Taip. Mūsų spaudos atsa
komybė prieš tautos ateitį 
yra didelė, ir privalome dė
ti visas pastangas, kad gar-

• bingai atlikus tas mums šiiuj-ir bombos nuolat krinįa ant 
dienų skiriamas sunkias ir 
atsakingas pareigas. Abejin
gumas bei nepasitikėjimas 
teisėta mūsų tautos, vyriausy
be ir flirtavimas s?u pabėgė
liais, Tarybų Lietuvos prie
šais, rodo tarnavimą Lietu
vos priešams, ir nesupratimą 
svarbiausiųjų mūsų tautos 
reikalų ir ypač daug kenkia 
užsienio lietuviams. Tai, są
moningas ar ne, pasitarnavi- 
mas atsiskyrusiems nuo mu
sų tautos buvusiems nacių 
kolaborantąms, mūsų tautos 
išsigimėliams.

Joseph t Starobin’u, Anna 
Louise Strong sakė, jog 
Chinijos žmonės, valstie
čiai ir darbininkai, reiškia 
didelio nepasitenkinimo A- 
merika, kuri remia Čiang- 
kai-šeką, liaudies priešą ir 
parsidavėlį. Iš Amerikos 
gautais lėktuvais Čiang- 
kai-šeko lakūnai, puola Chi
nijos »liaudį. “Mūsų kulkos

Chinijos liaudies”, žymi ra
šytoja.

Kai kurie chiniečiai, susi
tikę ją, amerikietę, prašė, 
kad jinai, \jų vardu, pasiųs
tų protestą Jungtinėms 
Tautoms prieš Ameriką...

Kada Chinija bus išlais
vinta? Kada liaudis lai
mės?? Anna Louise Strong 
į tai neatsakė, — ji nežino; 
bet ji žino tiek, jog centri
nė šalies sritis neužilgo bus 
komunistų žinioje.

Mandžūrijoje, sakė rašy
toja, žmonės turi užtenka
mai maisto ir kitko, būtino 
gyvenimui; stoka jaučiama 
tik drabužyje.

Anna Louise Strong lan
kėsi ir šiaurinėje Korėjoje. 
Sakė, jog ši sritis (jinai yra 
sovietinėje zonoje) pirmu 
sykiu savo istorijoj pasiga
mina sau užtenkamai mais
to.

Ši .amerikietė rašytoja tu
ri nepaprastų gabumų da
lykams pastebėti ir jiems 
aprašyti. Ir kur jinai nėra 

■ keliavusi ? VisuL, kur tik

GRĮŽO ANNA 
LOUISE STRONG

Grįžo iš Chinijos žymioji 
amerikietė korespondentė- 
žurnalistė ‘ Anna Louise 
Strong. Tai toji pati mote
ris, kuri 1940 metais buvo 
Lietuvoje, kai ten įvyko 
perversmas, kai Smetona 
pabėgo ir ten įsikūrė nau: 
ja, liaudies vyriausybė-. An
na Louise Strong, atsime
name, būdama Lietuvoje, 
parašė įdomią brošiūrą — 
“New Lithuania”.

Komunistipėje Chinijoje i didesnis žmonių sąjūdis. Ir 
rašytoja išbuvo apie pus- I visą tai gabiai aprašo, pa- 
antrų metų ir grįžo iš i_ 
per Tarybų Sąjungą ir Va- tytojui.
kanų Europą. i Tenka manyti, jog neuž-

j^asikalbejime su “Daily ilgo ji parašys knygą iš sa- 
Workerio” korespondyifu vo paskutinės'kelionės.

Ši centralinėj Europoje 
čekų ir slovakų respublika 
yra vadinama ir “Ceskoslo- 
venska Republika”. Ji uži
ma 129,000 ketvirtainių ki
lometrų arba 14,447 ketv. 
amerikoniškas mylias. Ji 
turi apie 15,000,000 gyven
tojų, kurių 70 nuoš. sudaro 
čekai ir slovakai, o likusiu^ 
lenkai, vengrai, ukrainie
čiai ir kitos tautos. .Pp An
tro Pasaulinio Karo, iki pa
baigai 1946 metų iš čecho- 
slovakijos iškraustyta 2,- 
200,000 vokiečių ir apie 
100,000 vengrų.

Čechoslovąkija siaura, a- 
pie 600 mylių ilgio, o vieto
mis* tik apie 50 mylių plo
čio šalis. Jos kaimynais y- 
ra: pietų pusėje Vengrija ir 
Austrija, piet-vakarų-šiau- 
rių pusėje — Vokietija, 
šiaurių pusėje — Lenkija ir 
rytų — Sovietų Sąjunga. 
Kalnuota šalis. Jos sostinė 
Praha (Praga) turi apie 
milioną gyventojų. Gelžke- 
liai sudaro 14,000 kilomet
rų, plentai — 106,'bOO.

Nacių Apiplėšimai
Čečhoslovakija septynis 

metus išbuvo vokiečių na
cių vergijoje. Šalies indus
trija mažiau nukentėjo, ne
gu Lenkijos arba Jugosla
vijos nuo nacių, nes jie ne
spėjo ją taip naikinti. Vie
nok karo nuostoliai siekia 
13,800,000,000 kronų. Karo 
laiku buvo sunaikinta 70,- 
000 gyvennamių. Ypatingai 
skaudų smūgį jos industri-

chemijos ir eilė kitų ant 75 • 
nuošimčių. ' <

Nacionalizacija buvo ne
sunku pravesti, nes vokie
čiai hitlerininkai nuo ištiki
mų čekų ir slovakų buvo 
atėmę fabrikus ir pervedę 
vokiečiams. Gi kvislingai, 
kurie pataikavo naciams, 
patys-pabėgo iš savo šalies, 
kada Raud. Armija įžengė 
į Čechoslovakiją. Todėl dar 
spalių 24 d., 1945 metais, 
prezidento Ed. Beneso įsa
kymu, buvo nacionalizuota 
virš 2,000 fabrikų ir dirbtu
vių.

Po kard Čechoslovakijos 
industrija skubiai atsigau
na. Ypatingai dėka jos pla
čiai prekybai su Tarybų 
Sąjunga, iš kurios ji gauna 
sąvo fabrikam pakankamai 
medžiagų. Unijos turi 2,- 
200,000 narių.

žemės Reforma
Čgchoslovakijoje sėkmin

gai pravesta ir demokrati
nė žemės reforma. Ją pra
vedė vos karui pasibaigus. 
Dar gegužės mėnesį, 11945 
metais buvo išdalinta 1,- 
700,000 hektarų žemės dėl 
170,000 mažažemių ir beže
mių valstiečių.

Plečiasi tarpe valstiečių 
bendras, kooperatyvis ap
dirbimas. Vyriausybė sten
giasi vis daugiau įsteigti 
traktorių ir mašinų stočių, 
iš kurių valstiečiai gautų 
mašininės pagalbos. Numu
šta kainos ant įvairių že
mės apdirbimo mašinų. Į du 
metus vyriausybė suteikė 
valstiečiams mašinomis pa
galbos dviejų bilionų kronų 
yertės.

Čechoslovakijoj gerai de
ra kviečiai, rugiai, avižos, 
miežiai, bulvės, linai, taba-

se karo dienose, kada smar
kiai subombardavo Skodos, 
Batia, tęsko - Moravskaja, 
Kalben - Dąnek ir kitus fa
brikus. Čechoslovakai reiš
kią didelio nepasitenkini
mo, kad bombardavimai bu
vo atlikti ne prieš nacių ar- ir žvejyba. Atsteigiama so

dininkystė ir graždarbiško- 
ji lengvoji industrija, kaip 
tai: stiklo ir papuošalų ga
myba.

Savosios duonos ir kitų 
maisto produktų dar neuž
tenka, tai Čečhoslovakija 
veda plačią prekybą su Ta- t 
rybų Sąjunga. Ji gauna iš 
ten grūdų, o Sovietams pri
stato mašinerijos.

Dviejų Metų Planas
Bankai nacionalizuoti. 

Valiuta stabiliuota. Sausio 
1 dieną, 1947 metais, Če- 
choslovakija pradėjo vy
kinti gyveni man dviejų me
tų planą. Jo pravedimas 
reiškia ne vien pasiekimą 
pirmkarinio laipsnio, bet 
kai kuriose šakose jo pra
lenkimą, kaip -industrijos 
pakėlimą iki 110 nuoš. 
prieškarinės gamybos. Pla
nas sekasi gerai.

“Čečhoslovakija, kaipo 
pąįsai vakarinis bastionas 
naujosios demokratijos, y- 
patingai jaučia didelį spau
dimą amerikoniškų impe
rialistų... — sako R. Sklan- 
$kią.— Bet mūsų kovoje 
mes pilnai remiamės ant 
darbininkų klasės ir darbi
ninkų ir valstiečių sąjun
gos...
“Toję kovoje mes atsieksi

me su tvirtėjimo darbininkų 
kląsės pozicijų, sutvirtėji- 
mo naujosios čįemokratijos

ti prie visų, uzglos- 
sušvelninti Lietuvos 

skleidžiamus melus, 
skaitant juos lygiais su žinio
mis iš autoritetingų Tarybų 
Lietuvos šaltinių, ir tuo bū
du skaitytojus privesti prie 
tokio pat abejingumo Lietu
vos klausimu, kokiame ran
dasi pats straipsnio auto
rius.

Betgi, tame straipsnyje 
taipgi pasakoma keletas gra
žių teisingų žodžių :

“Gyvenimo kovoje labai 
svarbu, kad tauta būtų vie
ninga. Mes žinome, kad 
Lietuva buvo, yra ir bus tik 
ten, prie Nemuno... Ten ji 
pakėlė carų uždėtą jun
gą, ten jos nepajėgė išnai
kinti kryžiuočiai . nei jų pa
likuonys vokiečiai, ten ji at
silaikys prieš visokias au
dras. Gąli keistis šalies san
tvarka, jos nepriklausomybės 
supratimas, gali žūti Tėvynei 
tie, kurie išblaškyti po pa
saulį/ galime žūti mes, bet 
ten, prie Nemtino, lietuvių 
fauta buvo ir tebėra...”

Taip, tiesa, mūsų 
yra ten, prie Nemuno, ir ly
giai tiesa, kad • didžiai svar
bu mūsų tautą palaikyti ♦vie
ningą, kad ji kuo greičiau 
atsistatytų iš po karo pada
rytų jai sunaikinimų, kad vi
si jos sūnąi įsitrauktų j tą 
didį patriotinį Lietuvos atkū
rimų darbą. Tik ten, prie 
Nemuno, mes galime ieškoti 
tų žinių iš Lietuvos |r jomis 
tikėti, jas skleisti užsienio 
lietuviuose, o ne “rankioti jas, 
dažniausia slapta netiesiogi
niais keliais patekusias į už
sienius,” t. y., rinkti jas iš 
pabėgėlių sipetonininkų, Ta
rybų Lietuvos priešų sklei
džiamųjų melų. Tik metę 
abejingumą ir nepasitikėji
mą ten, prie Nemuno gyve- 
nąnčiajai nemariajai Lietu
vos liaudžiai, tik pilnai su
tapdami su jps pasirinktąja 
santvarka ir pasitikėdami 
teisėta, demokratiškuose, lais-

čiui. Jau senokai skelbiame, 
jog suvažiavimas įvyks sau- 
sio-Jan. 25-tą, bet iki šiol 
dar niekas nepadovanojo 
ne dolerio dienraščio suva
žiavimo proga.

Mūsų dienraštis šiemet 
nėra geresniame stovyje, 
kaip jis buvo kitais metais. 
Tad ir šiemet tais pačiais 
būdais turime remti savo 
dienraštį

Santikyje su suvažiavimų 
yra rengiamas Laisvės pa
ramai . bankietas. Visa di
džiojo New Yorko visuome
nė privalo dalyvauti ban- 
kiete. Būtinai iš anksto įsi
gykite bankieto bilietus.

Visada į Laisvės bendro
vės suvažiavimus atvyksta 
svečių iš toliau. Tai labai 
gražus dalykas. Laukiame 
ir šiemet svečių iš toliau. 
Prašome pranešti Laisvės 
Adm., kas iš kur atvykstat.

P. Buknys.

Šį mėnesį dar tebeina 
dienr a š č i o L a i s v ė s 
v a j u s g a v i m u i nau
jų skaitytojų. Prisiminkime 
visi savo pareigą gauti nors 
po vieną naują skaitytoją 
savo dienraščiui.

Padėkite savo vajinin- 
kams gauti naujų skaityto
jų. Visur pasirūpinkite sir 
rengti ką nors savo dien
raščio budžeto sustiprini- 
rhui. Laikas trumpas, pasi
skubinkite.

Vajus oaigsis su 31 d. 
sausio. Prašome visų vaji- 
nįpkų tą įsitėmyti ir nepa
sivėlinti šu prisiuntimu pa
skutinių rezultatų iš savo 
triūso.

miją, bet veik karui pasi
baigus prieš jų industriją.

Įtakinga Komunistų 
Partija

Muniche buvo išduota Če- 
choslovakija ir ją okupavo 
vokiečiai’ fašistai,' bet Če- 
choslovakijos liaudis nepa
sidavė. Ji stojo kovon. Ko
munistų Partija organiža- 
vo partizanų karą. Tas ka
ras atsiėjo daug, nes Komu
nistų Partija neteko vien iš 
Centro Komiteto 42 narių 
ir 25,000 partijos narių.

Bet už tai ji įgavo visų 
sąžiniškų žmonių pritari
mą. Viduryje 1947 metų ji 
turėjo 1,172,000 narių. Lai
ke parlamento rinkimų ji 
gavo 2,695,227 balsus ir iš 
300 atstovų išrinko 114 ko
munistų. Valdžia yra koali
cinė, kurią sudaro keturios 
partijos apsijūngę į Tauti
nį Frontą.

Industrija Nacionalizuota
Čečhoslovakija yra indu

strinė šalis. Jūs miestų gy
ventojai sudaro 52 
čius ’ 
dirbyste ir žvejyba užsiima 
38 nuoš. gyventojų. Ji turi 
galingus metalo - plieno, 
geležies, švino, vario, iii* ki
tokius fabrikus. Metalo ir 
elektros fabrikai nacionali
zuoti ant $9.5 nuoš.; gelž- 
keliai pilnai nacionalizuoti

L.

praplaukime per

2 p^l.”-J-abyę (Liberty, Lith. Daily) — Peąktąd., Sąųę. 9, 1948

>jai sudaro bz nuosim- 
visų gyventojų.jžem-

Šis admirolo Nimitz pranešimas, aišku, dar daugiau 
pakenks pasaulio ramybei. Jis tik daugiau paskatins ki
tus Jcrąštuą taip pat ginkluotis ir ruoštis karui.

Graikija Kaipo Karine Bazė
Prezidentas Trumanas praneša, kad iš Graikijai 

suteiktos trijų šimtų milijonų dolerių paskolos dar pen- 
' t kioliką milijonų paskirta militariškiems reikalams. Grai

kijos armija būsianti padidinta dar dvylika'tūkstančių 
vyrų. Dabar tojivyrų. Dabar toji armija susidės iš 132,000 žmonių. Be 
to, yra organizuojama nacionalė gvardija iš 50,000 vy
rų, kuri saugosianti Graikijos rubežius nuo komunistų!

Iš tos mūsų šalies suteiktos Graikijai paskolos jau 
$174,000,000 paskirta militarizmuj, Graikijos apgink
lavimui. Apie .Graikijos ekonominį atstatymą niekas ne
bekalba. Mūsų .komercinė spauda, pavyzdžiui, The New 
York Times, atvirai ragina visiškai pamiršti Graikijos 
ekonominį atstatymą, kol ten komunistai tebėra nenu- 
malšinti. Ragina visus tris šimtus milijonų dolerių ati
duoti Graikijos armijai ir jos karui prieš komunistus! 
Spėjama, kad taip'ir bus padaryta.

Iš Athenų praneša, kad ten jau plačiai 'kalbama 
apie prašymą, kad Amerika atsiųstų savo armiją karui 
prieš partizanus. Bet kol amerikiečiai pribus, Graikijos 
valdžia nori, kad jai būtų leista savo armiją pakelti iki 
dviejų šimtų tūkstančių vyrų!

Vadinasi, Graikija pavirsta Amerikos karine bąze. 
% Gal tiktai laiko klausimas, kuomet ten vyks mūsų jauni 

vyrai ir guldys galvas Graikijos kalnuose kovoje prieš 
Graikijos žmones!

Musų Galybė Esanti Neįveikiama
Amerikos karinio laivyno admirolas Chester W- 

Nimitz padarė pranešimą. Jis sako, kad mūsų laivynas 
šiandien toks.^galingas, jog jis viešpatauja visose jūrose. 
Jis turi visur pakankamai bazių, iš kurių galėtų suduo- 

, ti mirtiną smūgį bile kuriam kraštui. Amerikos lėktu
vai labai lengvai gali atomines bombas pristatyti į bile 
kurį pasaulio kampą. Viskas, girdi, paruošta kariniams 
veiksmams.

Ęrisinųnkime ir kitą 
savo diem'aščio vajų. 25 d. 
sausio įvyks Laisvės bend
rovės suvažiavimas. 'Drau
gijos ir asmenys privalo 
siųsti suvažiavimui pasvei
kinimus ir aukas dienraš-

Klausimas :
Gerb. Redakcija: —-

Aš girdėjau vieną lietuvį 
besiginčinantį su airiu dėl 
Panamos Kanalo. Lietuvis 
tvirtino, kad kitų šalių lai
vai praplaukianti per Pana
mos Kanalą turi už tai užsi
mokėti tam tikrą mokestį, 
gi airis tvirtino, kad bile 
šalies laivas gali perplaukti 
per Panamos Kąnalą ir ne
reikia mokėti. Kurio jų tei
sybė?
Atsakymas: ♦

Lietuvis pasirodė teisin
gas. Už perplaukima per

Panamos Kąnalą turi mokė
ti kitos valstybės nuo tono. 
Tas patsai yra ir su kitaip 
pasaulyje kaulais, kaip tai, 
Suežo, Kiel’o ir t.t.

Štai Funk & Wagnalls 
New Standard Encyclope
dia,-volume XIX, 350 pusla
pyje, apie užmokėjimus už 
perplaukima Panamos Ka
nalo štai kaip rašo:

“In 1915 1,075 commercial 
vessels with a net tonnage 
3,792,572 paid $4,367,550 in 
tolls for passage through 
the Canal; while in 1930 no 
fewer than 6,185 vessels 
with a net tonnage of 29,- 
980,614 paid $27,076,890 in 
tolls.”

Šis Encyklopedijos pada
vimas aiškiai parodė, kįęk

milionų dolerių į metus 
galinama nuo kitų šalių už 
jų laivų
Panamos Kanalą. Kiek lai
ko atgal Mr. H. Wallace 
reikalavo, kad toki kanalai, 
kaip Panamos, Suezo, Kiel, 
būtų atidari, tai yra, veltui 
jais galėtų plaukioti bile 
šalies laivai, bet to dar nė
ra.

Jir ant visados palaidosime 
kaip tarptautinės, taip ir 
naminės reakcijos viltis pa
vergti Čechoslovakiją.”

Kultūrinis ^Čechoslovąki- 
jcf£ gyventojų pakilimąs 
aukštas. Tūlų knygų spaus
dina net iki 100,000 kapijų. 
Laikraščių tiradas padidė
jo. Mokyklų tinklas padidė
jo.

D. M. šolomskas.
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Viln iau s Universitete

Rašo

Vilniaus valstybinis -nn i versi- kosi 
tetas—vienas seniausiųjų kraš
te. Marmurinėje lentoje, pri
tvirtintoje prie vieno universi
teto pastato, iškirsta cifra 
“1579.”

Beveik prieš 4 šimtmečius, 
1579 metais, čia buvo įsteigta 
vadinamoji Vilniaus akademi
ja. Jos įpėdiniu tapo'įsteig
tas 1803 metais universitetas.

Profesorius Baldžius nuro
do datas, ir ekskursijos daly
viai su nauju susidomėjimu 
apžiūri senus pastatus, ku
riuose jie šį rudenį pradėjo 

Į mokslą.
Ekskursijos iniciatoriais bu

vo istorijos filologijos fakulte-
to studentai. Fakultete daug 
jaunuolių, kurie sausio .18 d. 
pirmą kartą dalyvaus rinki
muose. Varesniųjų kursų stu
dentai nutarė supažindinti pir
mojo kurso jaunuosius rinkė
jus su universiteto istorija ir 
dabartimi, kad gyvais įtiki
nančiais pavyzdžiais parody
tų, ką davė Tarybų valdžia 
Lietuvos jaunimui.

Universiteto rūmai išlaikė 
prisiminimus apie garsius 
mokslininkus, rašytojus, revo
liucijos veikėjus. Universiteto 
auditorijoje kalbėjo astrono
mas Martynas Počebutas ir 
istorikas geografas Lelevelis. 
“Kandidatų mokytojų parei
goms seminarijoje,” kuri gy
vavo universitete dvidešimtai
siais praeitojo šimtmečio me
tais, mokėsi Adamas Mickevi
čius. Tuo laiku, kada univer
siteto^ pastatuose buvo patal
pintos Vilniaus gimnazijos, čia 
mokėsi Feliksas .Dzeržinskis. 
Universiteto auditorijos sau
goja prisiminimus ir apie ki
tus laikus. Reakcijos taniai 
be pasigailėjimo laikė prie
spaudoje progresyvų mokslą 
ir progresyvią studentiją. Ka
da Vilniuje šeimininkavo len
kiškieji ponai, senosios Lietu
vos sostinės universitete buvo 
uždrausta lietuvių kalba. Dar
bininkų, valstiečių ir darbo in
teligentų vaikams nebuvo vie
tos universiteto suole.

Įdomi žymaus lietuvių ar- 
chitektoriaus Lkuro Stokos bi
ografija. Jis gimė ’ baudžiau
ninko šeimoje, Migonių kaime,> 
netoli Kupiškio. Kęsdamas 
begalinį skurdą, jaunuolis bai
gė vidurinįjį mokslą. Stoka 
svajojo mokytis toliau. Jis 
atvažiavo į Vilnių, kur beieš
kant' pragyvenimo, jam prisi
ėjo įstoti į vienuolyną. Vie
nuolio jupoje, gyvendamas 
pusbadžiu, busimasis Vilniaus 
rotušės statytojas klausėsi 
universitete matematikos ir 
architektūros paskaitų.

Lauro Stokos tėvynainiui, 
Subačiaus valsčiaus, Kupiškio 
apskrities valstiečio sūnui Ka
ziui Kuzaviniui, nereikėjo ap
sivilkti vienuolio rūbais ir ba
dauti, kad įsigytų aukštąjį 
mokslą. Jo gyvenimo kelias 
visai kitas todėl, kad1 jiš mo-

J. BULOTA

ir gyvena naujame pa
saulyje, kur teisė į mokslą ta
po liaudies pasiekimu.

Kazys Kuzavinis, 1947 me
tais su sidabro medaliu užbai
gęs Kupiškio gimnaziją, atva
žiavo į Vilnių ir buvo priim
tas universitetan, kaip ir šim
tai kitų jaunuolių ir mergaičių, 
atvykusių iš Lietuvos kaimų. 
Rektoratas paskyrė Kuzavi- 
niui' stipendiją, leido jam gy
venti. studentų bendrabutyje.

Lauro Stokos likimą nu
sprendė mecenatas kunigaikš
tis Masalskis. Atsitiktinai at
kreipęs ■ dėmesį į talentingą 
vienuolį, jis padėjo jam už
baigti mokslą. Tarybiniam 
studentui, architekto Stokos

14b

■ Žemdirbystės sekretorius Clinton P. Anderson atidaro 
vieną (iš daugelio) užrašų knygelę su vardais tų, ku
rie riebiai pasipelnijo iš aukštu maisto kainu, kurias 
iš paskutiniųjų sumokarnė jūs ir aš. O kas neturi iš ko 
daug mokėti, tas alksta. Sąrašuose, be kitų, radosi ir 

Edwin W. Pauley, specialis J. V. Armijos 
sekretoriaus padėjėjas.

Jasilionio Eiilčraščiy 
Knyga

jairiiiatišioji Tarybų Lietuvos
Rašytojų Karta

Rašo VL. MOZŪRIŪNAS

CIO American Communica
tions Association prezidentas. 
Jisai trims AFL unijoms, pla
navusioms streiką prieš West-
ern Union, telegrafavo seka- žinovų

tėvynainiui nereikia ieškoti 
turtingų globėjų — juo rūpi
nasi tarybinė valstybė.

Niekada per visą savo dau
giaamžę istoriją, universiteto 
rūmai nematė tokios daugybės 
jaunimo, kaip dabar. Jau
nuoliai ir mergaitės, kurie . su 
dėmesiu klauso ekskursijos 
vadovo, profesoriaus,^ atvyko 
čionai iš įvairių Lietuvos kam
pelių. čia mokosi dešimtys 
Pasvalio ir Pakruojaus valstie
čių vaikų, Panevėžio ir Klai
pėdos darbininkų vaikai, jau
ni Kauno ir Šiaulių tarybinės 
darbo inteligentijos atstovai, 
šiuo metu universiteto fakul
tetuose priskaitoma 2,779 stu
dentai — 500 studentų dau
giau, kaip prieš kara.

Tikrasis senojo Vilniaus uni
versiteto suklestėjimas, jo an
troji jaunystė prasidėjo susi
darius Tarybų valdžiai. Tary
binė valstybė ne tik atidarė 
aukštosios mokyklos duris c,ar- 
bo jaunimui, ji aprūpino uni
versiteto laboratorijas tobu
lais technikiniais įrengimais, 
pasirūpino bibliotekos išplėti
mu, moksliniais kadrais, stu
dentų buitiniais reikalais.

Ekskursijos vadovas atvedė 
jaunuosius rinkėjus į bibliote
kos salę. Bibliotekos lentyno-. 
se — apie milijonas knygų ir 
įvairių rankraščių. Tarybų 
valdžios metais universiteto 
biblioteka tapo vertingu visų 
sričių mokslinės literatūros 
saugotoju.

Tiktai 1947 metais į fakul
teto laboratorijas iš tarybinių 
respublikų buvo atvežta įvai
rių įrengimų už 200,000 ru
blių. Naujai atremontuotas 
studentų bendrabučio pasta
tas, kuriame dabar gyvena 
700 studentų. Universitetui 
perduodamas dar vienas dide
lis pastatas bendrabučiui 
įrengti.

Per tris metus, praėjusius po 
Vilniaus 'išvadavimo nuo vo
kiškųjų okupantų dienos uni
versitetas jau davė Tėvynei 
315 specialistų. Ateinantį pa
vasarį užbaigs mokslą dar 200 
žmonių. Tokių laidų univer
sitetas nežinojo ir negalėjo ži
noti buržuaziniais laikais.

šiose ryškiose cifrose ir fak
tuose atsispindi tikrenybėje 
vienas svarbiausiųjų Stalininės 
Konstitucijos straipsnių 
straipsnis, skelbiantis TSRS 
piliečių teisę į mokslą.

Jauni ekskursijos dalyviai 
pilni įspūdžių. Tiktai prieš 
kelis mėnesius Salomėjos Nė
ries vardo gimnazijoje išlaikė 
baigiamuosius egzaminus I. 
Veisaitė. Ji gavo aukso me
dalį už puikius laimėjimus 
moksle. Dabar Veisaitė uni
versiteto studentė. Mergaitė 
galvoja tik apie vieną—moky
tis universitete tik pažymiu 
“labai gerai,” kad atsidėkotų 
Tėvynei už tėvišką rūpinimąsi 
Lietuvps jaunimu, šių minčių 
pilni, ir S. Paleckytė ir S. Li-.' 
senkaitė, ir J. Vasiliauskas, ir 
tūkstančiai kitų jaunų rinkėjų- 
studentų.

Ekskursijoje universite
to rūmuose, įvykusioje vienam 
ir geriausių Vilniaus istorijos

profesoriui Baldžiui
mą pasiūlymą: “Visos unijos 
turėtų streikuoti bendrai, ko
voti bendrai, susitarti bendrai 

ir grįžti ’darban bendrai.”

vadovaujant, dalyvavo dau
giau kaip 100 žmonių.

Vilnius,
1947 m. gruodžio mėn.

Pranešus per spaudą, kad 
dienraštis Laisvė išleis Sta
sio Jasilionio eilėraščių an
trą knygą, gavome gražaus 
atsiliepimo.' Štai vienas bal
sas:

“Laisvės Adm.; Čia rasi 
čekį ant dviejų amerikans- 
kų. Tai bus už dvi prenu
meratas dėl St. Jasilionio 
•knygos.

“Knygą, kai bus atspaus
dinta, prisiųskite man ir 
Elzbiet. Vaičaitienei. Drau
giškai, Senas Vincas, 
Gibbstown, N. J.”

Dr. J. J. Kaškiaučius pri
siuntė gražų raštiį dėl šio 
leidinio ir įteikė $5 už pen
kias knygas.

Dr. A? Petriką, išvykda
mas į Floridą vakacijom, 
pridavė $2 už dvi knygas. .

• Daugiau užsakymų gavo
me nuo šių asmenų:

Paul Norbut, B’klyn, N. 
Y., S. J. Antanaitis, Lewis
ton, Me. Antanas Lapata, 
Toronto, Canada, Alex

Buck, B’klyn, N. Y., Jonas 
Mikaila, B’klyn, N. Y., J. 
Vitkūnas, B’klyn, N. Y., 
Bronė . Sukaskienė, Rich
mond Hill, N. Y, Wm. Ku
lik, B’klyn, N. Y., A. Mete- 
lionis, Detroit, Mich., An
ton šešelgis, Chicago, Ill., 
P. A. Jatul, Stoughton, 
Mass., F. J. Bagočius, So. 
Boston, Mass.

Jau gražus būriukas už
sisakė. Laukiame daugiau 
užsakymų. Dar kartą nori
me priminti, kad tų, kurie 
iš anksto užsisakys Stasio 
Jasilionio eilėraščių knygą, 
vardas bus atspausdintas 
knygoje. Jie skaitysis prisi
dėję prie išleidimo knygos.

Kurie dar neužsisakėte 
knygos, tuojau užsisakykit, 
nes, knygą jau baigiame 
ruošti spaudai. Jau surink
tas visas knygos tekstas ir 
greit rinksime vardus, ku
rie iš anksto užsisakys kny
gą.

Laisvės Administracija

IŠ URUGVAJAUS
JAUNIMO PARENGIMAS 

GRAŽIAI PAVYKO

MONTEVIDEO,. — Lapkri
čio 15 d. jaunimas ULC pa
talpose vėl suruošė savo vai
dinimų ir šokių vakarą. Pu
blika turėjo progos pirmą 
kartą pamatyti naujų meni
nių pajėgų iš mūsų jaunimo 
tarport Visą programa, kuri 
užsitęsė apie pusantros valan
dos, buvo -išpildyta labai ori
ginaliais ir meninės vertės tu
rinčiais numeriais. Po Leono 
Abračinsko įžangos žodžių, su 
naujomis dainomis išstojo P. 
Lapinsko vadovaujamas cho
ras, kuri išpildė “Ant kalno 
karklai siūbavo” ir “Pavasa
rėlį.” Pirmą kartą mūsų sce
noje su savo akordionu pasi
rodė jaunuolis Antanas Navic
kas, išpildydamas tris gražias 
muzikos melodijas. Savickas 
jau gabiai valdo šį puikų mu
zikos instrumentą — akordi- 
oną-pianą—ir jo palinkimas į 
muzikos meną yra neginčyti
nas. Jau nuo 'dabar galime 
Savicką priskaityti prie naujų
jų meno pajėgų, kurios išaugs 
į žymias figūras ir teiks vi
siems dar didesnio malonumo. 
Sveikiname Savicką už jo pasi
ryžimą ir linkime jam sėkmin
gai siektis pasirinktojo meno 
sintyje.

Neblogas išėjo ir Antano
Sausio su Juozu Matulevičium
pusiau klouniškas numeris, iš
pildytas dialogo ir muzikos 
formoje, ypač jų armonikėlS- 
jnis pagrota muzika buvo ge-

rai atlikta, šiedu jaunuoliai 
turėjo ir kitą numerį: Sausys 
atliko sunkaus svorio stilišką 
pademonstravimą, o Matulevi
čius imitavo cirko klouną, 
taipgi atlikdamas nelengvą 
atletikos numerį.

Gražiai atliko savo numerį 
vaikučiai G. Rasikas ir A. Ve- 
lyvis, kurie kastižių kalba su
vaidino mažiesiems pritaikytą 
komišką dalykėlį.

Veronika Banevičienė, savo 
maloniu soprano balsu, padai
navo dvi lietuviškas dainas; 
akompanavo akordionu N. 
Budreika.

Šį kartą taip pat išstojo ir 
kvartetas su savo naujai pra
moktomis dainomis.

Pramoga baigėsi su vaidini
mu kastižių kalba. .Vaidinimui 
vadovavo ir pirmaeilę rolę 
vaidino visiems gerai žinoma 
meno mėgėja Angelija Matu
levičiūtė. Tai buvo viena
veiksmė komedija, pritaikyta 
mūsų scenos sąlygoms, vaiz
duojanti jaunimo nuotikius 
meilės srityje. Komediją vai
dino: A. Matulevičiūtė, A. 
Savickas, V. Kaušas, M. Am
brazaitis ir vienas jaunuolis iš 
Cerros (pavardė nesužinota). 
Kartu su šiais jaunuoliais “tė
vo” rolę vaidino J. Fernandez.

Jaunimas, pastatydamas to
kius parengimus, įrodo, savo
pažangą ir tobulėjimą gavi
veikloje, už ką tenka tik svei
kinti ir linkėti vis didesnių 
pasekmių. Stebėtojas. v

(Iš “Darbo”)

Po Lietuvos išvadavimo iš 
vokiškosios okupacijos jungo, 
lietuvių tauta giliai atsikvėpė, 
pamačiusi tuos didžiuosius ho
rizontus, kuriuos atvėrė jai 
naujasis gyvenimas. Mes ma
tome, kaip Visose srityse kyla 
mūsų liaudies kūrybinė inicia
tyva, kaip vystosi jos geriau
sios savybės. Tai ypatingai 
žymu Tarybų Lietuvos kultū
riniame gyvenime, jos jauno
joje literatūroje. Mūsų liau
dies troškimai, mūsų liaudies 
siekiai ir jos darbai tapo pa
grindiniu šaltiniu, iš kurio te

kias,-vaizdus ir mintis semia 
Tarybų Lietuvos ' rašytojai, 
kurdami savo veikalus.

Literatūroje šiandien dirba 
ne tik senieji rašytojai, jau 
pasireiškę stambiais veikalais. 
Tarybinis gyvenimas iškėlė 
naujus ' kūrybinius žmones, 
liaudies sūnus ir dukras, kurie 
.Smetonos valdymo laikais, ę 
tuo labiau vokiškosios okupa
cijos tamsybėse < būtų dingę, 
prislėgti gyvenimo1 ir niekada 
jų mintys, jų kūrybiniai po
lėkiai nebūtų turėję progos 
pasireikšti. Tarybinė santvar
ka, plačiai atidariusi duris 
mūsų jaunimui į mokslą, į 
šviesą, į kūrybinį darbą,, iškė
lė visą eilę- jaunųjų gabių ra
šytojų ir poetų.

Tarybinė vyriausybė, skir
dama ypatingą dėmesį mūsų 
lietuviškajai kultūrai, su dide
liu rūpesčiu ir meile auklėja 
jaunuosius tarybinius rašyto
jus. Tam tikslui prie Tarybi
nių Rašytojų Sąjungos sudary
ta jaunųjų rašytojų sekcija, 
kuri vienija jaunąsias literatū
rines pajėgas. Sekcijoje su 
jaunaisiais rašytojais dirba to
kie įžymūs rašytojai, kaip 
Juozas Baltušis, Teofilis Tilvy
tis, Jonas Marcinkevičius, Jo
nas Šimkus ir eilė kitų. Jie 
padeda jauniesiems rašyto-* 
jams savo patarimais ir per
duoda jiems savo ilgametį pa
tyrimą, Svarsto ir nagrinėja 
jaunųjų rašytojų kūrybą.

Visa eilė jaunųjų rašytojų 
pasireiškė mūsų apskričių 
spaudoje. Jaunieji rašytojai, 
tai žmonės iš liaudies, ir savai
me aišku, kad jų kūryba daž
niausiai atvaizduoja tą gyve
nimą, kuriuo šiandien gyvena 
tarybinė Lietuva.

Kas gi tie jaunieji rašytojai, 
jaunosios lietuvių literatūros 
kartos atstovai ?

K. M aru k as — jaunas pro
zaikas, gimęs 1921 metais 
Kaune, darbininko staliaus 
šeimoje. Nuo pat mažens jam 
teko pajausti sunkią gyveni
mo naštą. Tėvas dažnai par
eidavo iš darbo nusiminęs ir 
visai šeimai pareikšdavo, kad 
fabriko savininkas, kuriame 
jis dirbo, šį mėnesį vėl suma
žino darbo užmokestį. Darbi
ninkai streikuodavo, nepaisy
dami gresiančio pusbadžio gy
venimo. Gerai, jei darbininkai 
streiką laimėdavo. O jei ne
laimėdavo, tekdavo sutikti su 
šeimininko pateiktomis sąly
gomis ir vėl dirbti pusdykiai.

Kada Marukas kiek paaugo 
ir galėjo padėti tėvui darbe, 
jis eidavo kartu su juo į fa
briką ir ten vasarą dirbdavo, 
o rudenį sutaupęs šiek tiek pi
nigų vėl imdavosi už knygų 
ir mokėsi.

Įvedus tarybų valdžią, jis 
visa savo jaunuoliška širdimi 
metėsi į naujojo gyvenimo sū
kurį, dirbo jaunimo organiza
cijose. Prasidėjęs karas nu
bloškė jį į Tarybų Sąjungos 
gilumą, o iš ten į fronto ug
nį. Jis 1 kovėsi lietuviškuose 
Raudonosios Armijos daliniuo
se ir kartu su jais grįžo į Lie
tuvą. Padėjęs šautuvą, jis 
ėmėsi plunksnos, nes jautė, 
kad tas,’ką jis pergyveno, pri
mygtinai iš jo reikalauja, kad 
apie tai sužinotų visas mūsų 
jaunimas, visa mūsų tauta.

Šiandįen K. Maruko apsaky
mus dažnai galima matyti ta
rybinės lietuvių spaudęs pus
lapiuose. šis jaunas talentin

gas prozaikas’rašo apie mūsų 
kiurių drąsą ir didvyriškumą 
kovoje su priešu Tėvynės ką- 
ro frontuose. Kartais jis ra
šo ir iš buržuazinės Lietuvos 
gyvenimo, vaizduoja sunkų 
jaunimo gyvenimą tais laikais. 
Jo apsakymai, tokie kaip “Sie- 
n’a,” “Apie pavasarį,” “Mūsų 
kuopos viršila,” “Tėvas ir sū
nus,”, turintieji autobiografinį 
pobūdį, plačiai skaitomi Tary
bų Lietuvos jaunimo.

Gabus jaunas beletristas 
yra Antanas Pakalnis. Jis ma
žažemio valstiečio sūnus. Ge
rai pažindamas mūsų valstie
čių gyvenimą, jis savo apsa
kymuose vaizduoja tuos di
džiulius pasikeitimus, kurie 
vyksta Lietuvos kaime. Jo ap
sakymas “Kelias į laimę,’ kuris 
parodo Tarybų Lietuvos maža
žemių valstiečių ir naujaku
rių gyvenimą ir kovą su buo
žėmis, “Komjaunimo Tiesos” 
paskelbtame konkurse laimėjo 
antrąją premiją.

Taip pat aktyviai pasireiš
kia spaudoje jaunasis rašyto
jas Mykolas Sluckis, kurio 
kūriniuose pavaizduojamas 
mūsų jaunimo gyvenimas. Jo 
apsakymuose parodyti nauji 
žmonės, jaunuoliai, kuriems 
tikrąjį gyvenimą' ir kelią«į at- 
ėitį atvėrė tarybų valdžia. Ti
kėjimas tuo gyvenimu ir sieki
mas jį padaryti dar švieses
niu, —■ štai pagrindinė jo kū
rybos mintis. Nuoširdūs, ly
riški, su stipria psichologine 
analize Sluckio apsakymai ro
do, kad šis gabus jaunuolis 
auga į stiprią lietuvių litera
tūros pajėgą.

Galima būtų suminėti dar 
visą eilę mūsų jaunųjų rašy
tojų, kaip A. Sprindys, A. Ur
bonavičius, R. Vadys ir eilė 
kitų, kurie nors būdami dar vi
sai jauni, jau suspėjo pasi
reikšti su naujais kūriniais 
mūsų dabartinėje literatūroje.

Jaunosios literatūrinės pajė
gos yra ir mūsų naujoje tary
binėje poezijoje. Tatjana 
Rostovaitė, Petras Gaulė, Leo
nas Vaitekūnas, Algirdas 
Skinkys ir visa eilė kitų jau
nų poetų ateina šiandieną į 
mūsų poeziją. Jie dainuoja 
apie atgimstantį mūsų kraštą, 
apie didįjį kuriamąjį liaudies 
darbą. Algirdas Skinkys savo 
eilėraštyje “Vilniui” rašo:

Tau įdiegėm kūrybos ugnelių 
Po Tarybų laisva vėliava, 
Nuskambės tavo vardas

per šalį, 
Su vardu tuo—visa Lietuva.
Mes prikelsim tave iš griuvė- 
Iš degėsių, šaltų pelenų, [šių, 
Net tu ]Ws, mielas Vilniau, 

> stebėsies,
Kad toks jaunas, gražus ir

šaunus.
Didžiuliai pasikeitimai, ku

rie vyksta mūsų krašte, šian
dien randa mūsų jaunųjų po
etų eilėraščiuose savo išreiški
mą.

Nauji žmonės,. Tarybų Lie
tuvos jauna karta, su šviesiu 
tikėjimu žiūri į ateitį. Ir jau
nieji poetai, išreikšdami tą 
mūsų jaunimo troškimą, dai
nuoja (P. Gaulė) :

I 

Mes troškome taikos visam 
pasauliui,

Todėl atėjo ir pasakėme— 
gana,—

Bombonešių sparnai daugiau 
netemdys saulės,

Tegu nutils žvarbi mirties 
daina.

Tegu artojas žagrę ims į 
ranką,

Sugrįš karys prie židinio 
šeimos. y

Ir laimei vėl atvers grįčiutės 
langus,—

Jauku bus žemėj, širdyje, 
namuos.

Bet poetas taip pat mato, 
kad tas tarybinės liaudies troš-
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kirbas taikiai dirbti • ir statyt! 
savo gyvenitną, sukelia kM 
kuriose pasaulio dalyse piktą 
norą pavergti laisvai kurian
čias Tarybų Sąjungos tautas. 
Ir pootąs perspėja:

Bot jei dienų naujųjų 
samurajai

Išdrįs vėl taiką plėšti iš 
•žmogaus,

Juos milijonai paskandins 
prarajon,

Nes jie ištroškę kurti, o ne 
griaut. 

* * *

Jaunieji rašytojai, jausdami 
kasdieninį rūpestį ir žinodami, 
kad jų kūryba iššaukia ’di
džiulį visuomenės dėmesį, dir
ba nesudėdami rankų ir žino, 
kad jų darbas veltui nenueis, 
o lietuvių literatūra, pasipil- 
džiusi naujomis jaunomis jė
gomis, bus dar turtingesnė. 
Jaunoji rašytojų karta ateina 
į literatūrą iš liaudies ir ji ati
duos mūsų liaudžiai geriau
sias savo jaunų talentų jėgas.

Hudson, Mass.
Lietuvių Piliečių Kliubo 

metiniai pietūs įvyko 21 d. 
gruodžio. Kaip kitais metais, 
taip ir šiemet pietūs gerai pa
vyko ir buvo skanūs. Už tai 
komisija verta pagyri/io.

Visi kliubiečiai ir jų žmo
nos dalyvavo. Nemažai buvo 
ir taip svečių atsilankiusių, 
kurie buvo skaniai pavaišinti.

Laike pietų, pasikalbėję 
moterys — M. Kazlauskienė, 
S. Židonienė ir V. Grigienė — 
suplanavo ir parinko aukų .dėl 
nelaimingo jaunuolio, buvusio 
kareivio, Algirdo Aleksandro, 
kuris gyvena ant ūkės tarpe 
Maynardo ir Sudbury. Jo tė
vai priklauso prie Hudson o 
lietuvių organizacijų ir yra 
gerai žinomi, kaipo geri ju
dėjimo rėmėjai.

Jaunuolio nelaime buvo di
delė ir skaudi. Jam bedirbant 
garadžiuje iššoko kibirkštis, 
užsidegė gazolinas ir kilo 
gaisras. Gaisras persimetė į 
banę ir viskas sudegė. Sudegė 
taisomi automobiliai, aliejai ir 
kiti dalykai. Vietiniai laikraš
čiai rašė, kad gaisras padarė 
$20,000 nuostolių.

Ir kas blogiausia, kad ir 
patsai Algirdas vos nesudegė, 
šiaip-taip ištrūko, skaudžiai 
apdegė ir guli Framingham li
goninėje.

Aukų p aram Pi jaunuolio su
rinkta $52.25. Pinigai jau jam 
perduoti. Visiems, kurie auka
vo, tariame širdingai ačiū.

Mary Kazlauskienė.

Maskva. — Norvegija ir 
Sovietai pasirašė sutartį 
dėl prekybos padidinimo 
tarp tųdviejų kraštų. Pre
kyba bus vedama produktų 
mainais.

Vyriausias Baltojo Namo raš
tinės vedėjas Maurice Latta 
ir Matthew J. Connelly (sė
dintysis), prezidento Trumano 
sekretorius. Jiedu peržiūri 
prezidento pasirašytą kilių, 
kuriuomi leista iš valstybės iž
do tuojau išmokėti 597 milio- 
nus pašalpai kitų šalių pirfti 

įvykdymo Marshall© Plano.
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Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Stolipinas dėstė ir aiškino savo refor
mos teigiamą naudą valstybei ir valstie
čiam, citavo kai kurias skaitlines. Caras, 
kaip visada, klausėsi ątsidėjęs. Bendrą
ją pranešimo mintį nuvokus, Nikalojui 
jau atrodė viskas aišku ir tos smulkme
nos jam nebuvo įdomios. Tačiau jis- to 
neparodė ir nudavė klausąs tuo pačiu su
sidomėjimu kaip ir pradžioj. Caro min
tys buvo vėl toli. Stolipino skaitlinės pri
minė laike vienos kelionės į Vokietiją su 
juo įvykusį juokingą nuotykį, kurį ca- 
rienė jam dažnai primindavo. Sumanęs 
visai privačiais iš Darmštato nuvažiuoti 
į Frankfurtą, Nikalojus sėdo į traukinį 
ir buvo patenkintas, kad nuvyko visai 
nepažintas, lyg paprastas pilietis. 
Frankfurte, pasiėmęs vežiką, jis važinė
jo po miestą. Pamatęs senienų krautu
vę, jis panoro nusipirkti kažkokią rete-- 
nybę. Bet su pinigais elgtis caras visiš
kai buvo nepratęs. Turtingiausias pa
sauly žmogus būdamas, jis niekada pats 
su pinigais tiesioginio reikalo nėra turė
jęs. Todėl, neapsižiūrėjęs, jis paliko 
krautuvininkui visus pinigus, kiek jų tu
rėjo pasiėmęs, ir, jokios grąžos nelau
kęs, išėjo. O išvykdamas pinigų buvo 
pasiskolinęs iš kamerjunkerio Mamon
tovo 1600 markių ir iš rūmų komendan
to Hesės 3000 markių. Be pinigų likęs, 
Nikalojus atsidūrė visai keblioj padėty. 
Paskui žmonės jį pažino ir pradėjo mi
niom rinktis rusų caro pasižiūrėti. Ta
da Nikalojus turėjo greičiau sprukti į 
viešbutį ir baigti savo inkognito. Tie 
Rusijos caro nuotykiai suteikė ne maža 
juoko ir pramogos artimajam caro gimi
nių rateliui, kai caras su Heseno herco
go pagalba iš Frankfurto grįžo į Darmš- 
tatą, ypač kai senienų pardavėjas pri
siuntė užmirštus pinigus. Net dabar, 
klausydamas rimto Stolipino pranešimo, 
Nikalojus vos laikėsi nesišypsojęs prisi
minęs tuos nuotykius.

. Kai Stolipinas baigė, Nikalojus dar 
kiek patylėjo, staiga sukosėjo, lyg kosu
lio priepuoliui užėjus. Paskui, savo nuo
latiniu papratimu, nervingai glostyda
mas ranka savo barzdą ir ūsus, jis tarė:

— A§ visiškai pritariu jūsų praneši
mui, Piotr Arkadjevič, ir tikiu, kad tas 
valstiečių klausimas tinkamiausiai spren
džiamas. Valstiečių ištikimybė sostui vi
sada buvo didelė ir tie liūdni įvykiai, 
kuriuos, ačiū Dievui, laimingai esam 
pergyvenę, palietė tik nedidelę netur- * 
tingesniųjų valstiečių dalį. Padėdama 
įsigyti tiem žemės nuosavybę ir sustip
rinus nuosavybės jausmą, vyriausybė 

’panaikins nepasitenkinimo pagrindą ir 
patrauks buvusius neramuolius į savo 
pusę. Aš džiaugiuos sėkmingu šio įsta
tymo įgyvendinimu ir tuo, kad dvarinin
kai, parduodami savo žemių dalį valstįe- 
čiam, ateina į pagalbą vyriausybei.

Caras kalbėjo neskubėdamas, gana ty
liu, maloniu krūtinės balsu, apgalvoda
mas kiekvieną frazę. Stolipinas nuolan-. 

~^kiai’ išklausė caro'nuomonę dėl jo pa
reiškimo. Stolipinas įdėmiai klausėsi 

’ kiekvieno caro žodžio, kiekvienos intona
cijos ir stengėsi suprasti ir nujausti, ar 
caro pasitikėjimas juo ,tebėra toks pat 
tvirtas, kaip visada. Stolipinas puikiai 
pažino caro būdą ir žinojo, kaip sunku 
suprasti caro nusistatymą kieno nors 
atžvilgiu, nes jau pakankamai buvo pa
vyzdžių, kada po maloniausio pasikalbė
jimo, palankiausiai išklausyto praneši
mo, miništeris staiga gauna caro laišką, 
kad jis pašalinamas iš savo pareigų. Ne
užmiršo Stolipinas ir savo pirmtako Go- 
remikino pavyzdžio, kada jis antrą kar
tą buvo pašalintas taip pat netikėtai, 
kaip ir pirmą kartą.

Tiesa, šį kartą Stolipinui rūpėjo ne 
tiek pranešimas valstiečių reikalais, kiek 
išaiškinti caro nuomonę dar nekilusiu 
klausimu. Būtent, tokiu atveju, jei Dū
ma pareikštų ministeriui nepasitikėji
mą, ar jis turėtų įteikti atsistatydinimo 
prašymą bent dėl formos, nors caro iš
leistuose pagrindiniuose įstatymuose ir 
pasakyta, kad ministerial atsako tiktai 
prieš carą, v Stolipinui buvo aiškus caro 
nusistatymas ii\ taip, bet jis gerai su-’ 
prato, kad naudinga kiekviena proga 
duoti pačiam carui iš esmės pasireikšti, 
nes caras nemėgsta savarankumu ir iš
mintim jį patį nustelbiančių ministerių.

Stolipinas jau anksčiau patiekė carui tą 
klausimą, žinodamas, Rad Nikalojus ne
atsakys tuoj, nepasitaręs su artimaisiais 
žmonėm. Stolipinui atsargiai priminus 
apie einamus reikalus ir Dūmą, Nikalo
jus pasakė f

—Beje, Piotr Arkadjevič, dėl jūsų 
pereitą sykį patiektų klausimų štai ką 
atsakysiu. Dabartinei Dūmai negalima 
prikišti noro užgriebti valdžią, kaip to 
norėjo buvusios dvi Dūmos. Todėl nėra 
reikalo su Dūma didelių kivirčų Įgelti. 
Juk ten dauguma patikimi sostui įmo
nės, o. net opozicija, khip atrodo, nebe to
kia baisi, be to, toji opozicija taip ne
skaitlinga. Bet jei iškiltų nesusipratimų, 
jei kas keltų pasitikėjimo klausimą, ži
nokit, kad su jokiu Dūmos pasitikėjimu 
ar nepasitikėjimu nesiskaitysiu ir min
ties apie tai negali būti. Čia ne užsienis 
ir ne Suomija. Pas mus, ačiū Dievui, nė
ra parlamento, kaip labai puikiai pasa
kė finansų ministeris Kokovcevas. Tokia 
mano valia!

• Dar ca'ras pasidomėjo, kokią įtaką pa
darė neseniai paskelbtasis įstatymas dėl 
žydų studentų . priėmimo į aukštąsias 
mokyklas. Tuo įstatymu žydai priimami 
tiktai pagal nustatytą cenzą, būtent, tik 
tam tikras procentas. Ir caras buvo pa
tenkintas, kai Stolipinas paaiškino, jog 
tas žydų cenzo nustatymas tik sukėlė di
delį džiaugsmą “rusų tautos sąjungos” 
sluoksniuose, o žydų bandymai platesnį 
protestą suruošti neturėjo pasisekimo. 
Taip pat be triukšmo praėjo ir 46 žydų 
šeimynų iškėlimas iš' Sevastopolio. Tai, 
liudija, kad Rusija pasveiko ir nei revo
liucionieriai, nei žydai nebeturi įtakos. 
Caras taip pat patvirtino, kad gavęs 
daug telegramų iš įvairių “rusų tautos 
sąjungos” skyrių, kuriose reiškiamas 
džiaugsmas dėl suvaržymų žydam įstoti 
į aukštąsias mokyklas.

Stolipinas jau jautė, kad carui jis nu
sibodo ir todėl skubėjo atsisveikinti. Kar 
dangi jis turėjo dar svarbų posėdį, šian
dien jis negalėjo pasilikti pas carą pus
ryčių, kaip dažnai būdavo po jo prane
šimo. 1

Nikalojus buvo patenkintas, kad dau
giau šiandien jo niekas netrukdys. Net 
didieji kunigaikščiai ir rūmų tarnybos 
viršininkai šįryt jokiais reikalais jam 
galvos nekvaršino. Susirinko kiek raštų, 
kurie reikalauja jo nuomonės, jis galės 
ramiai perskaityti ir nereikės vakare 
vėlai' užtrukti. Caras buvo uolus jam pri
statomų raštų skaitytojas ir laikė tai 
viena svarbiausių savo pareigų, stengda-, 
vosi, kad visus tos dienos raštus perskai
tytų, nepalikdamas kitai dienai. Tai bu- 

' vo įvairūs gubernatorių pranešimai, 
svarbesni prašymai dėl įvairių malonių, 
skundai, paskyrimai, projektai. Tiesa, 
tie raštai jau, būdavo atitinkamų žinybų 
vedėjų perskaityti ir paruošti rezoliuci
jų projektai. Carui tekdavo* priimti vie
ną ar kitą patiektą rezoliuciją.

Caras mėgdavo ir pats rašyti rezo
liucijas, sekdamas savo tėvą, kurio kai 
kurips rezoliucijos buvo gerokai pagar
sėjusios savo griežtumu ir lakoniškumu. 
Norėdamas' iš tėvo pasimokyti, Nikalo
jus liepė įvairių žinybų vedėjam surink? 
t i visas rezoliucijas, kurias yra ant raš
tų parašęs jo tėvas.'Tą Aleksandro III 
rezoliucijų rinkinį caras dažnai skaity
davo. Ir Nikalojaus II rezoliucijos buvo 
trumpos, lakoniškos, nors ypatingu kū
rybiškumu nepasižymėjo. “Perskaičiau 
su malonumu!” — dažniausia rašydavo 
Nikalojus ant juodašimtiškosios “rusų 
tautos sąjungoj” siunčiamų' telegramų. 
“Ai da molodec!” (Tai šaunuolis!) rašo 
jis, ant Baltijos general gubernatoriaus 
Sologubo skundo dėl kapitono Richterio 
žiaurumų, nekaltų žmonių' sušaudymo, 
plakimo ir kaimų deginimo malšinant 
sukilimą. “O kas man darbo?” skamba 
garsi Nikalojaus rezoliucija ant praneši
mo dėl žandarų rotmistro grafo Podgo- 
ričani suruošto žydų pogromo Baltsto
gėj. Kai generolas LineviČius pranešė 
’apie revęliucinių agitatorių atvykimą į 
Mandžiūrijos armiją, Nikalojus deda la
konišką pastabą: “Tikiuosi, jie jau pa
karti !” Ant carui patiektų teismo spren
dimų, kuriai nubausta eilė žydų pogro
mų ruošėjų, caras rąžo:,“Pasigailėti!” 
ir visi iš kalėjimų išleidžiami.

(Bus, daugiau)

Šiandienine Estų 
Literatūra »

. Rašo L Semperis
(Tąsa)

Tačiau pasirodė, kad karo 
ir .išlaisvinimo tematika tę
sėsi mūsų poezijoje, gana il
gą laiką. Išėjo nemaža eilė
raščių rinkinių, bet didžią
ja dalimi tuose^ eilėraščiuo
se 4<aro meto išgyvenimai, o 
naujų motyvų, deja, maža. 
Atsistatymo periodas neda
vė naujo turinio lyrikai 
tiek, kiek-buvo galima tikė
tis.

Peržiūrint šiandieninę es
tų literatūrą istorinių CK 
VKP(b) nutarimų ideologi
niais klausimais šviesoje, 
paaiškėjo, kad pastaruoju 
metu daugelis estų rašytojų 
apskritai padėjo į šalį savo 
plunksną, kad kai kurių po
etų literatūrinėje kūryboje 
ėmė reikštis nusiminimo, 
nuovargio, pesimizmo nuo
taikos, o taip pat kitos klai
dos ir trūkumai. 
X ,

Palyginus Didžiojo Tėvy
nės karo meto žurnalą 
“Sijasarv” su naujai lei
džiamo žurnalo “Looming” 
numeriais, aiškiai krinta į 
akis atsilikimas. Po ilgo lai
ko vėl pastebimas potrau
kis į neutralias temas, ap
dainuojami, tiesa, karo me
to atsiminirųai, tačiau ne
nušviečiamos naujos aktu
alios temos.

Kalbamajame periode 
pirmauja pasakojamasis 
žanras (E. Mianikas, R. 
Sirgę, P. Vijdingas, E. Kru- 
stenas ir kt.). Kuriais klau
simais domisi mūsų prozi
ninkai ?

Jei karo pradžioje stai
gus aplinkybių pasikeiti
mas davė rašytojams aps
čiai įvairios medžiagos, tai 
karui pasibaigus rašytojus 
labiausiai domina tėvynės 
išlaisvinimo momentas ir 
sugrįžimas namo, tema, ku
ri per pusantrų žurnalo 
“Looming” leidimo metų 
buvo panaudota dešimtyje’ 
apysakų. Vaizduoja m a s 
taip pat pasipriešinimo ju
dėjimas, okupacijos metu 
partizanų kova, . mažiau 
fronto įvykiai, kuriuos ap
rašinėja beveik tik vienas 
E. Mianikas. Atsistatymo 
ir statybos temS iki šio lai
ko įkvėpdavo rašytojus Tik 
retais atvejais (P. Vijdin
gas, E. Krusteliąs).

Jei spręsti apie tikrovę 
tik iš išspausdintų žurnale 
“Looming” aprašymų, tai 
mes galėtume prieiti išva
dą, kad mūsų visuomeninis 
gyvenimas sukoncentruotas 
kaime, todėl, kad nėra nė 
vieno apsakymo, kur būtų 
pavaizduotas miestas. Tai 
duoda iškreiptą tikrųjų vi
suomeninių santykių vaiz
dą.

Kokius gi kaimo tipus 
pasirenka rašytojai? Siu
vėjai, ’ pradžios mokyklos 
mokytojai, valstiečiai, apie 
kuriuos sunku pasakyti, ar 
jie biedniokai, vidutiniokai 
ar pilkieji baronai, siuvė
jos, čigonai, sodi
ninkai, ir 1.1. Klasinio 
paskirstymo nematyti, jo 
vietoje beklasiškumas. Į 
žmones žiūrima ne iš jų są- 
syjo su visuomene bei jos 
raida taško. Rašytojai dar 
neatsikratė tų buržuazinių 
laikų metodų, kada kūrybai 
buvo pasirenkami deklasuo
ti, atkritę iš gyvenimo dri
skiai, valkatos ir dykaduo
niai. Vienintelis apsakymas 
iš miesto gyvenimo darbo 
motyvais (L. Kibųvičio: 
“Piūklo daina”) vaizduoja 
du mokinius (vienas jų — 
buvusio buržuazinio pulki
ninko sūnus)-, kurie indivi

siško gyvenimo stebėjimas, 
gilus tarybinis patriotiz
mas, kuris pasireiškia vi
suose jo apsakymuose, daro 
jo apsakymus nuo pradžios 
iki 'galo patraukiančius ir 
įtikinančius. Mums supran-

dualiniais interesais piau-' 
na malkas, kad užsidirbtų, 
kepalą duonos. Tai parodo, 
kad dar labai atitolę mūsų 
rašytojai nuo masių; mes 
nematome nei fabrikinio 
gyvenimo, nei darbininkų, 
nežinome nei tų visuomenės 
jėgų, kurios stumia,pirmyn 
visą mūsų krašto ekonomi
nį gyvenimą.

Porą žodžių apie įvestus 
į estų literatūrą partizanus. 
Čia mūsų rašytojas vaiz
duoja ne aktingą partizaną 
ir jo kovą, o žmogų, kuris 
slapstosi nuo vokiečių mo
bilizacijos. Susidaro prie
šinga nuomonė apie parti-

tama, kodėl paskutiniame 
apsakyme kovose užsigrū
dinęs, grįžęs į tėvynę ka
rys/matydamas griuvėsius, 
neišsigąsta, o kartu su sa
vo draugais, be ašarų ir 
nusiskundimų, imasi savo 
gimtojo miesto atstatymo.

Buržuazinėje Estijoje E. 
Mianikas buvo vos pastebi
mas savo apsakymais, jis 
išaugo ir subrendo Didžiojo 
Tėvynės vkaro ugnyje, jo 
stilius įgavo spalvingumą, 
sugebėjimu pastebėti pa
čias svarbiausias detales 
bei atskleisti jų esmę jis 
užsirekomendavo stipriu 
menininku.

zaną, nors yra žinoma, jog 
buvo nemaža aktingų parti
zanų — apie tai kalba netgi 
masiniai apdovanojimai, — 
jog jų didvyriški žygiai tu
rėjo didelės reikšmės ir 
buvo labiau tipingi, negu 
pasyvus paspriešinimas be- 
sislapstant miške. Pravartu 
pažymėti, kad rašytojai, 
buvę Didžiojo Tėvynės ka
ro metu Sąjungos užnuga
ryje, pavaizdavo partizanus 
labiau aktingus, parodė pir
miausia jų veiklą, o ne dva
sinius pergyvenimus, jų žy
gius, o ne svarstymą apie 
tai, kad reikėtų kažkas pa
daryti, kaip tai dažnai už
tinkama pastaruose apie 
partizanus apsakymuose.

Reikia laikyti laimėjimu 
E. Mianiko apsakymų rin
kinį “Širdžių išbandytas”. 
Rinkinys prasideda apsaky
mu, vaizduojančiu sunkią 
laivo kelionę, krintant prie
šo bomboms, iš Talino į Le
ningradą ir baigiasi apsa
kymu, vaizduojančiu grįži
mą į išlaisvintą tėvynę. 
Knygos gale autorius pa
teikia priesaiką, kurią davė 
kovos metu trys kariai: 
dailininkas, architektorius 
ir rašytojas. “Mūsų kova 
verta to, kad apie ją pasi
liktų atminimas. Tačiau a- 
pie ją reikia ir parašyti... 
taip parašyti, kaip mes iš 
tikrųjų ėjome purvinais 
fronto keliais, gulėjome, 
priešo apšaudomi, snieguo
tuose laukuose, kovojome 
su priešu įniršę ir ištroškę 
keršto, tarp degančių griu
vėsių, sunkiai kėlėmės per 
upes ir sąsiaurius, aukojo- 
mės pergalės labui.” Rašy
tojas iš tikrųjų perteikė vi
sa tai labai miestriškai. Tai 
geriausieji puslapiai apie 
Didįjį Tėvynės karą estų li
teratūroje. Mes matome di
delį paprastų tarybinių 
žmonių heręiznią, kurio es
mę sudaro ne frazės, bet 
savaime suprantami dar
bai, aiškiai parodą mums, 
kokį didėlį vaidmenį pa
siekti pergalei suvaidino 
tarybinio žmogaus drąsa ir 
patvarumas bei tautų drau
gystė. Jau pirmajame apsa
kyme -jūrininkų drąsa giliai 
mus jaudina. Vokiečių 
“Junkersai” pasirodo vir
šum laivo tuo metu, kai jis 
laviruoja minų lauke, kur 
vienu coliu pasisukimas į 
šalį gali .reikšti ' pražūtį. 
Laivas užsidega, reikia ne
žmoniškų pastangų, norint 
neleisti jam nugrimzti į 
dugną. Kova su ugnimi ir 
vandeniu ir tuo pačiu metu 
su bombomis ir minomis, 
toji žūtbūtinė kova didvy
rių nepalaužia, o užgtūdina 
juos. . - *
Autorius pats fronte daug 

iškentėjo, prisižiūrėjo ka
riuomenės daliniuose. ir li
goninėse, kur jam teko il
gai sužeistam gulėti, pačių

E. Mianiko apsakymai y- 
ra patys vertingiausi estų 
pokarinės prozos kūriniai. 
Vienintelis trūkumas, kurį 
galima prikišti autoriui, y- 
ra. tas, kad jo herojai ne
turi pakankamai individua
lių bruožų, jię kažkokie vie
nodi, kaip kareiviai vieno
domis pilkomis milinėmis.

Kol kas mes dar neturim 
tikro tarybinio romano. Iš
leisti du kūriniai — O. Lut- 
so “Juri Piugal” ir E. Kru- 
steno
(jei neskaityti fragmenti
nio Madariko kūrinio “Re
spublika”) neatitinka tary
binio romano reikalavimų, 
nežiūrint tų knygų didumo. 
Tie kūriniai nepatenkina 
mūsų nei. ideologiniu, nei 
medžiagos apdorojimo me
todo požiūriu.

O. Lutso kūriinyje “Juri' 
Piugal” pavaizduotas buo
žės tipas, tačiau skaitytojui 
neaišku, kokiu istoriniu, 
konkrečiu laiku vyksta 
veiksmas. Tik iš paskutinių 
romano puslapių galima 
spėti, jog kalbama apie *o- 
kupacinį. periodą. Jei taip, 
tai čia reikia konstatuoti 
visišką tikrovės iškraipymą 
ir pripažinti autoriui poli
tinį žlibumą. Visiškai nelei
stina, kad rašytojas, parin
kęs savo pasakojimo veiks
mui laiką okupącijos me
tus, neparodytų nei oku
pantų, nei jų pakalikų, nei

jų nusikaltimų. Matyli, au
torius pasiėmė savo tipus ir 
įvykius iš buržuazinės Es
tijos laikų, tačiau, nenorė
damas būti perdaug nutolęs 
nuo naujojo gyvenimo, 
lengvabūdiškai nesprendė 
paskutiniuose puslapiuose 
nukelti veiksmą arčiau mū
sų dienų. Tiesiog nedovano
tina tokiu būdu klijuoti 
prie kūrinip tarybinę etike
te. /

Tai nebe pirmąkart pas 
mus. Tarybinis pavadini
mas nedaro muzikinio kūri
nio tarybiniu, turiningas 
užrašas dar nesuteikia idė
jiškumo filmui, literatūri
nis kūrinys neįgyja idėjinės 
gilumos tik dėl to, kad tarp 
kita ko įpinamas koks nors 
naujas motyvas. Itin gau
siai prigrūsta nereikalingų 
detalių pirmojoje E. Krus- 
teno kūrinio- “Knyga apie 
Peksus” dalyje, kur mums 
pateikiama nesuskaitoma 
daugybė menkų įvykių, ku
rie tačiau netarnauja jo
kiai reikšmingesnei idėjai, 
o klesti ir žėri patys sau.

(Daugiau bus)

IBAR & GRILLi
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS 
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Kanados
Black Horse Ale
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F. W. Shalinsl
(SHALINSKAS) į 

į 
Funeral Home «

84-02 Jamaica Avenue g 
Opposite Forest Parkway ?
WOODHAVEN, N. Y. g

Suteikiam garbingas laidotuves g

$150 i
Koplyčias suteikiam nemokamai g 

y visose dalyse miesto. § 
» g

Tel. Virginia 7-4499 g

Akių šviesą padaugina. Ausų niežėjimą 
prašalina. Kosulį palengvina. Didervines 
panaikina. Mes parašom kaip vartoti.

Ir medaus pris)unčiam tik už $1.00.

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

Tel. 1169-W i

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Penktad., Saus. 9, 1948

1113 Mt. Vernon St. 
PHILADELPHIA, PA.

. Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
, (RAMANAUSKAS)

H

Laidotuvių
Direktorius

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką • patarnavimą. 
Patęgiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šer- 

. meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa
tenkinti.
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MONTREAL, CANADA
iona Neturi Maldauti iš $10,000. Mašinerija ir

VARTOTUS
RIEBALUS

$80 į mėnesį 
$350 mėnęsi-

areštuoti du vyrai ir 
rastų mašinų, paimtas 
rastas trekas.

Klastuotojas
Tede

Frankfurt, Vokietija. — 
Amerikonai ir anglai pla
nuoja vienon valdybon su
vienyt savo užimtus plotus 
vakarinėje Vokietijoje.

Būk Gera Mergaitė
TAU PYK

Žmona_____ _________ __
Vyro Pinigų

Superior teisme, teisiant 
CNR garvežio mašinistą už 
nedavimą piniginės paramos 
žmonai, teisėjas F. T. Colin 
pareiškė, kad “Nė viena žmo
na neturėtų ' prieš vyrą nusi
ėmus kepurę maldauti pinigų 
pragyvenimui ir žiūrėti jo nuo
taikos, ar jis sumanys duoti pi
nigų. ar ne.”

Teisėjo nuomone, kiekvienas 
vyras privalo duoti žmonai iš
laikymą, nežiūrint, kad jis ir 
nenorėtų su ja gyventi.

Tam mašinistui priteisė mo
kėti žmonai po 
iš <jo gaunamos 
nės algos.

$10,000. Mašfnerija ir kiti 
įrankiai yra paimti iš vartotų 
orlaivių. Motoras taip įtaisy
tas, kad nedarytų jokio 
triukšmo ir būtų buvęs kūre
namas aliejumi, kad nebūtų 
dūmų.

Kad ta fabriką labiau už
maskavus, buvo įrengtas res
toranas ii\ gyvenamas * butas 
virš to fabrikėlio, bet gyvento
jai dar nebuvo spėję atsi
kraustyti.

Yra 
apart 
ir ten

4

Portland, Oregon HELP WANTED-*MALE 
’ REIKALINGI VYRAI

Būk Gudri Mergaitė 
Pristatyk juos 

GAUK
APSČIAI 
PINIGŲ

Mūsų valdžia sako, vis 
dar rimtai stokuoja pa
sauliui riebalų ir alie
jų. Padėk palengvint tą 
stoką... padėk ir sau. 
Pristatyk kiekvieną la
šą pavartotų riebalų... 
ir gauk aukštas šian
dienines kainas!

VIS PRISTATYKITE 
VARTOTUS RIEBALUS

Sugautas Čekių
Pereitą, savaitę St. 

miestelyje, Kvebeko provinci
joje, policija suėmė tūlą Fer
rier G vėl ton, 50 metų amžiaus, 
pagarsėjusį Kanados čekių 
klastuotoją.

Banko vedėja tame miestu
ke atsisakė iškeisti čekį, nes 
jai pasirodė, kad tas žmogus 
kur tai matytas. Peržiūrėjus 
iš laikraščių iškirptus krimi
nalistų paveikslus, pripažino 
jį esant ieškomu prasikaltėliu 
ir patelefonavo policijai.

Tas čekių klastuotojas yra 
toj apylinkėj pridaręs keletą 
žulikysčių, išdavęs neteisingą 
čekį ir keletą kitų čekių spėjo 
iškeisti apylinkės bankuose.

Kitas apgavikas tapo areš
tuotas Montreale. Jis yra 
Paul Pelletier, 39 metų am
žiaus.* Yra kaltinamas nele
galiu būdu paėmęs $20,000 iš 
vienos a pd ra ūdos 
iš La Prevoyance 
tų kompanijos 
Shamrock Brand 
ir už apgavingoj
prekyboj paimtus $1,200.

Svečiai Montreale
Sekmadienį rytą atvyko į 

Montrealą paviešėti pas drau
gus šiuplevįčius buvusi mont- 
realietė Vera Nokrušienė su 
dukterim Irena. V. Nokrų- 
šienė yra progresyvė moteris 
ir gyvendama Montreale pri
klausė prie Jaunimo choro i£ 
kitų pažangių organizacijų. 
Prieš septynis metus išvyko į 
Jungtines Valstijas ir gyvena 
Brooklyne.

Prieš porą 
iš Vokietijos 
nės sesuo ir 
ją-

savaičių atvyko 
Adelės Botyrie- 
apsigyveno pas

Reporteris.

“Ir nepamiršk mane visuomet vadinti ponu— 
aš čia savininkas.”

kompanijos, 
ir Anod ba- 
$10,000, iš 
Ko. $3,689 
automobilio

Susekė Didelį Bravorą
Gruodžio 19 d. policija su

sekė' baigiamą statyti naminio 
alkoholio fabriką Pont Viau 
sandėlyje. Fabrikas būtų 
galėjęs pagaminti po 100 ga
lionų degtinės į dieną. Fabri- 

I ko įrengimas esąs tikrai pro- 
I fesionališkas ir vertas apie

PATYRĘ
ARMATURE WINDERS 

prie vidutiniu ir dideliu šitų motorų 
ELECTRO 

DYNAMIC WORKS 
Ave. A ir Nprth Street 

BAYONNE, N. J.
(«)

Keletas Žinučių iš Tolimo 
Oregon

LLD ,4 kp. susirinkimas įvy
ko gruodžio 14 pas W. Sma- 
linskus. Ačiū draugams už vie
tos suteikimą ir vaišes, šiame 
susirinkime pasirodė gražus 
būrelis narių; gražu buvo ma
tyti, kad tokį gražų būrelį 
narių turime. Kaip žinoma, 
LLd‘223 kp.. Oregon City, 
Ore., susivienijo su LLD 4 kp. 
Portland, Ore. Taip šiame su
sirinkime 43 nariai pasimokė- 
jo už 1948 metus duokles. Jie 
gerą pradžią padarė, pasimo- 
kėdami duokles už 1948 me
tus.

Paaiškėjo, kad iš kuopos iž
do per šiuos metus išaukota 
$135 šiems reikalams: “Vil
nies” dienraščiui $10, “Lais
vei” $5, apšvietos fondui $5, 
Ateivių Apgynimo Fondui 
$10. Dar nupirktas šėras kuo
pos vardu už $50 Lietuvių 
Kultūros Centro Namo Brook
lyne.

“Laisvės” suvažiavimui au
kota $5, “Vilnies” suvažiavi
mui $10, Lietuvių Demokrati- 
,nįąm Suvažiavimui $5, F. 
^^Tbcko paminklui $10, velio
niui S. Palinauskui vainikas 
$10. Vieta laikymo susirinki
mų atsiėjo $15. Ir dar kuopa 
turėjo surengus pikniką,.kuris 
davė $181 pelno. Šis pelnas 
padalintas šiems reikalams: 
“Vilniai” $83, “Laisvei” $83 
ir dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus $15.

Tai matote, kur mūsų aukos 
eina — jos eina geriems rei
kalams,* spaudai, kuri gina 
liaudies teises ir kovoja už 
laisvę jr demokratiją.

Jau prieš kiek laiko čia ke
letas šeimų atvažiavo iš “sau
lėtos Kalifornijos” ir apsigy- 

iveno Oregon City, Ore. M. ir 
O. Pūkiai jau čia ūkį pasipir-

prezidento vie- j;0 jr mano apsigyventi. Taip- 
I gi

OIL BURNER APTARNAVIMUI 
VYRAI

Geras darbas patyrusiems aptarnavimo 
vyrams prie “Gun Type Oil Burners” 

ir aliejum šildymo sistemos.
Kreipkitės tuojau

ENGINEERING SERVICE CO. 
222 Clements Bridge Road 

Barrington. N. J.
aba telefonuokite HADDON HEIGHTS 2-6046

(11)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO, SCIAT1KOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ. NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS, PODAG
ROS ir t.t., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są, tad mes jutas tuoj pasiųsime tabletčlių. 
Visi nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne- 
lėnuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO.
489 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

f J. J. Kaškiaučius, M. D.f y Sf
_ -------
530 Summer Avenue, * 

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

PRANEŠIMAS KRISLAIEksplozija Užmušė Būsijmą 
Nuotaką

Tūla Miss Therese Corbeil, 
6037 St. Andre St., susižieda
vo Kalėdų dieną. Paskutinę 
dieną 1947 metų mergina tai
sėsi suknelę Naujų Metų par
tijai. Tuom tarpu eksplodavo 
jų stuba ir ją užmušė.

Jos motina ir senukas, be- 
gelbėdami mergaitę ir patys 
apdegė. Kas ir kodėl galėjo 
eksploduoti namo sienoje, kol 
kas dar nepatirta. Mergaitė 
buvo 22 metų amžiaus ir ren
gėsi vestuvėms.
Žiaurūs Tėvai Atsidūrė Teisme

Jauni tėvai Mr. Paulhus 25 
metų amžiaus ir jo žmona 23 
m., gyvena kareivių barakuo- 

Longueuil. Išeidami į Nau- 
Metų partiją paliko du sa- 
mažamečius vaikučius, vie

ną 2 metų, o antrą 1 mėtų, 
vienus namuose, šaltoje stubo- 
je.

Išėjus tėvams, kaimynai gir
dėjo, kad vaikučiai verkė ir 
pašaukė policiją. Atvykusi po
licija rado vaikučius vienus 
nešildytoje stuboje.

Grįžę tėvai iš partijos ra
do netikėtus svečius, katrie 
juos tuojaus areštavo, o vai
kučius nuvežė į St. Justine li
goninę. Pęr tėvų nepriežiūrą 
vaikučiai susilaužę kauliukus.

Trečias jų vaikelis, 27 dienų 
amžiaus miręs Kalėdų dieną 
nuo bronchito pneumonijos.

Mirė Kino Teatre
Vienas žydų tautos asmuo 

J. Graham, 65 metų amžiaus, 
nuėjęs į kino teatrą mirė. Į 
teatrą išėjęs septyniose vaka
re. Vienuoliktoje vakaro, ka
da teatras baigėsi visi išėjo. 
Savieji bevaikščiodami pama
tė, kad dar vienas ^žmogus už
siliko, pamanė, kakl kas pa
migo. Kada priėjo žadinti, pa
sirodė, kad užmigta amžinu 
miegu.

Pašaukė policiją ir daktarą. 
Kūną nuvežė į lavoninę. Dak
taras konstatavo, kad nelai
mingasis miręs naturališka 
mirčia ir kino teatre išbuvęs 
dvi valandas negyvas. 

I

Gąisrų Gadynę Montreale
Gal niekados pirmiau Mon

treale nebuvo tiek daug gais
rų, kiek paskutinių kelių 
nu bėgyje. Į 24 valandas 
niagesiai buvo šaukti’53 
khis.

Gaisrai kilo namuose ir 
toranuose, kur padaryta vidu
tiniški nuostoliai.

Tik vienas gaisras padarė 
didelius nuostolius. Gruodžio 
30 dienos ryte užsidegė "‘dry 
goods” firma Jonek Ltd., 7055 
Alexandra ,Ave. Gaisras buvo 
toks didelis, kad artimieji gy
ventojai turėjo bėgti iš namų, 
kol ugnis buvo kiek sumažin
ta. Ten nuostolių padaryta ant 
$100,000.

Prapuolė iš Namų

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp. susirinkimas 

įvyks sausio 12 d., 7:30 v. v. Liet, 
salėje, 29 Endicott St. Ateikite vi
sos ir atsiveskite naujų narių. Tu
rime daug svarbių reikalų ir į>o su
sirinkimo turėsime skanių 
džių

užkan-
ir arbatos. — A. W. (7-8)

SCRANTON, PA.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
šiandien prezidentu. To jis 

(Draugas,

se
jų
vo 
na

ra
negali pamiršti. . .
sausio 3 d.).

Bet 1944 metų demokratų 
konvencijoje niekas Wallace 
nestatė kandidatu į preziden
tus. Niekas nė Trumano ne
statė kandidatu į prezidentus. 
Rooseveltas buvo nominuotas 
ketvirtam terminui į preziden
tus, o, p. Trumanas į vice-pre- 
zidentus. Trumanas nebuvo 
žmonių išrinktas prezidentu. 
Kai Rooseveltas numirė, Tru
manas užėmė

If f /• ®

& — M

gTraukiu paveikslus familijų, ves-g 
Sėtuvių, kitokių

Fotografas S
grupių ir pavienių?

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.

S kai ui esant 
h p a d i d i n u tokioj 
w dydžio, kokio pa- S 
F geidaujama. Tai-® 

pogi atmaliavojuR 
įvairiom spalvom, g 

JONAS STOKES Ž

padarau! 
paveiks-j 
krajavusj 
su ame-j 

Rei-i 
iri

i

r ■
r*LLD 39 kp. susirinkimas. įvyks 

sausio 11 d., pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Visi 
draugai dalyvaukite ir pasimokėki- 
te duokles- už 1948 m., taip kad mū
sų kuopa vėl būtų, garbės kuopų/ 
skyriuje. Apart to, norime sureng
ti kokį nors parengimą, prie kurio 
turime gerai prisiruošti. — P. 
kaitis, sekr. (7-8)

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 buš 
gvildenama mūsų padėtis šioj šaly
je. Tad daug naujo išgirsite iš nau
jos valdybos nuveiktų darbų ir ką 
turėšlmc^veikti ateityje. Kurie turi 
noro padėti mums šiame darbe, sto
kite j mūsiP eiles. Kurie prisirašys, 
tai reikės mokėti vieną dolerį į me
tus. — Kviečia Valdyba. * (6-7)

Sle-
w 
if 
if 512 Marion St., Brooklyn M

Kampas Broadway ir Stone Avė., prieM
Chauncey St.. Broadway Line. Il

Tel. GLenmore 5-6191 £

» • sI Joseoh Garszva I

ir Petruliai pasipirko čia 
' ūkį ir mano apsigyventi. Ve- 

geriausios kloties 
ir veikti sykiu su

Pittsburgh o
(sausio f 
“400,000,1)00 katalikų melsis mumis.
už taiką.” Tokį jfems prisa
kymą išleidęs pats popiežius.

Katalikai melsis už taiką, o 
kunigai kurstys prie karo. Pa
imkime 
Nėra 
burnų 
naujo

Lietuvių žinios į ]jnu jiems 
2 d.) , praneša, kad , gyvenime

Aiperiran Fat Salvage Committee, Inc.

Licensed Undertaker

PHILADELPHIA, PA.

231 Bedford Avenue
Brooklyn II, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

BROOKLYN, N. Y
eTcl. EVergrcen 4-9612

res-
g

Birutė. •
4* * ’• •

namų- Adrien B'outęt 29 pietų

TELEPHONE
STAGG 2-5043

W »

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

die- 
ug- 
sy-

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
’ ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimu.

r
i

Stockholm, Švedija.—Šve
dijos kalėjimuose tėra tik 
1,995 kaliniai. Švedija turi 
beveik 7 milionus gyvento
ju-

Steveų Augustine & Frank Sanko
- SAVININKAI

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)

mačiau dienraščio Vil
nieti! Kalendom^.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

dabar pradeda

i

| Drs. Stenger & Stenger g 
Optometrists

I 394-398 Broadway | 
| Brooklyn, N. Y. | 
g Tel. ST. 2-8842 §

Manager

JOHN A. PAULEY

I

v . . ..

»
g 
Sf 
5f 
W
ifg

lietuviškus kunigus, 
tos dienos, kad iš jų 

nesiveržtų troškimai 
karo.

į 282 UNION AVĖ.

Living Room Cushions «
! Refilled With New Springs

if 
v 
if 
if 
if 
if 
if 
if

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

bai gražią ir juokingą komediją, 
“Pusseserė Salomėja,” įvyks sausio 
11 d. Sachsenheim salėje, 1406 E. 
55th St. Durys atdaros 4 vai. Loši
mas 5 v. v. Šokjai 8 v. v. prie 
Thomson’s orkestros. Kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.

—Kom. (6-7)

1

j Sofa Apačios Perbudavojimas |
į Už $12.00
? šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

k

1

RONKONKOMA 
8634-

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kaiiyį. 
Puikiai įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 

Mylimiems I’ašarvoti Dovanai 

į 660 GRAND ST. BROOKLYN. N

LINDEN, N. J. ,
Piliečių Klubo metinis susirinki- 

ipas 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 užsimokėti metines 
duokles. — M. Prakop. (6-7)

Jau 
nies 1948 
Knyga didelė ir graži. Joje 
skaitytojai ras daug naudin
gų pasiskaitymų ir reikalingų 
informacijų.

Laisvės skaitytojai yra ra
ginami šį Kalendorių įsigyti.

Oregone 
plačiai veikti, kad padėjus U. 
Wallace ant baloto 1948 metų 
rinkimams. Prie šio darbo 
daug prisideda aukątų mokyk
lų studentai ir unijistai, CIO ir 
ADF. žųioma, visi turėtume 
prisidėti prie šio darbo.

Keletas draugų atsinaujino 
“Vilnies” prenumeratas ir šie 
draugai paaukavo dėl “Vil
nies” sustiprinimo: J. Urbo
nas $3, J. Stupur $3, A.. Pet- 
rošiūnas $3, N; Valaitienė $2. 
Ačiū. Vargšas.

g Undertaker & EmbalmerSI
£ 
g 
if

CAMDEN, N. J.

LLD 133 kp. susirinkimas jvyks 
sausio 11 d., 2 vai. dieną. Pas dd. 
Bakšius, 1622 Fillmore St. Visi na
riai dalyvaukite, atsiveskite ir nau
jų narių prirašyt. Rinksime valdy
bą, bus perduoti Kp. šėrai K. Namo, 
kurie jau prisiųsti. Turime ir kitų 
svarbių tarimų. Tad visi dalyvauki
te šiame svarbiame susirinkime. 
— Kuopos Sekretorius Bakšys. (6-7)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

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

amžiaus, su 7 metų mergaite. 
Policija sakosi visur išieškoju
si ir negalinti ratili Jie spėja, 
kad mergaitė būsianti įduota 
■kam nors auginti. Bet kur jos 
tėvas gali būti, nieko nesako. 
■ Gruodžio 29 dieną, prapuo
lė iš namų Jacques Cadorette 
15 m,etų amž. bęrniykas. Poli
cija sako turinti daug vargo 
su ieškojimu.

t Egzaminuojam Akis,l 
" Rašome Receptus | 
^Darome ir Pritaikome Akinius |

Į ■ Matthew ’ ■ 
l BUYAUSKAS į 

Laidotuvių Direktorius

1 %

August Gustas 
BEL!AIRE FLORIST

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

(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.

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

-——-------------------------------------------- *--------------------------—— '
5 p>u$L—Laiąvė (Liberty, Lith. Daily)-?* PenkUcU Saus. 1U46
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Adelės Augulieneš 
Gimtadienis

Parėmė Dienraštį Laisvę

šeštadienį, sausio 3 d., Ade
le Auguhenė savo namuose, 
358 So. 3rd St., turėjo savo 
42 metų gimtadienio sukak
tuvių paminėjimo sueigėlę. čia 
dalyvavo Adelės artimi drau
gai ir giminės. Po pasivaiši- 
nimo ir po sveikinimų jubilie- 

' jantei, Frank Reinhardt pri
siminė, kad Laisvei reikalin
gi finansinė parama persike
liant į naująjį namą. Nerei
kėjo susirinkusių daug prašy
ti—tuoj buvo sumesta $11.

štai aukavusių vardai:
Edward Kurpnik aukavo 

$2.
Po $1 : Edward Amaitis, 

Juozas Augulis, Kazys Juk- 
nys, Carl Belte, Jonas Kras- 
nickas, F. Bush, Juozas Byro- 
nas, Stanley ir Birutė Adomai
čiai ir Ff Reinhardt.

Didelis ačiū visiems auko
tojams. Taipgi dėkui F. Rein- 
hardt’ui už prisiminimą Lais
vės reikalų. Tai geras pavyz
dys visokių sueigų ir pažmonių 
rengėjams. O Adelei Augulie- 
nei šia proga linkime linksmo 
gyvenimo ir laimės, taipgi 

-daug tokių gjmtadienių su
laukti ir smagiai, kaip ir pra
eitas, juos paminėti. Rep.

Brooklyno aukštesnėse ama
tų mokyklose skaičius moki
nių padaugėjęs keturiais su 
vir^-nuošimčiais bėgiu pasta
rųjų dviejų metų.

Dar Prašome Visokios 
Talkos Namo Darbams

ke

Talkos vėl prašome 
šios savaitės:

Šeštadienį, 10-tą, ir 
Sekmadienį, 11-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- 
tyti darbą užbaigtu. O maty
dami, kad dar vis liko darbo, 
sugrįžta prie jo daugelis ke
lioliktu, o tūlas ir keliasde-

šimtu kartu.
Tačiau, užba/ga jau užmato

mą. Dar kiek pasispausime ir 
bus užbaigtas namas paruoš
ti.’ O paskubėti juo labiau 
norisi dėl to, kad laukiame 
svečių, šio pat mėnesio 24-tą 
laukiame Namo Bendrovės su
važiavimo, kuris jau įvyks 
šiame, nuosavame name. Į jį 
su vyks brooklyniečiai šeriu in
kai. Atvyks daug svočių ir iš 
toliau. Lai jie pamatys jį 
pilnai užbaigtu ir gražiausiu, 
kokiu jis gali būti!

Taigi, prašome visus c]ar 
kartą į talką.

Namo Komisija.

Savaitine Pamoka
Žodžių Kaitymasis Sakinyje

šioje skiltyje 
daiktavardžių, 

kitų žodžių

Jau esame 
kalbėję apie 
būdvardžių ir 
linksniavimą. Dabar pakalbė
sime apie kitokius žodžių ga
lūnių pasikeitimus sakinyje, 
sykiu padarant linksniavimo 
peržvalgą.

Be linksniavimo dar yra ir 
asmenavimas. ^Kai kurie žo
džiai vien tik linksniuojasi; 
kai kurie — vien tik asme- 
nuojasi, o kai kurie, kaip, pa
vyzdžiui. dalyviai, ir links
niuojasi ir asmenuojasi. Dar 
vienas žodžių galūnių kaita
liojimas pasireiškia būdvar
džiuose, 'tai laipsniavimas.

Lenino Minėjimo Vakaras 
Dviejose Salėse

asmenimis: 
tu gaudai 
lapę; skai- 

mes gau
jos gaudote, 
,'jos gaudo;

Miesto CIO Svarsto 
Fėro Klausimą

Transportininkų unijos vir
šininkams pasisakant už kėli
mą fėro, kaipo lengviausi bū
dą gauti algų pakėlimą be ko
vos už pinigus iš ten, kur jų 
yra, visų New Yorko CIO uni
jų bendroje taryboje 
karštos diskusijos. 
kad didžiurųos kitų 
šininkąi vis vien 
prieš kėlimą fėro.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker nurodinė
ja, kad klysta tie Transporti
ninkų Unijos vadai, kuine su
tinka remti kėlimą fėro N Tuo 
būdu pakėlimas algų transpor
tininkams bus pakėlimu ne iš 
miesto iždo ar taksavimo nuo
savybių, bet kitų darbininkų 
lėšomis.

kilo 
Manoma, 
unijų vir- 
pasisakys

K. Menkeliūnaitč

Vartojančioms subway ar 
kitas važiuotos linijas vykti į 
darbą ir į mokyklas šeimoms 
pakeltas f eras atims po kelias 
dešimtis dolerių per metus, o 
didesnėms šeimoms ir po virš 
šimtą dolerių.

Workeris siūlo pakelti tak
sus ant didžiųjų nuosavybių ir 
iš valstijos seimelio ir guber
natoriaus išreikalauti grąžinti 
miestui didesnę dalį miesto su
mokamų taksų, o ne takšnoti 
biednuomenę pakėlimu fėro.

Majoras Prašė
Daugiau Laivu
Aliejaus Pristatymui

Konstancija M e n k e 1 i ū n a i tė, 
ne vien brooklyniečiams, bet 
ii* plačioje Amerikos lietuvių 
visuomenėje žinoma daininin
kė, turi čia yr visur daug ge
rų draugų ir pažįstamų. Jie 

•nori pasimatyti su ja, o jinai 
su jais. Bet, jeigu jūs kada 
nors buvote nuvykę svečiuosna 
į savo gimtąjį ar bent kiek 
gyventąjį miestą, jūs jau žino
te, kaip trumpas būna svečia- 
vimosi laikas.

pergyveno, ką matė bėgiu 
šimties metų. O tai buvo 
šaulio didžių audrų metai.

Daug įdomaus ji turi pasa
kyti.

~Su Menkoliūnaite pasimaty
mui patarnaus mums ir jai 
suruoštas tam tikslui vakaras 

[šį sekmadienį, sausio 11-tą, 
6:30 vai., Laisvės salėje, 419 
Lorimer St., Brooklyne. Kvie
čiami visi — brooklyniečiai ir 
iš apylinkių. (

Dolores Petronytė, jaunuo
lė dainininkė, kini taip ža
viai pasirodė LMS Festivalyje, 
pasveikins vyresniąją daini- 
ninkę-viešnią ir palinksmins 
mus gražiomis dainomis. Jai 
akompanuos jos mokytoja mu
zikė Bronė Sukackiene-Šaliny- 
tė. Taipgi bus bufetas—gorų 
užkandžių ir gėrimų.

; Rengėjai.

ALDLD 2 Apskrities 
Konferencija 
Šį Sekmadienį

pa
ALDLD 2-roš Apskrities me

tinė konferencija įvyksta šį 
sekmadienį, 1] d. sausio (Ja
nuary), Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia—10 vai. ryto.

Visi Antros Apskrities kuo
pų delegatai malonėkite at
vykti į konferenciją ir atvyk
ti paskirtu laiku, idant turėtu
me ganėtinai laiko pagvilden

davo organizacijos reikalus.
A. GILMAN AS,

ALDLD 2 Apskr. Pirm.

li

Kaz. Viltrakis Sveiksta
Kazys 
slogo-

Tuomi norėjome priminti, 
kad ir prie geriausių norų bė
giu kelių mėnesių Menkeliū- 
naitė nespėtų visus savo ge
rus draugus ir pažįstamus as
meniškai atlankyti, pasveikin
ti. Juo labiau nespėtų pasi
kalbėti, papasakoti, ką jinai

Dvi šeimos atsidūrė Queens 
teisme už šunį: vienas turėjo 
šunį ant virvutės, kiti du sa
vinos). Teisėjas pripažino sa
vininkais 9 metų berniuką ir 
.jo tėvą, prie kurių šuo atro
dė prielankesnis, o ne tam, 
pas kurį šuo buvo. Atrodo, 
net šuneliui pas nemylimus ne
bereikės gyventi.

Senas ne wyork ietis 
Viltrakis buvo apsirgęs 
mis. Bet trečiadienį 
Waresonas jį aplankė ir pra
nešė, kad rado jau sveikstantį.

Kazys Viltrakis — virš* 70 
metų, bet dar praėjusį rudenį 
sakėsi, kad visai nesąs sirgęs. 
Pasirodo, kad sunki žiema, gi
lūs sniegai paveikė ir į sti
prių žmonių sveikatą.

Linkime Viltrakiui pasveikti 
ir dalyvauti Laisvės bankiete 
sausio 25-tą.

8 ' 8
S INKSMUMAS DIENOS PIETUOSE

| DANTŲ GYDYTOJAS 1
fe? «
IDr. A. Petrikai

«
fe? 
s? 
y 
fe? 
fe?i

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:
į?

y
ys?s?

y 
s?
y 
fe? 
y fe? K

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

426 South 5th St., * Brooklyn, N. Y

VAKARIENĖ 85c 
Iš'7-įų patrovų

Madison Square Gardėh 
korporacijai šiemet nedavus 
didžiosios salės Lenino minėji
me masiniam mitingui, vietoje 
vieno, įvyks du, abu ateinan
čio trečiadienio vakarą, sau
sio 14-tą, New Yorke.

Salės pasiskirstyta sekamai: 
brooklyniečiai pripildys Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
•Avenue, o newyorkiečiai — St. 
Nicholas Arena, 66th St. ir 
Broadway.

Lenino minėjimuose kalbės 
kombnistai darbininkų • vadai 
William Z. Foster, Robert 
Thompson, Simon W. Gerson, 
New Yorko Miesto Tarybos 
narys Ben Davis, Elizabeth 
Gurley Flynn. Taipgi bus dai
nų, muzikos, vaidybos.

Įžanga 60 centų, $1.20 ir 
$1.80.

“Leninui mes daug skolingi,” 
sako mitingų šaukėjų pareiš
kimas. “Be jo mes mažiau 
suprastume savo gadynę, mū
sų kovos būtų mažiau taiklios,' 
mūsų asmeniška įžvalga silp
nesnė, mūsų pergalė toliau...”

Lietuviai sudarydavo nema
žą dalį publikos didžiuosiuose 
mitinguose. Be abejo, nepra
leis ir šių paskirų susirinkimų. 
Pripildytos ir perpildytos sa
lės bus įrodymu reakcinin
kams, kad uždarymu salių du
rų negalima uždaryti masinio 
darbininkų judėjimo ir masių 
pagarbos savo tikriems va
dams, kokiu buvo Leninas.

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.

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 kelelius 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 bankie- 
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 g*os 
šešių kavalkų radio orkestrą.

Pavyzdžiui, geras, geresnis, 
geriausias.

: Linksniavimo pavyzdį rasi
me apsakymėlyj apie lapę. 
Štai:

Neseniai (lape) aplanke 
mūsų vištinę. Atbudo tėvds 
ir šaukia: “Eime (lapės) 
gaudyti.” Bet (lapei) pagauti 
reikėtų užspęsti spąstus, argi 
kitaip galinąa bus (lapę) pa
gauti? Su (lape) sunku lenk
tyniuoti, nes ji greita. Be to, 
(lapėje) yra daug ir gudru
mo-. . .

Dabar apie asmenavimą. 
Asmenavimu vadiname kaita
liojimą žodžio 
aš gaudau lapę, 
lapę, jis, ji gaudo 
čiąis: aš gaudau, 
d dm, tu gaudai, 
jis, ji gaudo, jie
ir laikais: aš gaudau, aš gau
džiau, aš gaudydavau, aš gau
dysiu. Tokį žodžių kaitalio
jimą vadiname asmenavimu.

Dabar iš veiksmažodžio 
bendraties “gaudyti” padary
sime dalyvį “gaudąs.” Daly
vis bene bus lanksčiausia lie
tuvių kalbos dalis — jis kai 
kada linksniuojasi kaip daik
tavardis ar, būdvardis ir as
menuojasi, tai yra, kaitalioja
si laikais, kaip veiksmažodis, 
štai, jei norit: gaudąs, gau
dančio, gaudančiam, gaudantį, 
gaudančiu, gaudančiame; gau
dęs, gaudžiusio, gaudžiusiam, 
gaudžiusį, gaudžiusiu, 
džiusiame; gaudydavęs, 
dydavusio, ;
gaudy davusiu, 
me, gaudysiąs, 
gaudysiančiam, 
gaudysiančiu, gaudysiančiame

Kai kurie dalyviai 
laipsniu o j asi 
pavyzdžiui, 
gerbiamas, gerbiamesnis, ger- 
biamiausias.

Tai tiek šį kartą apie žo
džių kaitaliojimą. Kitu kartu 
pakalbėsime apie ką ■ nors 
lengvesnio. Gaila, beje, kad 
šiuo kartu Marytė ir Onytė 
nepribuvo mums į talką. Mat, 
šventės, tai gal jos nepasirū
pino apie kalbą ir jos studija
vimą . . . Veiksnys.
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I BARBERSHOP 
g ANTANAS LEIMONAS 
» Savininkas

g 306 UNION AVENUE
| GERAI PATYRĘ BARBERIAI

§

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. \

gau- 
gau- 

gaudydavusiam, 
gaudydavusia- 

, gaudysiančio, 
gaudysiantį,

J ar ir 
būdvardiškai. 
“gerbiamas”:

Majoras O’Dwyer praėjusį 
antradienį pasiuntė telegra
mą federalei Maritime Com
mission, prašydamas iš jos 
bent dviejų dešimtų tankerių 
—aliejui vežti laivukų. 
daugiau 
vežti į 
aliejaus 
einančio
Yorke būna šalčiausiais.

Tuo tarpu miestavasis 
nėjimų komisionierius 
Murtagh tyrinėja, kas
tinka su čionai atvežtuoju 
aliejumi ir jo kainomis. Ran
dama daug juodojo turgaus 
požymių — perkainavimų, ver
timų pirkti nereikalingus 
menkniekius, kad duotų alie
jaus ir tt. t *

Pavyzdžiui, sako komisionie
rius, tūlas perkūpčius gavo 
125 galionus aliejaus po 14 
centų galioną, , bet iš jo reika
lavo, kad jis kartu pirktų už 
$3.50 jam nereikalingą kokį 
daiktelį. Kitas sutikęs par
duoti aliejų po 13 centų, bet, 
kaipo sąlyga gavimui aliejaus, 
perkantysis turėjo pirkti ir 
aliejaus kūrentuvą.

Kitas bųdas aplupimui var
totojų susektas toks. Pašau
kia perkupčius daugmeniškai 
parduodantį aliejų 
Tas pasisako visai
aliejaus. Ne už ilgo tą 
perkupčių pašaukia 
“wholesaleris,” pasisako 
parduoti aliejaus tiek, 
perkupčius nori, bet po
centus galioną, šiame tyrinė
tojas įžiūrėjo suokalbį.

M DAKTARAS-DENTISTAS

Leido Vesti 14 Metų Mergaitę
Leitenantas Ralph H. Bas

sett, Jr., 24 metų, įsimylėjo 
italaitę mergšę Luciana Parri^ 
14 metų. Ją atsikvietė 
Tačiau, einant mūsų 
mais, jis turėjo gauti 
teismo leidimą, kad 
gauti reguliarį leidimą
Stipri meilė, sakoma, nežinan
ti negalimo'’— leitenantas ga
vo leidimus ir mažametę žmo
ną.

GYDYTOJAS |

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

BROOKLYN, N. Y. |

1—2 dienom . 8
6—8 vakarais S

g Ir Pagal Pasitarimais. 
įį Telefonas EVergreen 4-0203

prekėj ą. 
neturįs 

patį 
kitas 
galįs 
kiek 

25

čionai, 
įstaty- 
vaikų 

galėtų 
vestis.

John Pavlich, 63 m., rastas 
uždusęs gasu savo apartmen- 
te, New Yorke.
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Valandos:

Peter Kapiskas

Peter 
KAPISKASS? 
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BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

?5

K 
K « 
K
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1650—5th Avė., kamp. 19 St.|
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|GERI PIETŪS!!
Kada norite gerų pietų, » 

y kreipkitės Į |

į Lorimer Coffe Shop i 
g Frank Domikaitis 
I Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

, Brooklyn, N. Y.

|Kvepiančiai keptos 
» mėsna velenai. Tai

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

M.

«

*5 «

ir virtosg 
s, mėsos valgiai. Taipgi dar-1 
| žovių ir pieninių valgių « 
•g gražus pasirinkimas. «

tėtėmis te « «te ictgtc isscKtcic^tetetsteKtawiteie^

5 ž
»
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GREEN STAR BAR & GRILL I
Kas nori gražinai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bai’ and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS. 1
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y

Tel. EVergreen 4-8174

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbimo, 
Lon ginęs,

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

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

Graži 
miškų 
nelem 
American
Laikrodžiai 
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 daiktų iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
nams!

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
Koveis. <33.7S

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend-
—. £52.50•ble.M

mūsų Patro-w
«
s

$
K

6 pusi.— Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penktad., Saus. 9,* 1948

DABAR LAIKAS SUPIRKIMAMS 
KALĖDINIŲ DOVANŲ!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn




