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Tinginiams ir “Pypkių
Rūkytojams.“ 

Inkvizitoriaus Balsas. 
Valio, Chicaga! 
Padėkite Jam Surasti

Komunizmą.
Jurguno Prašymas Bimbai.

Rašo A.

7
Darbo Žmonių 

Dienraštis 
Kaina $7.00 Metams 

. Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

4

Dolerių Taksų, Daugiausia 
Didžiosiom Korporacijom

Trumano Valdžia Sugrąžino $63,000,000 Plieno Trustui, 
$11,900,000 Sekretoriaus Harrimano Gelžkeliams, ir tt.

UZGINT ATOMINES 
BOMBAS KARE

INDUSAI NUKOVĘ 
2,000 UŽPUOLIKU 
IŠ PAKISTANO

26-šiose Valstijose Veikia 
Komitetai Prezidentinei

t

Wallace’o Kandidatūrai

Ne iŠ meilės, 
ko j o patyrimo 
su Tėvynės sekamu pamoks
lu tinginiams ir apsileidėliams. 
Ji rašo:

“Organizacija tai yra sudė
tinio darbo veikla. Tautinia
me ir valstybiniame gyvenime 
mažai atsiranda žmonių, ku
rie turėtų reikalingo gabumo, 
pasiryžimo, ištvermės ir išga
lės, būdamas pavieniu ką nors 
didelio sukurti, už taigi visa 
didžiuma žmonių sudaro or
ganizacijas ir jose sudaro su
dėtinę bendrą veiklą. Tad bū- 
dajni bile kurios organizacijos 
nariu, nei vienas neturime tei
sės atsisakyti nuo veiklos jos 
naudai. Jeigu tą padarome, 
tai patys save apsigauname, 
patys sau skriaudą padaro
me. Nei vienos šeimos namai 
nebus kaimynams pavydingi, 
jeigu ne visi šeimos nariai pri
sidės su darbu. Vienas gali 
dirbti su didžiausiu pasi
šventimu ir atsidavimu, bet 
jeigu kitas šeimos narys tingi
niaudamas sėdės kojas ištiesęs 
pypkę rūkydamas, tai dirban
tysis darbe pavargs ir visus 
darbus neatliks.“

O Pittsburgh o klerikalų ži
nios negali atsidžiaugti, kad 
Graikijoje Amerikos finansuo
jama fašistinė Valdžia be ato
dairos šaudo komunistus. Pa
vyzdingiausia, girdi, yra 
Graikija, kuri su komunistais 
“istorijų nedaro, štai ir vėl, 
nutvėrusi už kalnieriaus pen- 
kius komunistus tuojau su
šaudė, o kitus GO pasodino į 
šaltąją.“ (L. ž., sausio 30 d.)

Tai balsas tikro inkvizito
riaus. Bet jam, aišku, labai 
nepatiktų, jei kurioje šalyje su 

‘kunigėliais nebūtų daroma is
torijų ir jeigu kas nors tuomi 
labai džiaugtųsi.

Washington. — Jungti
nių Valstijų iždas sugrąži
no $2,882,735,904 taksų di
džiosioms korporacijoms ir 
asmenims už 1947 metus.

Trumano valdžia dau
giausiai taksų dovanojo U. 
S. Plieno korporacijai — 
$63,580,904. O ši korporaci
ja ir be to pelnė $126,704,- 
272 per metus.

Viso sugrąžinta taksų ke
liais šimtais milionų dolerių 
daugiau, negu valdžia tais 
metais išleido visuomeninei 
gerovei, sveikatai, socialei 
apdraudai, gyvenamųjų na
mų statybai ir apšvietai.

Prekybos sekretorius W. 
Averell Harriman yra vie
nas kapitalistų, kurie gavo 
stambias taksų dovanas — 
Harrimano Union Pacific 
Geležinkelių korporacijai 
sugrąžinta $11,959,849 tak
sų, o keturioms kitoms ge
ležinkelių kompanijoms virš 
$70,000,000.
. Westinghouse Elektros 
korporacijai dovanota $57,- 
398,182 taksų; N. Y. Central 
Gelžkelių kompanijai $41,- 
995,929. General. Motors 
(duPontų-Morgano) auto-

gavo 
Fordo

mos. Bet Trumano valdžia 
numušė arti trijų bilionų 
taksų už 1947 m., daugiau
siai didiesiems pelninin- 
kams.

Dovana Pauley’ui
Prez. Trumano draugui 

Edwinui P. Pauley sugrą
žinta $25,750 taksų. Pauley 
buvo specialis armijos sek
retoriaus Kennetho Royal- 
lo’ padėjėjas. Jis, .gemble- 
riaudamas grūdų kainų pa
kilimais, išlošė milioną do
lerių. Dėl Pauley’o speku
liacijų kilo toks skandalas, 
kad jis turėjo praeitą sa
vaitę pasitraukti iš tarny
bos karo departmente.

Iždo department© atsto
vas sakė, jog “apie pusė” 
$2,882,735,904 taksų 
sugrąžinta žmonėms su ma
žomis įplaukomis; smulkie
ji taksų mokėtojai, girdi, 
atgavę “po apie $50.”

Roma. — Popiežius Pijus 
XII, kalbėdamas savo Mok
slų Akademijoje, ragino 
valstybes uždraust \ atomi
nių bombų vartojimą karui. 
Jis gyrė mokslininktis už 
naujos jėgos šaltinio atra
dimą — iš atomų, brandūo- 
lių skaldymo — ir pageida
vo, kad atominė jėga būtų 
vartojama tik1 civiliams rei
kalams.

Jammu, Kašmir. — Indi
jos kariuomenė kulkosvai
džių ugnim nukovė 2,000 
ginkluotų pathanų gentės 
vyrų, Įsiveržusių iš maho- 
metoniškos Pakistano vals
tybės į šiaurinę Indjj.os ku
nigaikštiją Kašmirą. 11,000 
įsiveržėlių puolė Indijos ar
mijos pozicijas ties Maoše- 
ros miestu, bet tapo atmuš
ti.

Policija Šaudė Pietų Korėjos 
Žmones, Protestuojančius prieš 

Jungtinių Tautų Komisiją

o” 
buvę

Trumano Valdžia Pirks 
Daugiau Grūdų, Kad 
Palaikyt Jų Kainas

Darbininkai Paskelbė Visuotiną Streiką Prieš Komisiją, 
Kaip Amerikos jrankj; Policija Nušovė 18 Demonstrantą

Seoul, Korėja. — Darbi- žinkelių pagadinimai pri- 
ninkų vadai pietinės Korė- vertė amerikonų komandą 
jos pusėje paskelbė visuoti- laikinai sustabdyti trauki
ną streiką, protestuodami 
prieš atvykusią specialę 
Jungtinių tautų komisiją. 
Pašaukimas streikan sakė: 
Ta komisija veikia “kaip į- 
rankis Amerikos, kuri nori 
pasisavinti pietinę Korėjos 
pusę ir pavergti mūsų tau
tą.”

(Šiaurinė. Korėjos pusė 
yra laikinai Sovietų užim-

L. Prūseika rašo:
“Lietuvių Literatūros Drau

gijos pirmoji apskritis pradė
jo vajų iš pat pirmos dienos.

“Maywoodo kuopa, kuri jau 
buvo išnykus nuo žemėlapio, 
atgaivinta. Duokles už 1948 
metus pasimokėjo devyni na
riai. Tuoj bus daugiau.

z “A. Yuris ir aš lankėmės 
Chicago Heights. Susikūrė 
nauja kuopa iš dešimties na
rių.

“Taigi, pat pradžioj vajaus 
jau turime apie 20 naujų na
rių.

“K. Matukaitis, iš 19 kuo
pos, savo kreditan jau turi 5 
naujus narius.

“Darbas pradėtas gerai.“
Už tai čikagiečius galima tik 

karštai pasveikinti.

, Verbuojant naujus narius, 
reikia taip pat dėmesio kreip
ti į senųjų narių duoklių mo
kėjimą. štai Centre iš Scran- 
tono kuopos jau gauta duok
lės virš 50 narių, tuo tarpu 
iš didžiausios visoje Draugijo
je 19-tos kuopos negauta dai
nė vieno nario. * s

Prašome draugus susirūpin
ti.

mobilių korporacija 
atgal $36,293,611;
Auto, kompanija $16,58i9,- 
756; Chryslerio Auto, kor
poracija $13,819,127 ir Pa
ckard $5,749,451.

Allis Chalmers kompani
jai sugrąžinta $25,454,622; 
Morgano .General Electric 
korporacijai $24,059,137. — 
Valdžios FBI agentai ypač 
uoliai padėjo Chalmers 
kompanijai laužyti jos dar
bininkų streiką ir’ pačią 
CIO uniją.

Tarp didelių dovanų ga
vėjų yra: Western Union 
Telegraph Co. — $6,761,206, 
Radio Corporation of Ame
rica $4,675,438, Lockheed 
Lėktuvų korporacija $13,- 
342,796, Consolidated Vul- 
tee Lėktuvų komp. $6,519,- 
776, Douglas Lėktuvų 
komp. $5,052,344, Bell Lėk
tuvų komp. $2,523,263 ir kt.

Trumanas dabaf reika
lauja, kad kongresas nema
žintų bendrosios taksų su-

Washington. - — Prezid. 
Trumano valdžia nuogąs
tauja, kad grūdų ir bovel- 
nos (medvilnės) kainos taip 
staiga* nupuolė biržose. 
Pav., kviečių kaina per ke
lias dienas nukrito 60 centų 
bušeliui. Valdžia todėl ke
tina greitu laiku supirkti 
77 jnilionus bušelių kviečių 
Užsieniams, kad pastiprin
tų kviečių kainą biržose ir 
sulaikytų ją nuo tolesnio 
smukimo.

Republikonas senatorius 
Taftas dėl to pareiškė, jog 
Trumano valdžia tik pasa
koja, būk nori nupigint gy
venimo reikmenis, bet kai 
tik pradeda farmų produk
tai atpigti, tai Trumanas 
tuojau puolasi juos supirki
nėti, kad vėl jų kainas pa
kelti.

šeštadienį ir sekmadienį 
didžios korėjiečių minios 
demonstravo prieš Jungt. 
Tautų komisiją. Policija 
puolė demonstrantus ir nu
šovė 18. Demonstrantai gin
damiesi nukovė 4 policinin
kus. Apie 200 žmonių su
žeista.

Amerikonų komandierius, 
generolas John R. Hodge į- 
sakė savo armijai laikytis 
patalpose, vengiant susikir
timų su korėjiečiais.

Policija suėmė daugiau 
kaip 150 demonstrantų.

Streikas ir, sakoma, gele-

nių judėjimą.
Streikieriai-demonstran- 

tai šauksmais ir iškabomis 
sveikino Sovietus už patar
navimus žmonėms šiaurinė
je Korėjos pusėje.

(Sovietai siūlė, kad jų ir 
Amerikos kariuomenė grei
tai pasitrauktų iš Korėjos 
ir leistų ’ jos gyventojams 
laisvai išsirinkti valdžią iš
tisoje šalyje. Amerika prie-“ 
'šinosi tam pasiūlymui. A- 
merikonai su savo bendrais 
anglais Jungtinių Tautų 
seime pravedė tokį planą: 
Paskirt komisiją, kuri tvar
kytų Korėjos - rinkimus! 
Rinkimai būtų atskirai a- 
merikinėje ir sovietinėje 
Korėjos dalyse. Per rinki
mus ir tam tikrą laiką po 
rinkimų Korėjoj dar pasi
liktų Amerikos ir Sovietų ištraukas iš Amerik. spau- 
kariuomenė. Šį amerikinį j dos, kuri reiškė baimę dėl 

galinčio prasidėti krizio.
Izviestija ir Pravda taip

gi priminė Trumano ir An
glijos premjero Attlee’o iš
gąstingus įspėjimūs, J kad 
infliacija gali įvest krįzin.

Sovietų žinių agentūra 
Tass pranešė, kad tūli Ame
rikos fabrikai jau mažina' 
darbus.

“Visur Dygsta Darbininku-Piliečią Komitetai Wallace’ui 
Remti,” Sako E. Benson, Wallace’o Vajaus Pirmininkas

New York. — Jau 12-je | nas. — Mes pasistengsime, 
valstijų įsikūrė platūs visa- 
valstijiniai komitetai dar
buotis 1 Henrio Wallace’o 
kandidatūrai į prezidentus, 
o keturiolikoje kitų valsti
jų veikia organizaciniai ko
mitetai prezidentin. Wal
lace’o vajuj, kaip pranešė 
Elmer A. Benson, buvęs 
Minnesotos gubernatorius, 
o dabar pirmininkas visa- 
šališko prezidentinio Wal
lace’o Komiteto.

“Valstijiniuose komite
tuose, — sako Bensonas,— 
yra atstovai CIO ir Darbo 
Federacijos unijų, geležin
keliečių Brolijų, vartotojų, 
veteranų, farmerių, religi
nių ir tautinių grupių.”
'“Visoje šalyje dygsta vie

tiniai pilietiniai ir eilinių 
darbininkų komitetai dėl 
Wallace’o kandidatūros į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus,— pareiškė Benso-

kad Wallace kiekvienoje 
valstijoje būtų įtrauktas į 
prezidentinių kandidatų są- ' 
rašą. Dabar mes labiau, ne
gu bet kada pirma, esame 
įsitikinę, jog Amerikos 
žmonės nori gauti progą 
balsuoti už Wallace’o tai
kos ir gerovės programą.”

Visa-valstijiniai komite
tai jau darbuojasi sekamo
se valstijose;

’ Indiana, Connecticut, Ma
ryland, Massachusetts, Mi
chigan, Missouri, New Jer
sey, Pennsylvania, Ohio, 
North Carolina, Oklahoma 
ir Louisiana.

. Organizaciniai Wallace’o 
komitetai įsisteigė Colora
do j, Floridoj, Delaware, 
New Yorke, Nebraskoj, I1-* 
linojuj, Californijoj ir 7-se 
kitose valstijose.

Kasyklos Sprogimas Užmušė
Bent 9 Mainierius

Amerikos Armija Vis 
Atskiria Negrus

Sovietų Spauda įžiūri 
Depresijos Ženklus 
Jungtinėse Valstijose

Maskva. — Svarbiausieji 
sovietiniai laikraščiai, Iz- 
viestija ir Pravda įtąlpino 
pranešimus apie .smarkius 
farmų produktų Šerų’ nu
puolimus biržose. Maskvos 
spauda įžiūri tame ženklą 
daug platesnio ūkinio smu
kimo Jungtinėse Valstijose. 
Sovietų laikraščiai padavė

Orlando, Florida. —Šios > 
valstijos Liaudies Progre- 
syvės Partijos konferencija . 
vienbalsiai nutarė įstatyti z. 
Wallace’ą į prezidentinių 
kandidatų ' sąrašą. Buvęs 
valstijinis Floridos senato
rius John Coe, dalyvauda
mas (konferencijoj, taipgi 
stipriai rėmė Wallace. Neg
rų kunigas Brown, vienas 
kalbėtojų, pareiškė:

“Mes stojame už Wal
lace’a. Mes stojame prieš 
karą ir nenorime, kad al
kanieji bedarbiai stovėtų 
eilėmis, laukdami sriubos.”

a

J/,'4
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Jau senokai girdėtas, bet 
dar gerai atmenamas prof. K. 
Pakštas, “Vyties“ redaktorius, 
pasimojo paieškoti Rusijoje 
komunizmo. Sakosi ieškojęs 
plačiai ir ilgai, bet komiiniz- 
mo nesuradęs nė su žiburiu.

“Komunizmas,“ girdi,’ “tai 
bendros nuosavybės ir bendro 
valdymo ekonominė sistema... 
Bet gi Sovietuose juk 
bendros nuosavybės.“

Nuo dabar mūsų broliai kle
rikalai turėtų ramiai įsau mie
goti ir nebegąsdinti svieto ko
munizmo baubu. Prof. Pakš-

(Tąsa 5-me pusi.)

nėra

Greenwood, Arkansas.— 
Sprogo dujos Sunshine ang- 
liakasykloje. Žuvę, bent 8 
ar 9 mainieriai. Keli buvo 
laikomi “be žinios dingu
siais”.

NET DULLES ABEJOJA 
APIE PASIMOJIMUS 
PRIEŠ KOMUNISTUS

Washington. — Republi- 
konas prezidento patarėjas 
Dulles taipgi abejojo, ar 
Jungtinių Valstijų Konsti
tucija leis uždaryti Komu
nistų Partiją ar bent įsta
tymais priversti visus ko
munistus susiregistruoti.

Washington. — New Jer
sey valstijos gubernatorius 
Alfred Driscoll atsikreipė į 
Amerikos armijos sekreto
rių Kennethą Royall’ą, ar 
leistina bus tai valstijai lai
kyti baltuosius ir negrus 
tuose pačiuose milicijos 
junginiuose. Gub. Driscoll 
priminė, jog naujoji N. J. 
valstijos konstitucija reika- 
tauja neskirti negrų mili
cininkų nuo baltųjų.

Royall atsakė, kad jis 
šiuo, tarpu leidžia New Jer
sey palaikyti bendrą negrų- 
baltųjų miliciją. Kartu Ro
yall priminė, kad Jungtinių 
Valstijų armija ir toliau 
laikys atskirus baltųjų ir 
negrų junginius.

ORAS.—Būsią šilčiau.

/

Baltimore. — CIO Meta
lų Kasyklų ir Liejyklų Dar
bininkų Unijos skyrius 
625-tas vienbalsiai užgyrė. 
Wallace’a kaip kandidatą 
prezidento vietai.

kariuomenė. I 
planą Sovietai vadino “rin
kimais po durtuvu, pana
šiai kaip Graikijoj,” ir Ko
rėjos skaldymu.)

ATŠALA VADINAMAS PIETINIU VALSTIJŲ 
DEMOKRATU “MAIŠTAS” PRIEŠ TRUMANA

no paliestus klausimus,, ir 
duoti Trumanui 40 dienų 
laiko • atsakyti į pietinių 
valstijų politikų argumen
tus prieš teisių lygybę neg
rams. Reikią, girdi, atšaldy
ti savo jausmus ir urmu ne
skaidyti demokratų parti
jos.

(Vienas Trumanui arti
mas kongreso nafys sakė, 
jog prezidentas padarys kai 
kurias nuolaidas pietiniams 

balsiai buvo priimta rezo- demokratams nuo savo pa
jinei ja — paskirti komite- siūlymų dėl negrų lygybės 

•tą, kuris svarstytų Trumą-1 su baltaisiais.)

Wakulla Springs, Florida. 
— Čia įvyko devynių pieti
nių valstijų demokratų gu
bernatorių konferencija, 
k u r i s v a r st ė , kaip 
atsiliepti į prezidento Tru
mano pasiūlymą dėl pilieti
nių teisių lygybės negrams 
ir baltiesiems.

Mississippi gubernatorius 
Wright šaukė atsimesti nuo 
Trumano demokratų. Po il
gokų ginčų, tačiaus, vien-

VARGA TEBERAŠO 
SOVIETŲ ŽURNALE

Maskva. — Eugenius 
Varga teberašo sovietinia
me žurnale ‘‘Pasaulinis ti
kis ir Pasaulinė Politika”, 
nors New Yorko Times 
skelbė, būk Sovietai “išva
lę Vargą” už politinius ir 
ūkinius nukrypimus. —Pats 
Times sekmadienį paga
linus, pripažino, jog Varga 
nebuvo, “išvalytas”.

C 4$

15,000 Arabų Jau 
Įsibriovė Palestinon

MeSOS ŠĖRAI krintą 
ŽEMYN

New York. — Vis dar 
smuko žemyn kiaulienos ir 
jautienos šėrai Wall Stryto 
biržoje. Sviesto svaras at
pigo trejetu centų. Prane
šama, jog kai kur miltų 
maišiukas jau 15 centų pi
giau pardavinėjamas. •

----------------------------------- ------------------

Jeruzalė. — Per dieną 
užmušta 5 žydai ir 4 ara
bai Palestinoje.

Jeruzalė. — Associated 
Press praneša,* kad jau apie 
15,000 ginkluotų ir unifor
muotų arabų įsiveržė iš Sy- 
rijos į Palestiną. Jie kari
niais trekais važiavo • Pale
stinon, ir anglai nestabdė 
tų arabų. Bijoma, kad už 
keleto dieną, galės prasidėti 
smarkūs arabų-žydų mūšiai 
ruožte tarp arabiško uosta
miesčio Jaffos ir žydų mie
sto Tel Avivo. Spėjama, jog 
arabai stengsis urmu per
kirsti plotą, kurį Jungtinės 
Tautos paskyrė kaip žydų 
valstybės žemę. — Maskvos 
spauda vėl tvirtino, kad 
Anglija duoda arabam gin
klų, ir kaltino anginą1 už 
mirtinas arabų-žydų riau
šes.

. Anglijos valdžia siūlo so- 
cializuot mediciną.

*
,W'

Cleveland, Ohio. — Masi- . 
nis susirinkimas Baptistų 
Draugiškumo bažnyčioje 
uoliai parėmė Wallace’o 
kandidatūrą į prezidentus. 
Tame baltųjų* ir negrų susi
rinkime kalbėjo Ray Den
nis, pirmininkas CIO Me
talų Kasyklų ir Liejyklų 
Darbo Unijos vietinio sky
riaus ; m. garsusis daininin- 
kas-artistas Paul Robeson 
ir kt.

Žymus Profesorius Įspėja 
Raudonąją Ėdikus

•

Washington. — Harvar
do Universiteto teisių pro
fesorius Thomas Reed Po
well įspėjo kongreso repub- 
likonus, kad jeigu jie rei
kalaus uždraust Komunistų 
Partiją, tai “visus kaires
niuosius piliečius pastūmės 
balsuoti už demokratus.”

WALLACE KALBĖS PER 
RADIJĄ

• New York.— Heųry Wal
lace, trečiosios partijos 
kandidatas i prezidentus, 
kalbės per WMCA radijo * 
stotį 8:45 vai. ši antradie- ' 
nio vakarą.

A ‘ t* t-į 'i iįflt 
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ir kitų valstiečių, susijungę- 
į žemės ūkio kooperacijos 
draugijas, kuria naują, lai- 
niingesnį gyvenimą. Tary
bų Lietuvos vyriausybė vi
sokeriopai remia žemės ū“ 
kio kooperacijos draugijas. 
Per du metus žemės ūkių 
kooperacija žymiai susti
prėjo ir tapo svarbiu veik
sniu intensyvinant Lietu
vos žemės. ūkį, o taip pat 
keliant valstiečių gerovę ir 
kultūrinį lygį.

Šiuo metu Lietuvoje že
mės ūkio kooperacijos 
draugi j qs jungia daugiau 
kaip 100,000 valstiečių ūkių. 
Toks stambus sukooperuotų 
valstiečių skaičius, pasiektas 
per palyginti trumpą laiką 
parodoj kad valstiečių ma
sės puikiai suprato žemės 
ūkio kooperacijos reikšmę, 
kuriant naują tarybų Lie
tuvos kaimą.

Žemiau aš papasakosiu 
apie Pašvitinio žemės ūkio 
kooperacijos draugiją. Ši 
draugija viena pirmaujan
čių Lietuvoje.

Truputis istorijos
Smetonos valdymo lai

kais Pašvitinio valsčiaus 
Gražaičių kaime 72 valstie
čiai turėjo 150 hektarų že
mės, o greta vokietis Frei- 
manas vienas turėjo 150 
hektarų, Smetonos adju
tantas Jasiūnas turėjo 130 
ha.

119-40 metais Pašvitinio, 
valsčiaus valstiečiams Ta
rybų Lietuvos vyriausybė 
išdalino buvusias stambių
jų žemvaldžių žemes. Hit
lerinės okupacijos metais 
vokiškieji kolonistai ir kiti 
stambūs žemvaldžiai nuvi
jo naujakurius nuo sklypų.

Tarybinei Armijai išva
davus Lietuvą 500 Pašviti
nio valsčiaus naujakurių 
vėl tapo savo žemės šeimi
ninkais. Atgavo 
Gražaičių .kaimo 
riai.
Nuo ko pradėti?

Prieš nepilnus 
Gražaičiuose pas
rę Poviliauskienę susirinko 
keliolika valstiečių. Atėjo 
čia ir išmanuolis Valiulis, 
ir nekalbus Šerkšnys, ir e- 
nergingas Valteris, ir vi
suomet linksmas Kalinaus
kas, Sakūnas, Nemeikša ir 
keletas kitų. Išėjo kalba a- 

įpie žemę. “Žemę mums vy- 
! riausybė sugrąžino”, —pa
sakė Valteris,—“tik prade-

Politinis Žmonių Persigrupavimas
Henry Wallace kandidatūra ir trečiosios partijos 

judėjimas darosi vis aštresniu klausimu politinėse sfe
rose. Diskusijos iš spaudos p*ersikelia į susirinkimus'ir 
organizacijas. Ypatingai darbo unijų judėjime tos disku
sijos pasiekusios dideles'aukštumas.

Amerikos organizuotų darbininkų didžiausia politi
nė nelaimi visada buvo, kad jie nepajėgė pasil’uosuo.ti 
iš senųjų kapitalistinių partijų įtakos. Kurtai0 senųjų 
partijų politikieriai jau tiek darbininkams dasiėda, jog 
atrodo, kad kartą ant visados darbo unijos pamatys švie
są ir su senosiomis partijomis amžinai atsisveikins. Pa
našiai. pavyzdžiui, atrodė pernai, kai prezidentas Tru- 
manas pasišovė geležinkeliečių ir mainierių streikus lau
žyti. Tai buvo toks visuotinas ir aštrus darbo unijų — 
tiek Amerikos Darbo Federacijos, tiek Industrinių Or
ganizacijų Kongreso (CIO)— pasipiktinimas demokra
tais, jog nebebuvo likę nė kalbos apie Lėmimą Trumano 
kandidatūros.

O kas liečia republikonus, tai jau seniai jų reakcinė 
politika yra juos atstumus nuo organizuotų darbininkų. 
Išleidimas Taft-Hartley įstatymo dar toliau atkirto dar
bininkus nuo republikontj partijos. Todėl beveik nebe
buvo likę abejonės, jog 1948 metais būsime liudytojais 
Amerikos organizuotų darbininkų visuotino ir pastovaus 
divorso su senosiomis partijomis.

Bet išaušo 1948 metai. Ir ką gi mes pamatėme? 
Mes pamatėme, kad padėtis nebe ta, kokia buvo pradžio
je 1947 metų. Papirkimais, pažadais ir viliojimais abie
jų didžiųjų darbo unijų judėjimo vadovybė tapo laimėta 
senosioms partijoms atgal. Amerikos Darbo Federacijos 
ir CIO aukštieji viršininkai ne tik pasiliko ištikimais se
nųjų partijų šalininkais, bet dar pasiėmė sau už pareigą 
užsmaugti naująjį politinį Amerikos žmonių judėjimą 
formoje trečiosios partijos. Jie pamiršo senųjų partijų 
vadų priešdarbininkiškumą, atleido jiems nusidėjimus ir 
pasimojo darbui trečiosios partijos judėjimą ir Henry 
Wallace kandidatūrą diskredituoti. Tuo klausimu nebe
simato skirtumo tarpe William Green ir Philip Murray. 
Abiejų judėjimų tarybos priėmė rezoliucijas, pasmer
kiančias naująjį' judėjimą. Abiejų judėjimų tarybos at
metė ir pasmerkė Henry Wallace kandidatūrą. Skirtu-1 
nuts tik tame, kad Federacijos Taryba tokius nutarimus į 
padarė vienbalsiai, o CIO Taryba — tik dviem trečda
liais balsų.

Tačiau tai, žinoma, nereiškia, kad šis aukštųjų lyde
rių nusistatymas jau yra taip pat nusistatymas ir uni
jų masių. Ypatingai CIO judėjime vystosi platus protes
to judėjimas prieš Pildomosios Tarybos užimtą'poziciją 
ir nustatytas gaires. Taryba negali ir neturi teisės pri
versti atskir. unijas bei jų narius šokti pagal jos politinę 
muziką. Gan didelės unijos viena po kitos atsisako klau
syti Tarybos komandos ir užgiria Wallace kandidatūrą. 
Tokios unijos, kaip United Electrical Workers, National 
Maritime Unija, padargų gaminimo darbininkų unija ir 
kitos panašios masinės organizacijos žada aktyviai įsi
traukti į trečiosios partijos rinkiminę kampaniją. Jų na
riai sudarys aktyviškiausį Wallace kandidatūros rėmėjų 
elementą.

* Į CIO narius smarkiai paveiks advokato Leo Press
man, tarnavusio per dvyliką metų legališku patarėju, re- 
zignavimas ir pareiškimas. Jis sako, kad jis nebegali pri
imti CIO Pild. Tarybos politinės vadovybės. Jis geriau ' 
pasitrauks iš tos vietos ir atsisakys devyniolikos tūks
tančių dolerių algos, negu rems senųjų partijų kandida- ti gyventi sunkoka, tie pra
tus. Jis nori aktyviai dalyvauti trečiosios partijos veda- keiktieji rudnugariai išplė- 
moje rinkiminėje kampanijoje. Jis visomis pastangomis 
rems Henry Wallace kandidatūrą. »

Žmonės galvoja ir persiorganizuoja'. Šiūose rinki
muose kils Tokių politinių pasikeitimų, apie kuriuos ^da
bar dar nė svajoti uetenka. O tas išeis ant gero. Jeigu 
rinkimų kampanija bus pravesta plačiai ir entuziastiš
kai, galimas daiktas, kad šiemet bus padėti tvirti pama
tai trečiajai partijai Amerikoje. Sąlygos tam prielankios, 
nepaisant darbo unijų judėjimo biurokratijos priešini
mosi.

Rašo J. BULOTA 
v / s 

žadėjo paramą. Pašvitinyje 
įvyko valstiečių susirinki
mas. Žemės ūkio draugijos 
pirmininku buvo išrinktas 
Jonas Valiulis, pavaduotoju 
Liudas Valteris. VaĮdybon 
taip pat pateko naujakurė 
Felę Poviliauskienė. Val
dyba energingai ėmėsi dar
bo. Vyriausybė naujai įsi
steigusiai draugijai pasky
rė 100 tūkstančių 
paskolą.

Vyriausybė taip 
skyrė kuliamųjų, 
mųjų, kertamųjų, 
grėblių ir kitų

rublių

žemę ir 
naujaku-

du metus
naujaku-

šė ir viską išvežė.”
“Nieko, gyvensime. Da

bartinė vyriausybė rūpinasi 
valstiečių reikalais pirmoje 
eilėje. Tik mes patys turi
me nesnausti” —r atsakė 
jam Valiulis. “Aš manau, 
vyrai, kad mums reikia su
sijungti į kooperatinę drau
giją. Įsigysime mašinų, vei
slinių gyvulių. Tada mums 
bus lengviau atsitiesti po 
visų karo pridarytų bėdų.”

Vėlai tą vakarą išsiskir
stė valstiečiai. Jie nutarė 
pasiųsti Valiulį į Joniškį 
pasitarti su apskrities vyk
domojo komiteto pirminin
ku dėl draugijos įsteigimo.
Gera pradžia

Valstiečių sumanymui ap
skrities vykdomasis komi
tetas karštai pritarė ir pa-

Rašo K. LAANĖ,
Mokytojas, repatriantas anglų okupacinės 

Vokietijos zonos.
gavome 114 dėžių, maždaug 
7,5 tonos pavalkams vinių, 
5 tonas geležinių antmušų, 
30 dėžių blogos kokybės 
dantims miltelių, 2,200 klg. 
skalbamosios sodos, me
džiagos vilnos mezgimui, 
briliantino, sagų, vystyklų 
ir t. p.

Tikrinant tekstilines pre
kes ir vilną mezgimui pa
sirodė jų perdėm bloga ko
kybė — jos buvo nestiprios 
ir lengvai trūko.

Visi atsilankiusieji paro
dą laužė sau galvas, kas da
ryti su tokia daugybe blo
gos kokybės' prekių, visai 
neturėjusių jokios vertės 
perkeltiesiems asmenims.-

Šita finansinė operacija, 
pravesta prisidengus pagal
bos vėliava, prarijo stambią 
auksinio fondo sumą, pri
klausiusią visai estų tautai.

Matyti, estų tautos są- 
skaiton neblogai pasipelnė 
ištisa eilė komercininkų, y- 
pač Selteris. Dar buržuazi
nės Estijos laikais Selteris, 
būdamas ūkio ministru, į- 
vairiomis machinacijomis 
gavo milijoninį pelną, sta
tant Kechros sulfato—ce
liuliozės Teotsi briketų ga
myklas, kas savo laiku bu
vo įvykdyta prisidengus 
“kuro problemos pagerini
mu.” Išvytas iš Estijos jis 
tęsia savo finansines ma
chinacijas, bet jau skambiu 
pabėgėlių “atstovo” vardu.

Belieka pareikšti nustebi
ma, kad tokios rūšies ko- 
rupciniams atstovams JAV 
suteikė kreditą tam auksui, 
kuris priklauso Tarybų Es
tijos liaudžiai, ir davė gali
mumą išeikvoti šitą sumą 
asmenims, neturint i e ms 
tam jokių teisių.

išvažiavo draugijos aštuo- 
nios ‘ kuliamosios mašinos. 
Draugija šiemet iškūlė ja
vus daugiau kaip pas 700 
valstiečių.

Draugijos traktoristas 
Durstinas paėmė rekordą. 
Jis prikūlė valstiečių ūkiuo
se daugiau kaip 200 tonų 
javų, įvykdydamas dvigubą 
normą.
Draugija — milijonierius

Šiais metais mūsų drau
gija taps milijonierium”, — 
sako šypsodamasis pirmi
ninkas Valiulis. Jis parodo 
draugijos smulkią sąmatą 
1948 metams. Iš tikrųjų, 
1948 metais čia' numatyta' 
gauti , daugiau kaip vienas 
milijonas rublių pajamų. 
Vien tik kiaulių ferma duos 
300 tūkstančių rublių.

Sąmatoje numatyti atlik
ti /toki darbai, kurie turi 
perversti visą draugijos gy
venimą aukštyn kojomis.

Centralinėje sodyboje 
šiais metais bus užbaigta 
statyti elektros stotis, kuri 
duos šviesą keliems šim
tams apylinkės valstiečių 
ūkių ir vąlsčiaus centrui.

Sudaromas planas drau
gijos centriniam pastatui, 
kurio pirmajame aukšte 
bus įstaigos patalpos, ant
rajame — salė - biblioteka. 
Ruošiama statybinė me
džiaga naujai kalvei, grū
dų sandėliui. Bus pastaty
ta nauja vištidė, kurioje jau 
pirmais metais numatoma 
užauginti 300 vištų. Pava
sarį bus užsodinta 4 hekta
rai jauno sodo.

Draugijos narių šeima 
jau pasiekė 300 asmenų. 
Pašvitinio valsčiaus valstie
čiai dabar negali įsivaizduo
ti, kaip jie gyventų be sa
vo draugijos, kuri tapo jų

pat pa- 
piauna- 

arkliniu
mašinų. 

Draugijos nariai savo jėgo
mis atsjremontavo du se
nus traktorius. Už gautąją 
paskolą taip kita ko buvo 
nupirkti pirmieji veisliniai 
reproduktoriai: 3 buliai, er
žilas. Vyriausybė pavedė 
draugijai buvusių vokiškų
jų kolonistų ūkius su trobe
siais, dvi lentpiūves, du ga- 

Irinius'ir šešius vėjinius ma
lūnus.'

Buvo įsteigti 8 mašinų 
nuonlojimo punktai — po 
vieną kiekvienoje apylinkė
je.
’Kooperacija atėjo 
į pagalbą

Kai rudenį 
čiams reikėjo 
jiems nereikėjo 
žėms, kaip tat 
niau. 
nes Lietuvos laikais jie 
mokėdavo privatiems maši
nų savininkams lupikiškas 
kainas.

Šiemet valstiečiai surin
ko gerą derlių. Daug jiems 
padėjo žemės darbuose ko
operatinė draugija mašino
mis, per draugiją valstiečiai 
gavo papiginta kaina , mine
ralinių trąšų.

Kai tik prasidėjo kūli- i artimiausiu draugu ir pa- 
mas, į pagalbą valstiečiams Ldėjėju.

pašvitinie- 
kulti javus, 
lenktis buo- 
būdavo se- 
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“Pavasarių Godos” Prenumeratoriai
Šiomis dienomis gavome 

daugiau užsakymų nuo se
kamų asmenų:

Per E. Slesariūnienę, Los 
Angeles, Calif: Jos. Ba- 
bicz, Jos. Bredes, Stanley 
Petravich, Anna Babrou- 
kas, Paul Jasinskas, M. J. 
Pupis, K. Pečiulis, Alma 
Marin, A'. Wag, Joe May, 
A. Talandevičius, W. Raila, 
S. F. Smith, M. Bush, Julia 
Rudaitis, E:. Slesarunas.

Per M. Plečkaitienę, Chi
cago, Ill.: J. Skeberdytė, J. 
Mažeika, A. Jonikienė, E. 
Strazdas, A. Stukienė, O. 
Pakštienė, <M. Vasiliauskie
nė, V. Grigienė,. L. Prusei- 
ka, P. Jenčienė, S. Vaičiu- 
lionięnė, J. Arlauskaitė, M. 
Karalienė, A. Blaškienė, U. 
Juodaitįene, M. Plečkaitie
nė, O. Mockienė.

Per A. Gudzin, Scotia, N. 
Y.: .Ona Kriunienė, M. Ku- 
mietis.o

Per P. J. Anderson, Ro
chester, N. Y.: A. Arlaus
kas, G. Mockevičius, P. An-* 
derson;

Per B. Kirstuką, Cleve
land, Ohio: Francisco Dilys 
ir Vaclovas Černauskas 
(braziliečiai).

Per A. Stripeiką, Eliza
beth, N. J.: P. Nalivaika, 
A. Noreika, A. Stripeiką.

Per Stanley Kaston, 
Springfield, Ill.: A. Bazar, 
F. Kuras, J. Starkevičius, 
M. Eschuk.

Per F. Cvirką, Miami,

K. Mardoa, A.
A. Kuzmic-

Fla.: M. Valiulidnienė, E. 
Mikitienė, R. Dominaičiutė, 
E. Nusckersham, F. Cvir
ka.

Per A. Kuzmicką, Girard
ville, Pa.;
Dambauskas. 
kas.
' Pavieniai: Cl. Naviskus, 
W. Hanover, Mass., A. Kau- 
lakis, Auburn, Me., Mrs. M. 
Stonis, Bayonne, N. J., O. 
Makarevicz, Sheboygan, 
Wis., Joseph Plusčiauskas, 
Jamaica, N. Y., V. Smals- 
tienė, Detroit, Mich.

Širdingai dėkuojame už 
užsisakymus.

Laisves Administracija.
P. S. Poeto Jasilionio ei? 

lėraščių knygos “Pavasarių 
Godos” prenumerata tiktai

1946 m. tarp estų—per
keltųjų asmenų Vokietijoje 
— pradėjo sklisti gandų, 
kad JAV suteikė kreditą 
200,000 dolerių sumai estų 
auksinio fondo, deponuoto 
buržuazinės estų vyriausy
bės, sąskaiton. Šita suma 
esą turėjusi būti panaudo
ta estų perkeltųjų asmenų, 
esančių Europoj, ekonomi
nei būklei pagerinti.

Visi mes, perkeltieji es
tai, tikėjomės, kad šitos pa
galbos dėka mums pavyks 
išspręsti sunkius ekonomi
nius klausimus.

Pirmieji, kuriems buvo 
lemta patirti šitą “pagalbą” 
pasirodė, perkeltieji estai, 
gyveną anglų okupacinėje 
Vokietijos zonoj. 1946 me
tų gale tarpininkaujant 
Raudonajam Kryžiui iš 
Šveicarijos buvo gauta pir
moji siunta 50,000 dolerių 
vertės. Susipažinus su 
siutinių turiniu, paaiškėjo, 
jog dalis siuntinių teturė
jo pasenusius batus, siuvi
mo, kirpimo (kirpyklų) 
dirbtuvių įrengimų reikme
nis.

Bet visi šie daiktai buvo 
supirkti labai aukštomis 
kainomis, kurios tesudarė 
vieną trečdalį suteiktos pa
galbos sumos. Visos kitos 
prekės taip pat buvo labai 
blogos kokybės ir iš dalies 
net netikusios vartojimui.

Perkeltiesiems asmenims 
įteikus protestą Tąrptauti- 
niam Raudonajam Kryžiui 
buvo gaūtąs atsakymas, jog 
užpirkimo planas suderin
tas su medicinos tarnybos 
generolu Lossmanu ir gyve
nančiu Ženevoj “ministru” 
Selteriu. Pastarasis buvo 
estų buržuazinės vyriausy
bės ūkio ministru ir dar a- 
nuomet išgarsėjo savo ko- 
rupcine#veikla.

Paskesnieji siuntiniai — 
prekiniai vagonai — pasie
kė Geislingo lagerį, vieną 
didžiausių" estų lagerių, e- 
sančių Amerikos okupaci
nėj Vokietijos zonoj, 1947 
metų gegužės mėn. gale.

Atidarius dėžes paaiškė
jo, kad vėl buvo nupirkta 
nenaudingų menkaverčių 
daiktų, iš dalies net visiš
kai netinkančių perkeltie
siems asmenims.

Dėl ’šitos priežasties iš 
karto net buvo sulaikytas 
siuntinių skirstymas,, ir su
sipažinti su.jų turiniu 1947 
m. liepos mėnesį Geislinge- 
ne buvo suorganizuota spe; 
eiali paroda.

Daugybė atsilankiusių į 
šitą parodą (daugiau kaip 
2,000 žmonių) galėjo susi
pažinti su tuo, kas buvo at-

Ml siųsta už estų auksą: mes

RIEŠUTUS KRAMTANT
Gavus valdžios darbą 

Washingtone, žmogus atei
čiai rūpesčių neturi, nes 
žino, kuri sekanti biznio 
šaka bus pelningesnė.

“Šiaudiniai balsai” yra 
skaitomi procentais, bet to
kiu metodu, kaip kad prof 
Krienas kartą aiškino — 
skaitomas tik penktas pro
centas, o pirmas, antras, 
trečias ir ketvirtas — pasi
lieka publikai suskaityti.

Šiais laikais Italiją lanko 
daug “svečių” ir “turistų” 
— nuosavais laivais atplau
kusiu....

Grūdų spekuliantai Wa
shingtone “bažijasi”, kad 
nenorį būti milijonieriais, 
tik norį gyventi kaip mili
jonieriai.

Ch. P.

Palestinos Žydams Ginklai
\ New Yorko miesto majoras O'Dwyer sutinka su tais, 

kurie reikalauja, kad ši šalis leistų žydams gabenti gink
lus į Paletiną apsigynimui nuo arabų. Atrodo, kad vis 
daugiau ir daugiau amerikiečių prieina įsitikinimo, kad 
dabartinė padėtis yra neteisinga ir pavojinga. Dalis Pa
lestinos arabų, vadovaujami fašistinio elemento, veda 
karą prieš Jungtinių Tautų nutarimą Palestiną pada
linti. Jiems ginklų suteikia arabiškieji kraštai ir per juos 
Anglija. Tuo tarpu žydai yra atkirsti nuo gavimo gink
lų. Slaptai buvo bandyta iš Amerikos ginklų tam tikrą 
kiekį išvežti, bet buvo suimti ir konfiskuoti.

Toks vienpusiškumas šiame konflikte netarnauja
nei Amerikai, nei Jungtinėms Tautoms. Suteikimas Pa- bai, Anglijos apginkluoti. Tai kas lieka daryti? Palikti 
lestinos žydams ginklų būtų tiktai padėjimas Jungti- J Bet taip nėra, nes to nenori fašistų vadovaujami ara- 
nėms Tautoms pravesti savo nutarimą. s žydus beginkliais aukomis agresijos? Joks padorus žmo-

Geriau būtų, žinoma, jeigu jokio Palestinoje kon- gus su tuo nesutiks. Jeigu negalima įtikinti arabus, kad 
flikto nebūtų, jeigu nutarimas Palestiną padalinti į žy- ju priešinimasis yra nepateisinamas, tai kitos išeities 
dų ir arabų valstybes praeitų be jokio kraujo praliejimo. I nelieka, kaip tik padėti žydams apsiginti.

a-

Tai Jungtinių Tautų Palestinos komisija iš penkių nariu. Pirmu sykiu komisija laiko 
pasitarimą su spaudos korespondentais. Komisija teigia, kad reikės ginkluotos jėgos 

palaikymui taikos padalintoje Palestinoje.
Komisijos nariai, iš kairės j dešinę: Danas Per Federspial, bolivietis Raul Diaz de 

Medina, cechas Dr. Lisicky, filipinietis Vincente J. Francisco ir panamie
tis Dr. Ed. Morgan.
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AZERBAIDŽANE
Poeto Nizami Jubiliejines Iškilmes Aplankius

, Rašo J. Dovydatis

I

Tarybų Lietuvos Vandens Keliuose

■1 gonų - cisternų, šalikelėse 
naftos valymo gamyklos, 
oras persunktas naftos ga- 

1 rais, o ir ji pati, čia pat, 
iš pageležinkelio griovio, 
pro plyšį sunkiasi juoda, 
blizgančia srovele.

Baku priemiesčiai. Pen
kių ir šešių aukštų namai, 
asfaltuoti plentai ir gatvės, 
elektriniai traukiniai, asi
liuko traukiamas vynuogių 
vežimėlis ir nesibaigiančios 
eilės sunkvežimių ir limu
zinų... Milijoninio miesto 
dinamika jaučiasi skriejan
čiuose automobiliuose, gar
vežių sirenose’, žmonių vei
duose.

O kažkada juk čia tebuvo 
carinės valstybės guberni
jos miestas. Prieš šimtą me
tų Baku turėjo 14,000 gy
ventojų. Jo apylinkėse su
rasta nafta davė jam im
pulsą plėstis, 1923 metais 
Baku mieste gyveno 250,000 
žmonių. Tada Azerbaidža
ne buvo tretieji tarybų val
džios metai. Nematytą pa
žangą suteikė tarybiniai 
žmonės ir socialistinė san
tvarka ugnies žemei ir jos 
sostinei.

Mūsų ekspresas pusva
landžiais lekia per ištisus 
fabrikų ir gyvenamų rajo
nų kvartalus, pastatytus po 
Spalio revoliucijos. Buvęs 
plokščiastogių,’ n e d i d e lių 
namų miestas, su kyšan
čiais mečečių bokštais, ap
augo daugiaaukščiais namų 
korpusais, smėlėtos gatvės 
virto asfaltuotais bulvarais, 
o Baku gyventojų’ skaičius 
išaugo keturgubai. Kaspi
jos jūros pakrantėje atsi
rado ne tik pirmaeilis pra
monės centras, bet ir milži
niškas uostas. Bolševikai 
pavertė Baku žėrinčiu mū
sų Tėvynės miestu - milži
nu.

Geležinkelio stotis. Eks
presas mažina savo bėgsmą 
ir stoja. Aplink transparen- 
tai, plakatai ir portretų 
drobės, iš kurių žvelgia į 
mus mąslaus veido vyriškis, 
senovine tunika, su perga
mento knyga rankoje. Jo 
apačioje įrašas: Nizami — 
800.

Didžiojo azerbaidžaniečių 
poeto Nizami vardas visų 
lūpose.

Ištisą ’ savaitę azerbai
džaniečiai minėjo savo ne
mirtingojo tėvynainio 800 
metų gimimo sukaktuves, o 
kartu su jais ir visa Tary
bų šalis.

Į jubiliejines sukaktuves 
atvyko delegacijos ne tik iš 
kitų tarybinių respublikų,

Kairiojoje pusėje ekspre
sas vis toliau palieka Kau
kazo kalnagūbrius. Kal
nynai, smailiomis keteromis 
įsirėmę į debesis, traukiasi 
nuo mūsų ir prieš akis at
siveria neaprėpiama Kas
pijos jūros platuma. Tolyje 
sūpuojasi žvejų motorlai
viai, rėžia vandenis savo 
keliu skubėdami garlaiviai, 
mirga pro vagono langus iš 
pilko akmens pastatyti, 
plokščiastogiai azerbaidža
niečių kaimai. Kai kurie iš 
jų, kaip kregždžių lizdai, 
prisiklijavę kalnų pašlaitė
se. Vis dažniau pradeda 
matytis naftai išsiurbti 
bokštai. Tai keliarodžiai į 
Azerbaidžano respublikos 
sostinę Baku — mūsų ke
lionės tikslą...

Paskutinės stotelės prieš 
sostinę. Jose daug vietinių 
gyventojų ir čionykš č i ų 
prekių. Pilna žuvies, vai
sių, ir lyg sniegas baltos 
druskos. Jos čia kaip smė
lio... Kaspijos vandenys 
gausiai prisotinti druska. 
Pakanka iškasti duobę, pri
leisti vandens ir, kai šis iš
garuoja — dugne palieka iš 
smulukutėlaičių krišto 1 ų 
baltoji danga, kurią semk 
kastuvu.

Azerbaidžanas — ugnies 
žemė — po mūsų kojomis. 
Nuostabus šitas kampelis. 
Čia, kur važiuojame, aplin
ka nuo didelių sausrų pilk
šva, žemė suplaišėjusi, me
džių nematyti. O toliau, į 
vakarus nuo Kaspijos —so
duose skęstantys miestai, 
vynuogynų plantacijos, der
lingi laukai, kalnuose klai
džiojančios milijoninęs avių 
kaimenės...

O ir ši pajūryje matoma : 
pilkoji žemė, ant kurios 
auga tik nedideli krūmokš
niai— slepia savo -gelmėje 
neišskaičiuojamus lob i u s. Į 
Juodasis žemės kraujas | 
sruvena savo slaptais po
žemio takais, renkasi į eže
rus, kunkuliuoja* upėmis. 
Ir pakanka tik pragręžti 
naftai kelią pakilti į vir
šų... Tada ji lipa aukštyn, 
liejasi smaliniais potvy
niais, ir žmogus iš čia ren
ka ištisais dešimtmečiais ir 
dar šimtus metų rinks.

Nebetoli Baku miestas. 
Dykynėse šviečia balti, 
nauji, tarybiniais metais 
štatyti miesteliai, o šalia 
jų, lyg juodai miškai, stūkso 
nesuskaičiuojamos naftos 
gręžyklos.

Mūsų įspūdį, uoslę, akis 
užvaldo nafta. Geležinkely
je nesibaigiančios eilės va- 

Filadeifietė Mrs. Dorothy Darling buvo teisėjo nubaus
ta pasimoketi 100 doleriu už neaprūpinimų jos r e n* 
dauninkų šilima, nors miesto komisijonieriaus buvo jai 
įsakyta tatai padaryti. Paveikslas parodo grupę ren- 

dauninkų, kurių veiduose aiškiai matomas piktumas 
ant namo savininkės.

bet ir iš užsienio. Tai buvo 
didelė tarybinė šventė, pui
kus įrodymas, kaip klesti 
tautinė kultūra socialistinė
je santvarkoje.

Daugelis rašytojų' delega
cijų į jubiliejaus minėjimą 
atvežė Nižami poezijos vei
kalus, puošniausiai išleistus 
įvairiausiomis TSRS tautų 
kalbomis. Ir vartant tas 
knygas, drąsiai buvo gali
ma tvirtinti, kad per visus 
praeitin nugrimzdusius aš
tuonis šimtus metų didy
sis poetas niekada nebuvo 
kalbėjęs su tokia skaitytojų 
mase, kaip dabar, tarybų 
žemėje. Nizami naujai pri
sikėlė. Jo geniali kūryba 
buvo pakelta į pačią viršū
nę, ji virto daugmilijonines 
auditorijos nuosavybe.

Šitame įžymiame fakte, 
kaip prizmėje, atsispindi ne 
tik poeto nemirtingumas ir 
jo kūrybos liaudiškumas, 
bet ir likimas to, ką jis su
kūrė.

Tarybų Sąjungoje Azer
baidžano poetas tapo nau
jai atrastas, išryškintai, pa
statytas greta Homero, 
Dantės, Šekspyro, Puškino.

Kaip jie, taip ir Nizami, 
buvo savosios epochos sū
nus ir teisingai jąją atvaiz
davo. Kaip jie, taip ir Niža
mi ne tik giliai mylėjo savo 
liaudį, bet žiūrėjo ir į jos 
ateitį,, tikėjo liaudies jėga ir 
savo kūriniuose įamžino- 
liaudies didvyrių žygius ir 
svajones — nemirtingus, 
amžinai gyvenančius kilnu
mo, vyriškumo, patriotizmo 
bruožus, laimės ir laisvės 
troškimo, kūrybos aistrą. 
Nizami poezija prasimušė 
iš amžių glūdumos ir prieš 
mus, socialistinės epochos 
žmones, atsistoja visu savo 
šviesumu ir ryškumu, visu 
minčių gilumu. Niekad ne
gali numirti Nizami žodžiai 
apie didingumą viską nuga
linčios darbo jėgos, apie iš
tikimybę liaudžiai, apie pa
siaukojančią meilę ir drau
gystę, apie teisingumą ir 
garbę, apie ištikimą tarna
vimą kilniems idealams.

Šauniai ir iškilmingai pa
minėjo Azerbaidžanas savo 
poetą.
. Baku, visa respublika 
šventė Nizami jubiliejų. 
Pranešimai Azerbaidžano 
Mokslų Akademijos rūmuo
se, iškilmės poeto gimtinė
je prie Kirovobado miesto, 
liaudies p a s i 1 inksminimo 
vakarai prie Kaspijos jū
ros, muziejaus atidarymas 
Baku mieste, literatūros 
vakarai, Nizami paminklų 
pamatų padėjimas naftinin
kų miesteliuose...

Tarybinio Azerbaidžano 
darbo žmonės parodė, kad, 
vykdydami gigantiškus sta
lininio penkmečio statybos 
darbus, jie neužmiršta ir 
kultūrinio fronto, kad mo
ka pagerbti savo tautinį 
didvyrį —poetą Nizami.

Iškilmingi posėdžiai 
Mokslų Akademijoje Baku 
mieste buvo tikra tarybinės 
tautų draugystės šventė. 
Tribūnoje pasirodė visų 
tautų atstovai su sveikini
mais darbščiai azerbaidža
niečių liaudžiai, pagimdžiu
siai poetą. Praskambėjo ten 
ir lietuvių rašytojų žodžiai.

Ilgai nenutilo milžiniško
je salėje ovacijos, kai drg. 
Venclova įteikė Azerbai
džano rašytojams dovaną iš 
Lietuvos — gintaro dėžę ir 
lietuvių liaudies raštais iš
puoštas juostas.

Tūkstančiai kilome trų 
skyrė lietuvių ir azerbai
džaniečių gimtines, bet ši-

tie milžiniški atstumai išny
ko tarybiniame nuoširdu
me ir draugystėje. Azerbai
džane mes jautėmės gerų 
ir senų draugų tarpe, bu
vome apsupti rūpestingu-- 
m u ir meile, žavėjomės šau
nia mūsų Tėvynės respubli
ka ir jos puikiais žmonėmis.

Šventės dienomis buvo 
atidarytas Nizami muziejus 
-— vienas iš puošniausių Ba
ku miesto pastatų. Nizami 
muziejus — imponuojantis 
rūmas kaip išore, taip ir vi
daus įrengimu. Savo archi
tektūra, grožiu ir didingu
mu muziejus išreiškia poe
to Nizami nesulaikomą 
minties polėkį ir išdidžią, 
laisvę mylinčią dvasią tos 
liaudies, kurios sūnumi jis 
pats buvo. Šį muziejų iš tik
rųjų būtų galima pavadinti 
architektūros poema.

»
' Muziejuje šiuo metu yra 

17 salių, kurių bendras plo
tas 2,000 kv. metrų. Jose 
telpa du su puse tūkstančio 
eksponatų, v-aiz duojančių 
Nizami gyvenimą ir kūry
bą, jo epochą ir jo kūrybos 
įtaką Rytų literatūrai.

Visos muziejaus salės iš
puoštos XII amžiaus rytie
tiškais- ornamentais.

Suprantama, kad tik su 
milžiniška tarybinės vy
riausybės ir bolševikų par
tijos pagalba buvo galima 
įvykdyti tokį kolosalų, ne
paprastai daug lėšų ir pa
stangų pareikalavusį darbą, 
kaip šio muziejaus sukūri
mas ir didžiojo poeto atmi
nimo įamžinimas.

Ir kai žengi per pasakiš
kai puošnias ir įvairias Ni
zami muziejaus sales, neju
čiomis kyla mintis, kad tik 
socialistinėje ' santvarkoje, 
tik tarybinėje valstybėje 
galimas toks didelis mažos 
tautos, kultūros išpuoselėji- 
mas, išryškinimas ir ge
riausių tautinių tradicijų 
pagerbimas. Nieko pana
šaus nėra ir negali būti 
buržuaziniame pasaulyje, 
plėšrioj kapitalistinėj san
tvarkoj.

Muziejuje sukaupta vis
kas, kas liečia senąjį Niza
mi Azerbaidžaną ir patį po
etą.

Tai praeitis.
Tačiau jubiliejaus metu 

matėme ir šiandieninį Azer
baidžaną.

Naftos laukuose, šalia 
pat Baku miesto, moder
niausia technika aprūpinti 
naftininkai skverbiasi į že
mės ' gelmes, kad pakeltų į 
paviršių ten slypinčią ug
nį. Mes matėme akį vargi
nančius savo nesuskaitomu- 
mu naftos bokštus, kuriuos 
darbo žmonės pastatė po 
Spalio revoliucijos. Mes ma
tėme Kaspijos jūroje salą,

> 
Advokatas Lefkowitz (kairėje) ir mokytojas Isidore 
Rubin. Pastarasis yra atleistas iš mokytojo pareigų 
už tai, kad jis dalyvavo United Office and Profession
al Workers (CIO) unijos pikiete prieš Brooklyn Trust 
banką. Visds reikalas pateko i teismus. Manoma, kad 

teismo keliu bus miesto mokyklų taryba priversta 
Rubiną sugrąžinti j darbą.

iš vietos gy- 
tik keli inži- 
gydytojai, o

kurioje .anksčiau ’ slankiojo 
tik nuodingos gyvatės ir 
rėpliojo vėžliai, o dabar sto
vi miestas su alėjomis ir so
dais, su teatrais ir kultūros 
namais.

Matėme azerbaidžaniečių 
naujos operos ir dramos 
veikalus, naujus jų kultū
ros laimėjimus, matėme so
dus, sodintus ten, kur prieš 
dešimtį metų buvo jūra ir 
susitikome su jaunąja azer
baidžaniečių karta, kuriai 
atidaryta šimtai naujų mo
kyklų, institutų, universite
tų. .

Iki Spalio revoliucijos 
Azerbaidžane 
ventojų buvo 
nieriai ir du 
dabar respublika turi savo 
rašytojus ir akademikus, 
skulptorius ir konstrukto
rius, lakūnus ir geologus.

Mes apsilankėme Sum- 
gaitoje, viętovėje prie Kas
pijos jūros, apie ’ 30 kilo
metrų nuo Baku miesto.

Piieš dvejus metus čia 
tebuvo tik sausros išsvilinta 
dykuma. Stalininis penkme
tis įsakė šitą tuščią ir negy
venamą plotą paversti 
miestu.

Ir mes vaikščiojome po 
gatves, kuriose jau statomi 
namai, duonos gamyklos ir 
elektros stotys, o taip pat 
pradėjo veikti nauji fabri
kai. Dvidešimt tūkstančiu 
gyventojų turi šitas nauja
sis Azerbaidžano miestas, 
kurio kol kas dar niekur 
nėsurasite žemėlapy.

... Kada mūsų lėktuvas 
pakilo iš Baku aerodromo 
ir- pasuko į savo tolimąjį 
paukščio kelią, per Kaspi
jos jūrą į Astrachanę, žval- 
gėmės iš sparnuotos maši
nos langų žemyn, į tolstan
čią Nizami gimtinę.

Poetas - pranašas daina
vo apie laimę visiems žmo
nėms, visai liaudžiai. 800 
metų turėjo praeiti, kad 
taptų tos neramios svajo
nės tikrenybe. Visa tai ku
riama dabar, mūsų laisvoje 
ir galingoje Tėvynėje, bro
liškų tautų šeimoje. Ir taip, 
kaip'saulės niekas nenuims 
iš dangaus, taip niekas ta
i'v binio žmogaus nesustab
dys!

Beinoravos (Panevėžio 
apskr.)- tarybiniame ūkyje 
pastatyta pradžios mokyk
la, kurią lanko ūkio darbi
ninkų ir tarnautojų vaikai.

Smilgiuose (Panevėžio 
apskr.) pastatyta elektrinė.

šakiuose atstatytas dide
lis kinoteatras.

Raseiniuose pastatyta ir 
pradėjo veikti Kultūros na
mai. Prie Kultūros namų y- 
ra stacionarinis kinas, bib
lioteka, skaitykla.

’Rašo P.
...Nemunas... Ryto žaros 

prošvaistėse pakilo miglų 
uždanga ir išsisklaidė toli 
viršum Lietuvos kalnelių. 
Vis daugiau ryškėjo veidro
dinis vandens paviršius, ap
suptas žaliu krantų akso
mu. Prasidėjo eilinė darbo 
diena. Tai šen, tai ten pa
sigirsta garlaivių švilpukai, 
aštriai staugė motorinių 
valčių sirenos.

Mūsų garlaivis, pavadin
tas garbingosios lietuvių 
tautos dukters, Tarybų Są
jungos Didvyrė^ Marytės 
Melnikaitės vardu, lėtai iš
plaukia iš prieplaukos. Švi
niniai šalto vandens brizgu- 
liai lėtai prasiskiria prieš 
laivą. Mūsų kelias veda į 
Klaipėdą.

Ant kapitono tiltelio sto
vi pagyvenęs žmogus. Ret
karčiais jis duoda trumpus 
įsakymus, ir didelis garlai
vis, paklusnus vairo pasu
kimui, pakeičia kursą ir ap
eina pavojingą seklumą.

Kiekvieną upės vietelę 
pažįsta Benediktas Masai- 
tis. Prieš ketvirtį šimtme
čio prasidėjo jo pažintis su 
Nemunu. Beveik milijoną 
kilometrų padarė jis per tą 
laiką Lietuvos upėmis.

Per ta ketvirti amžiaus 
visa Nemuno istorija pra
ėjo jo akyse.'

— Matroso darbas, —kal
ba jis, — tais laikais buvo 
labiausiai varginantis ir 
pigiausiai apmok amas. 
Plaukiojimas Lietuvos upė
mis buvo surištas su daug 
pavojų: nebuvo perspėjimo 
ir nurodymo ženklų, gerų 
prieplaukų. Priplaukę prie 
kranto, garlaiviai dažnai 
atsisėsdavo ant povandeni
nių akmenų ir išplovų. Tai 
būdavo komandai baisiau
sia. Avarijos pašalinimas 
būdavo atliekamas koman
dos sąskaitom

1940 metų pavasarį vieno 
garlaivio komanda atsisakė 
savo lėšomis remontuoti 
pramušimus borte. Laivo 
savininkas norėjo už tai su
mušti bocmaną.

Kada Lietuvoje buvo į- 
kurta taryb. valdžia, upėje 
pasirodė pirmieji dideli 
garlaiviai, prasidėjo uosto 
ūkio rekonstrukcija.

— Sunku buvo žiūrėti,— 
pasakoja Masaitis, — kaip 
vokiškieji grobikai išbėgda
mi iš Kauno, naikino uosto 
įrengimus. Jeigu man tada 
būtų pasakę, kad už trijų 
metų gyvenimas Nemune 
vėl atgis, būčiau nepatikė
jęs — tokiais nepataisomais 
man atrodė priešo padaryti

šumaitis * ’ ’ VIX ' ..'jB 
sunaikinimai.

...Iš už upės pasisuki
mo pasirodė Kauno uosto 
krantinės. Naujas upių de- 
barkaderis, galingi kranai, 
švilpukai didelių garlaivių, 
išplaukiančių į eilines ke
liones — visa tai buvo gy
vu seno kapitono žodžių pa
tvirtinimu apie tai, kaip 
nepažįstamai pasikeitė Ne
munas per tris, metus, pra
ėjusius po išvadavimo nuo 
vokiškųjų grobikų.

Garlaivis priplaukė prie 
debarkaderio. Dalis koman
dos išėjo į krantą, likusieji 
susirinko kubrike. .— Štai tiems jaunuoliams 
jau lenkti nugarą nereikės 
dirbant pas privatų savi
ninką. Jiems kelias atviras,
— pasakė Masaitis.

Greitais tempais atstato- • 1 . 
ma Nemuno laivininkystė. 
Prie dešimties miestų nau
jų prieplaukų sustoja gar
laiviai ir motorinės baržos 
su knebiniais. Į Vilnių, Kau
ną, Klaipėdą ir kitus mies
tus vandens keliais atpluk
doma miško medžiaga, pra
monės ir žemės ūkio pro
dukcija. Krovinių perveži
mas, palyginus su prieška
riniais laikais, išaugo 2 
kartus.

Į kiekvieną Lietuvos ku
rortą poilsiaujantys gali 
patekti garlaiviais.

Šiais metais Nemuno ba
seine atlikti dideli upės tėk
mės išvalymo darbai, pa
ruošti tinkami laivininkys
tei ruožai kitose smulkesnė
se upėse.

Kauno laivų remonto į- 
monės tapo tiesiog nepa
žįstamomis. Čia įsteigti me
chaninis, liejimo, šaltkalvių 
ir medžio apdirbimo ce
chai. Baigiamas statyti e- 
lektro motorų cechas.

...Tykiai teka Nemunas
— pagrindinė Lietuvos van
dens arterija. Ji sujungia 
dešimtis upių, sudalydama 
platų laivininkystės tinklą.
—

Panevėžyje plačiai išsi
vystė statyba. Neseniai bu
vo užbaigta miesto ligoni
nės priestato statyba ir li- 

j goninėje žymiai padidėjo 
lovų skaičius.

Atstatyti Kultūr. Namai, 
du dideli gyvenamieji na- 
mai.

Baigiamas naujos moder
nios pirties įrengimas.

Atstatytas didelis mūri-
• nis pastatas paukščių sker
dyklos šaldytuvam. Naujuo
se šaldytuvuose vienu metu 
gali būti saugojama 45 to- .• 
nai mėsos ir užšaldoma per 

Iparą 4 tonai mėsos.

New Yorko CIO Taryba teikia savo nariams pamo
kas, kaip padaryti gražesnius, patrauklesnius plaka
tus. Kadangi pažangiosios unijos dalyvauja visokiose 
sącialinio pobūdžio kampanijose, tai plakatų ir garsini
mų darymas pasidaro rimta problema. Instruktorė yra 
United Electrical Workers unijos veikėja Ruth Neuer.

.................. t.... I I.....................   ‘ -

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Vasario 10, 1948
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Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)

PASKUTINIS CARAS
(Istorinė Apysaka)

ir kitom monarchijom, paskatindamas

1

Los Angeles, Calif. sandelis knygų
IR ŽOLIŲ
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Gen. Dobrovolskis vėl skubi į telegra
fą. Visi telegrafininkai jau sėdi prie 

• apartų, ’ laukdami telegramos kopijos iš
siųsti jai į visus Rusijos imperijos kraš
tus. Už kelių minučių pradėjo stuksėti 
visi aparatai, pranešdami įsakymą, ku
riuo prie ginklo buvo šaukiama pusket
virto milijono Rusijos gyventojų. Tai bu
vo liepos 17 (30) d. 6 valandą vakaro. 
Pirmąja mobilizacijos diena buvo pa
skelbta liepos 18 (31) d. Tą dieną visur 
pasirodė išlipdyti skelbimai apie mobili
zaciją, kuria Rusijai prasidėjo didžiojo 
karo tragedija.

Jei vokiečiai sakė, kad derybų netruk
do jau prasidėjęs austrų ir serbų karas, 
tai dabar rusai ėmė tikinti, kad galima 
kalbėti dėl taikos ir mobilizaciją paskel
bus, nes tai dar ne karas. Bet Purtales 
nebenori kalbėti’ su Sazonovu. Jis prašo 
audiencijos pas carą. Caras priima gra
fą Purtalesą Peterhof o rūmuos. Mikalo
jus sutinka Vokietijos pasiuntinį drau
giškai, klausia, ar jis turi kokį Uždavinį 
iš Berlyno.

— Ne, jūsų didenybe, — sako grafas 
Ęurtales, — aš leidau sau panaudoti pa
siuntinio teise pasimatyti su Rusijos im
peratorių, norėdamas atvaizduoti įspūdį, 
kurį Vokietijoj sudarė paskelbtoji visų 
Rusijos karo jėgų mobilizacija. Ką tik 
dabar buvo vilties išvengti konflikto, ku
rio tolimesnės eigos negalima numatyti. 
Iš Vienos buvo gautas raminąs atsaky
mas. Bet žinia apie Rusijos mobilizaciją, 
be abejo, sudarys staigiai trenkusios 
perkūnijos įspūdį, ir į ją bus pažiūrėta 
kaip y atvirą grasinimą Vokietijai. To 
vokiečių vyriausybė ir tauta negalės ra
miai nukentėti. Aš negaliu suprasti, 
kaip Rusijos vyriausybė, kuri dar vos 
prieš "dvi dienas iškilmingai pareiškė, 
kad jokių karo žygių prieš mus neimsis, 
dabar paskelbė visuotiną mobilizaciją 
kaip tik tuo momentu, .kai ciesorius Vil
helmas sėkmingai bando sutaikyti Vie
ną su Petrapiliu. Tai yra gilus Vokieti
jos ciesoriaus įžeidimas. Vokietijoj, be 
abejo, į tai bus pažiūrėta, kaip į Rusijos 
pasiryžimą pradėti karą. Tenka abejoti, 
ar bepasiseks karo pavojų sulaikyti.

Caras ramiai išklausė ir iš jo veido 
visiškai negalėjo suprasti, kas darosi jo 

, * sieloj šiuo tragiškiausiu Rusijai ir visai 
Europai inomentu. Savo papratimu, ūsus 
ir barzdą paglostęs, jis ramiai tarė:

— Nejaugi jūs tikrai taip manot?
Grafas Purtales negalėjo susilaikyti 

neišplėtęs akių iš nustebimo. Kas tai? 
Ar Rusijos ciesorius taip nepaprastai su
geba susivaldyti, ar jis neturi supratimo 
apie susidariusios būklės pavojingumą.

— Jūsų didenybe, — sako Purtales.
— Mane apima baimė. Mano giliausiu 
įsitikinimu, mes esam nematytos katas
trofos išvakarėse. Vienintelė priemonė, 
kuri gal pajėgtų sulaikyti karą, —■ tai 
Rusijos mobilizacijos įsakymo neatidėlio
tinas atšaukimas.

— Ponas grafe, — atsakė Mikalojus, 
— jūs, kaip buvęs karininkas, gerai ga
lit suprasti, kad vien dėl'techniškų prie
žasčių negalima sulaikyti jau duotų įsa
kymų. Bet mobilizacija dar nereiškia ka
ro. Štai aš dabar rašau telegramą jo di
denybei jūsų imperatoriui Vilhelmui, ku
rioj pasižadu, kad einant derybom tarp 
Austrijos ir Serbijos mano kariuomenė 
jokių veiksmų neimsis. Aš iškilmingai 
tai pasižadu ir tikiu, kad imperatoriaus 
Vilhelmo tarpininkavimo žygiai Vienoj 
bus sėkmingi ir padės išgelbėti Europos 
taiką. Ir jūsų, ponas grafe, prašyčiau sa
vo įtaką pavartoti, kad Berlynas sulai
kytų Vienos karingumą.

— Bet, jūsų didenybe, mes negalim 
imtis prievartos ir kompromituoti drau
giškų santykių su mūsų sąjungininke 
valstybe.

Caras į tai nieko neatsakė ir tik kele
tą kartų paglostė ūsus ir barzdą, kas 
liudijo apie jo nervinimosi. Tada grafas 
Purtales ryžosi griebtis paskutiniojo ar
gumento.

— Jūsų didenybe, drįsčiau dar at
kreipti jūsų dėmesį į tai, kad tas galintis 
kilti Europos karAs sudaro nepaprastų 
pavojų monarchizmo principui. Prasidė
jęs austrų ciesoriaus giminaičio nužudy
mu, karas gali atnešti nelauktų išdavų

revoliucinius elementus.
— Taip, tokių pavojų gali būti. Bet 

aš vis dar noriu tikėti, kad viskas susi
tvarkys ir didžiosios blogybės bus iš
vengta, — pažymėjo Mikalojus.

— Tai galima tik su viena sąlyga, 
jūsų didenybe, — jei Rusija sustabdys 
mobilizaciją.

— Na, tuo atveju tegali išgelbėti tik 
vienas Odinas (Odinas — senovės vokie
čių tikybos dievaitis),.— paslaptingai 
tarė caras Mikalojus ir baigė pasikalbė
jimą padėkojęs Purtalesui už atvirumą.

Caras ir kariuomenės vadovybė gerai 
suprato, kad Vokietijai dabar labai svar
bu būtų sutrukdyti Rusijos mobilizaciją 
ir jos kariškus pasiruošimus. Sazonovas 
dreba vis dar negaudamas tikrų žinių 
apie Anglijos nusistatymą. Londonas pa
slapčiom duoda rusam ir prancūzam vil
ties, bet atvirai vengia- griežtai pasisa
kyti. Todėl Sazonovas laikosi didelio at

sargumo. Jam rūpi atremti vokiečių da
bar garsiai skelbiamą priekaištą, kad 
Rusija pirmoji paskelbė visuotiną mobi
lizacija, taigi ji kalta dėl austrų — ser
bų konflikto išpūtimo į visos Europos 
konfliktą, gal jau ir karą. Sazonovas nu
rodinėja, kad vis dėlto pirmoji mobiliza- 

,vo Austrija. Be to, Vokietijos kariuome
nė taip sutvarkyta, kad ir be mobilizaci-* 

. jos ji visada pasiruošus karo stoviui. Ir 
vokiečių mobilizacijai pakanka vos 10 
dienų, tuo tarpu Rusijos mobilizacija už
trunka 20-30 dienų. Visa tai aiškinama, 
teisinamasi ir prieš savo tautą ir prieš 
kitus, ypač prieš Angliją. Prancūzas Pa- 
leologas, iš vienos pusės skatindamas Sa
zonova būti aktingu, iš kitos pusės pa
taria atsargumą. “Mažiausias neatsar
gumas ai’ klaida gali mums kainuoji 
Anglijos pagalbos, o tai būtų baisu!” — 
sako jis.

Rusų karo vadovybė patenkinta, kad 
dėka' visom tom diplomatinėm derybom 
ji išlošė 12 dienų brangaus laiko, kuris 
buvo plačiai panaudotas kariškiem pasi
ruošimam. Vilhelmas siunčia carui nau
ją telegramą su ,priekaištais, kad jis sa
vo mobilizacija sutrukdęs jo pasiimtąjį 
tarpininkavimo uždavinį. Vilhelmas jau 
verčia kaltę carui, pabrėžia savo ištiki
mybę Rusijai ir dar bando perkalbėti 
carą atšaukti mobilizaciją. Bet jis pats 
Berlyne jau kalba sayo aštriąsias kal
bas ir iki dantų apsiginklavęs jau palai
mino Šlifeno karo plano vykdymą: visa 
jėga per Belgiją pulti Prancūziją ir ją 
jau pirmom karo dienom sutriuškinti. 
Bet kaltinti carą ir prikaišioti jamz da
bar Vilhelmui labai svarbu vokiečių nuo
taikai ir neapykantai prieš rusus sukelti.

Berlyne diplomatai jau beveik nebetu
ri žodžio ir viską diktuoja kariai. Diplo
matai dar bandė sulaikyti užsimiršusius 
Vienos kolegas, bet štabo viršininkas 
Moltke įtikinamai pataria Austro-Veng
rijai skubiai mobilizuoti visą kariuome
nę. Kariai įsitikinę, kad atėjo patogiau
sias laikas pradėti karą, nes Rusija dar 
nepabaigusi savo ginklavimosi plano, di
delių sunkumų pergyvena ir Prancūzijos 
karo pasiruošimai. O kaip tik viduvasa
ris, derlius nuimtas, naujokų mokymas 
•pabaigtas.

Dar paskutinės telegramos, paskuti
nės diplomatų pastangos, Purtaleso ban
dymas per vokiečiam palankųjį caro rū
mų ministerį grafą Frederiksą paveikti 
carą atšaukti mobilizaciją. Ant caro pa
siūlymo austrų-serbų ginčą perduoti Ha
gos tarptautiniam teismui Vilhelmas*pa- 
rašo savo cinišką sprendimą': “Niekai!” 
Jau mobilizuoja kariuomenę ir Vokieti
ja. Caras telegrafuoja Vilhelmui supran
tąs tą žygį, bet prašo to paties pasižadė
jimo, kokį jis davė Purtalesui: nepradė
ti karo veiksmų, kurie galėtų užkirsti 
kelią, derybom.

Rugpiūęio 1 d. Purtales įteikia Sazo- 
novui Vokietijos ultimatumą: per 12 vai. 
sustabdyti Rusijos karo pasiruošimus 
prieš Vokietiją ir Austriją. Tuo pat me
tu Vokietija siunčia' ultimatumą Pran
cūzijai: “kaip elgsis Prancūzija iškilus 
karui tarp Vokietijos ir Rusijos?” Sazo
novas dar tęsia derybas su Anglijos už
sienių reikalų ministeriu Greju. Angli
ja vis dar galutinio žodžio nepasako.

(Bus daugiau)

U.N. Facts and Faces • « • » » , HONDŪRAS

||||j DR.TIBURCIO CARIAS

Columbus first set foot on the mainland 
of the New World in 1502 in what is now 
the Republic of Honduras in Central 
America. The great explorer was soon 
followed by the Spanish conquista<lorc», 
who took over a country rich in natural 
resources and mines and in the ancient

civilization*of the Mayas. Today, Honduras is still digging gold and 
silver from the mines of the Mayas and is an important exporter of 
bananas, mahogany and products of the forest. Her capital is Teguci-( 
galpa and her 1,500,000 people occupy some 44,000 square miles. Her 
representative to the United Nations is Dr. Tiburcio Carias, Jr. : 
Her flag has five blue stars in a white strinc between blue stripes.

Brazilijos Lietuvių Fašistų Ataka
(Nuo Musu Korespondento)

1947-tų metu gruodžio pa
baigoje baisiai nukentėjo .Bra
zilijos lietuvių demokratiška 
kolonija: tapo areštuoti septy
ni asmenys—vieną iš jų pa
leido, o kitiems sudarytos by
los. Po areštų prasidėjo įvai
rūs gandai, spėliojimai ir kal
tinimai. Bet toki apkaltini
mai turėtų būti paremti fak
tais, nes žmogui, nieko netu
rinčiam su tuo primesti tokią 
baisią kalte, yra labai žemas 
ir šlykštus pasielgimas.

Todėl, kad kiekvienas galė
tų pagalvoti ir padaryti tei
singesnę išvadą, paduosiu fak
tų rinkinį. Tų pačių metų 
gruodžio 12 d. pasirodė brazi
lų laikrašty Folha da Noite 
(Vakarinis Lapas) žinia, kad 
ginkluoti lietuviai užpuolė po
licininką; kad tie užpuolikai 
buvo naujieji imigrantai — 
“išvietintioji.” Taipgi pažy
mėjo, kad policija surado ir 
jų gyvenamąjį namą, bet už
puolikų nerado, nes buvo išsi
kraustė, tik sužinoję, kad 
nuomą punktiialiai mokėjo 
kuh. P. Ragažinskas.

Po to, 16 d., tas pats laik
raštis patalpino jau kitą ži
nią, priešingą pirmajai. Ten 
jau kalbama, kad lietuviai 
komunistai buvo užpuolę “iš- 
vietintuosius,” kad pagązdinti. 
Dar pažymėjo, kad policija 
jau turi jų pėdas. Bet demo
kratiškoji kolonija nieko ne
žinojo apie jokį užpuolimą. 
Po to, gruodžio 20 d., telpa
“žiniose” Iz. Privalio straips
nis, kuriame pasako apie 
Folha da Noite žinias ir 
džiaugiasi, kad po kunigo ap
silankymo minėto * laikraščio 
redakcijoje ir dalykų “nušvie
timo” jau apkaltinti komunis
tai. Iz. Privalia priklauso 
kunigo Ragažinsko štabui, to
dėl žinojo> ką rašo.

Kaip jau sakiau: demokra
tiškoji kolonija nežinojo apie 
jokį užpuolimą, todėl kun. 
Ragažinskas, teisindamasis, 
melavo, įskųsdamas nekaltus 
tautiečius. Savaime aišku, 
jeigu buvo pasakyta, kad ko
munistai pabėgėlius puolė, 
reikėjo pasakyti, ir kas tokie 
tie užpuolikais buvo.

Ir taip sulaukėme gruodžio 
mėnesio 27-tos dienos ryto.

Atsitiktinai tenka sustoti 
ties, viena žalėsių parduotuve 
Ibitirama gatvėje, šios krau
tuvės savininkas, lietuvis, pa
tenkintas kalba kitam asme
niui; “Komunistai norėjo ap
kaltinti nekaltus ( pabėgėlius, 
bet kun. Ragažinskas nuėjo į 
kabinetą ir paaiškino dalyką. 
Dabar jau trys komunistai 
areštuoti ir dar vieną areštuos; 
tai žinos, kaip gerai yra!” Ir 
iš tikrųjų, vėliau sužinojau, 
kad jis- tai teisingai žinojo. 
Kyla klausimas, iš kur jis tai 
galėjo, žinoti ? O gal atspė
jo? Vėliau teko sužinoti, kad 
tas pardavėjas yra hitlerinio 
styliaūs fašistas ir yra V. Ze- 
linos. štabo . šalininkas, štai

J
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TIKRA PAGALBA
AR VEIDMAINYSTĖ

i ties Žolinos bažnyčia viena 
ponia skerečiojasi: “Visus 
komunistus reikia išvalyti, kad 
nedrumstų mūsų ramybės.” 
Tai yra tūlo kapitono žmona, 
kuri su vyru atbėgo iš Euro
pos.

Kas čia yra pasakyta, atsa
kau už faktus, bet ar tie fak
tai yra visai teisingi ar dali
nai paties įvykio atžvilgiu, 
palieku atsakomybę faktus 
pateikusiems, ' vykdžiusiems 
asmenims. Dar viena žinia, 
dokumentaliai neįrodoma, kad 
“Jaguaribes štabas” (konsu
latas) buvo pateikęs Kongreso 
fotografijas ir net kai kuriuos 
knygos vertimus Brazilijos 
valdžiai, kas irgi prisidėjo 
prie areštų.

Ar šiaip ar taip, bet fašis
tinių elementų sąžinė būtų 
nerami,> jeigu jie ją turėtų. 
Iš bendrų f altų matosi, kad 
lietuviškų fašistų iltys su po
licijos pagalba drasko demo
kratiškąjį lietuvių kūną, kad 
patenkinti savo apetitus. Bet 
noriu jiems priminti, kad toji 
padėtis nėra amžina! Jie yra 
baisesni ir už Judą, nes Judas, 
padaręs išdavystę, jautė sąži
nės graužimą, dėl to ir pasi
korė; bet lietuviški fašistai 
to nejaučia, jie džiaugiasi 
įkalintų kančiomis ir jų šeimų 
ašaromis. Jie mano, kad su 
smurtu išnaikins demokratiš
kuosius idealus, išplėš mūsų 
tėvynės meilę būti mylinčiais 
savo žemę ir įbruks nacisti
nius jausmus likti savo tautos,
demokratijos, laisvės ir taikos 
priešais.

Ne! Areštuotųjų vietos bus 
užpildytos naujais demokra
tais. Mes, lietuviai demokra
tai, negalime laikytis nuoša
liai, kuomet mūsų tautiečiai 
grūdami kalėjimai), atimami 
duondaviai nuo savo šeimų, o 
šeimos paliekamos bado nas
ruose. Stokime į darbą, iš
tieskime pagalbos ranką nu
kentėjusioms šeimoms. Tuo 
prisidėsime prie humanistinio 
ir demokratinio darbo, šiame 
istoriniame momente, kuomet 
įniršę demokratijos priešai 
puola laisvę mylinčius mūsų 
tautiečius, privalo stoti į dar
bą ir tie, kurie laikėsi nuoša
liai. Tegul pasigirsta vienin
gas balsas: “šalin demokrati
jos priešai! šalin išdavikai!

Sakalas.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose’dalyse miešto.
Virginia 7-4409

Kiek daug dabar prirašo ir 
prikalba per .radiją apie pa
galbą Europos žmonėms.

Neseniai per visą šalį per
važiavo Draugiškas Trūkis, 
prasidėjęs iš Los Angeles, su 
keletu vagonų, o iki pasiekė 
New Yorką, išaugo iki kelių 
šimtų vagonų, prikrautų viso
kiomis gėrybėmis. Ir vis 
garsino, kad tai pagalba Eu
ropos žmonėms, , nukentėju
sioms nuo karo. Dabar vėl 
Kalifornija prikrovė didelį 
laivą vien tik pienu dėl Eu
ropos vaikučių.

Atrodo puikus, mielaširdin- 
gas, žmoniškas'darbas.

Bet pažiūrėjus giliau, tai 
tiį> nuauksuotas, nušlipuotas iš 
viršaus. Jie šaukia, kad tai 
Europai, nuo karo nukentėju
siai, o siunčia tik trim šalim: 
Francūzijai, Italijai ir Graiki
jai; tom šalim, kurios yra ma
žiau nukentėjusios nuo karo.

Visi pamenam, kaip Vokie
tija pirmučiausiai nuteriojo 
Lenkiją, Jugoslaviją, Ukrainą 
ir kitas. Palyginkit Varšavą, 
sugriautą ir sudegintą veik vi
sai, su Paryžium ir Roma, kur 
veik nėra žymės, kad karas 
buvo. Vienok į šiuos miestus 
siunčiama už milionus dolerių 
visokių gėrybių ir laivas pas
kui laivą plaukia per Atlanti- 
ką į' Francūziją, Italiją ir 
Graikiją, o nei vienas vagonas 
nenuvažiavo į Varšavą ar ki
tus miestus, kurie veik nu- 
šuloti nuo žemės liko per Hit
lerio armijas.

Dar ir tų šalių, kurioms 
siunčiama yra visos tos gėry
bės, dažnai vargšai badaujanti 
negauna. Pranešimai ir rapor
tai ateina iš Graikijos ir Kini
jos, kad nusiųstos prekės ir 
maistas dėl pagalbos badau
jančių kirmyja suverstas į 
krūvas, kurių neteisingi valdi
ninkai nepaspėja išparduoti 
per juodąją rinką.

Kokis tai veidmainiškas pa
sityčiojimas iš vargšų žmone
lių, prisidengiant mielaširdin- 
gumu ir meile artimui.

Jeigu Amerikos žmonės no
ri pagelbėti Europos ir kitų 
šalių vargstantiems, tai turi 
žiūrėti, had jie gautų tą mais
tą, kurį mes siunčiame, o ne 
tie sukčiai politikieriai, kurie 
dabar valdo Graikiją ir Kini
ja.

Darykim visi, kas ką galime, 
kad išrinkus H. A. Wallace’ą 
mūsų prezidentu šiais metais.

R—ka.

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
Rpaudimo, 448 dus!., atiku* drukaa, 
Kražiai padaryta, paauksuoti lapai 11.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. miliių maldos, drūtais juo
dais apdarais ...................................... 75c

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c

Apie tyngų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždei 10c 
Elenutč ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 parėksi., iiaiikinimai.

kę jie reiškia ......................... ••........ 12.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .................. .............. -..... 30c
Darykla Ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus ................ ~............................35c
Dainų Knyga, su apie 120 j vairių dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų muitynės ir 

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

paveikslais............................_........_......  95c
Duktė Marių, graži apysaka .... ........ ~ 25c
Duktė Gyvena Pfistynėje—ir apie du 

brolius ............„............... .................. - 25c
Erodas Boba, velniikas tiltas per Ne

muno Upę ..... .....      ... 35c
Eustachijušas. apysaka ii pirmutinių 

nmž. krikičionybės .....  ...... ..... 35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadsinkos ir 

kitokį elgėsiai, su paveiksi............ ... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir geno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c
Grigorius, kaip iigyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ........................ — 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ...... .......................... ..—.. 25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t. ...................... ........ 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ....................... ....................„.... ..  15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .... „.....................................25c
Keliautojai, f Šventų Žemę, Jeruzolimų 35c
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c
Laimė Ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes .-........  25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi......................... 55c
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai ...... ~ 50c
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jis

priveda žmogų ... ,.........     ........ 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ............._ 10c
Paparčio žiedas, kur jį gali atrasti, ir

viskų paskui žinoti ................................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas

link šeimyniško gyvenimo ir lyties | 
dalykų ..................................................... $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu-
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 25c 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ......._................... 35c
Raktas j Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas ..................................  *1.00

Noah Ark’as, įdomūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristsus pasekėjas ......................... „  JI.5(1
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 31.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų .................................................  31.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ...............25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................    50c
Sapnų knyga, apdaryta, su paveiksL .. 31.00 
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo

apie 350 visokių augmenų ir kam
jie tinkami ................. „................ ._... 25c

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvę, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tuz. 
40c; 3 tuz. 31.

Tyra Montis. Nuo rožės, pnilių ir bile
kokio niežulio. Uncija ........................ 31.25
Dvi uncijos ......................................... _ 32.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ..........................   00c
Nervų pastiprintojas ..............   85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 00c 

(Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ....................... 00c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo 60c
Palangos Tra Janka, tinkamos šaknys

užpilti ant degtinės ........    ... 75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje .................................................  .... 60c
Vidurių valytojas ........................„..........„ 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ........ ^...^ 85c
Nuo šlapligės diabetų ......... ......_~..™~. Š5c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai  ...........................31.25
Nuo užsisenčjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever)  .........................  31.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. 
Nuo Pailių s»«*sa/«•>«•»*•••••••**••••*<••••••••e*e**e«*«*eeee 85c

I Nuo vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo .... ..........................85c
Nuo surūgusio pilvo (heartbum) —...... 85c 
Nuo veneriškų ligų ..............„......   31.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražilimo ... —.............  „ 60c
Norintieji įsigyti bile vienų iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITIS.
884 TV ’ St., Spencerport, N. Y. 

(adv.)

►z •

Living Room Cushions |
I Refilled With New Springs • I

$3.75 I

į Sofa Apačios Perbudavojimas I
Už $12.00 I

I šaukite FRANK. Nightingale 5-2535. |

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt Vemon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)Antr., Vasario 10, 1946



MONTREAL, CANADA
Smagi Vakarienė \

Sausio 24 dieną, Point St. 
Charles svetainėje buvo suruoš
ta smagi vakarienė. Vakarienę 
suruošė progresyvių' lietuvių 
partija. Teko girdėti, kad va
karienėje dalyvavęs gražus bū
relis svečių ir laiką smagiai 
praleidę. x

Minima partija yra įvertinta 
darbo žmonių, tai ir į jos pa
rengimus žmonės gausiai lan
kosi. ♦

Lankėsi Montreale
Pereitą savaitę lankėsi Mon

treale drg. K. Kilikevičius. Jis 
atvyko į Montrealą aplankyti 
ir pasimatyti su savo mamyte, 
katra neseniai atvažiavo iš Vo- 

. kietijos. Kaip jau buvo spaudo
je paminėta, draugų Kilikevičių 
mamytė atvyko pas savo vy
resnįjį sūnų į Longueuil mies
telį, katras randasi arti Mont? 
realo. K. Kilikevičius nusidžiau
gė, kad jo mamytėj nors jau 77 
metų amžiaus, bet dar pusėti-, 
nai gerai atrodanti. Ir gerai 
dar pašeimininkaujanti savo 
sūnui, katras yra našlys. Kiek 
pasilsėjusi iš kelionės, vyksian
ti pas Kostą Kilikevičių į To
rontą, pasižiūrėti Toronto ir 
kiek pabuvoti pas Kostą.

Kažkur buvo girdėta, kad 
Kosto motutė esanti 83 metų, ir 
už tai atsiprašau, kad taip 
spaudoje pažymėjau.

Gera Žiema Montreale
Iš spaudos matosi, kad 

Brooklyne ir New Yorke esa
ma daug sniego ir gana šalta. 
Bet Montreale, kol kas, labai 
graži žiema. Nors prisnigo ga- ■ 
na anksti, bet oras labai ge- j 
ras. Didelių šalčių dar nebu- 
vd. Jei viena diena ar dvi pa
būna šaltesnė, ir vėl atsileidžia 
šaltis.
Dar Nepabrangino Gatvekarių 

Tikietus
Eina diskusijos dėl pabran

ginimo gatvekarių tikietų, bet

dar nepabrango. Miestas npri 
pasiimti į savo valdžią gatve- 
karių kompaniją. Bet tam yra 
priešingumų.

Vėžio Ligos Tyrinėtojai 
Montreale

Į Montrealą atvyko 30-tis 
daktarų, katrie »turės kursus 
per dvi savaites, kad pažinti iš 
anksto prasidėjusią vėžio ligą 
žmogaus kūne. Minimus 
sus laikys Royal Victoria 
ninėje, moterų paviljone.

Daktarai suvažiavo iš
tingų šalių. Keletas iš Pietų 
Amerikos ir Čekoslovakijos. 
Vienas yra chinas. Vėžio liga 
labai prasiplėtusi : po pasaulį, 
bet jai 
atrastų 
ketina, 
n ėjimo 
gt

Dideli Gaisrai Montreale
Sausio 19-tos dienos ryte, 

dangus ir žemė maišėsi su dū
mais ant St. Catherine ir 
Bleury gatvių. Ugnis kilo iš 
Joey Richman Sporting Goods 
namo, žemutinio aukšto. Kilda
ma ugnis smarkiai palietė ir 
kitus namus. Du kiti namai tri
jų aukštų, katruose buvo įvai
rių prekių krautuvės, išdegė.

Ant vieno namo aukšto buvo 
International Ladies Garment 
darbininkų unijos raštinė, ir ta 
likosi apdegusi. Kitos krautu
vės, šalyje esančios, auksinių 
daiktų ir Capitol Furniture 
Co., nuo vandenio ir dūmų taip
gi nukentėjo. Nuostolių pada
ryta apie $250,000. •

Sausio 21 dieną, ryte užsi
degė R. S. Muir Electric Co., 
419 McGill St. ir uždegė kitus 
artimuosius 
Plastic, 396 
Guaranteed 
Moyne St.

Du sykius
pentino, nafto ir dažų mišiniai. 
Eksplozija sužeidė šešis ugna- 
gesius, katrie tapo nugabenti į

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. 
Iš 5-ių patrovų

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

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

Kiekvieną šeštadieni 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.

*

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir 11., tclėf on nokite . .
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 ČUSTAS
FUNERAL J (OME, 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 .
-Tclcfonuokitc dieną ar nakt| 

EVergreen 7-4774

I

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.
a—a__ a__ ■—si—a—a—K—a—a—a—c—a—a—a—c—s—e—*—«“ae—93—K—B“

I

General ir St. Luke ligonines. 
Nuostoliai dar nėra galutinai 
nustatyti, bet sakoma, kad pa
viršutiniai sprendžiant apie 
150,000. Birutė.

MIRĖ JONAS SAUKA

kur- 
ligo-

skir-

pagydyti 'kol kas nėra 
vaistų. Tai labai lin- 
kad šie daktarų tyri- 
kursai būtų pasekmin-

pastatus, Hickey 
LeMoyne St., ir 
Jobbers, 402 Le-

eksplodavo tur-

Sausio 28 dieną mirė Jonas 
Sauka. Velionis buvo dar ne
senas žmogus, tik 54 metų 
amžiaus. Tapo palaidotas sau
sio 31 dieną, su bažnytinėmis 
apeigomis. Paskutiniu laiku 
gyveno 1907 Frontenac St. 
Tebūnie jam ramu ilsėtis Ka
nados šaltoje žemėje!

Visi Isitėmykite!
Vasario 22 dieną bus suruoš

tas puikus koncertas mūsų 
garsaus ir montrealiečiams la
bai mylimo Vilijos choro.'Kon
certas bus vienas iš gražiau
sių ir įdomiausių, kokių dar 
Montrcale nebuvo, 
mybių čia neįmanoma atvaiz
duoti. Tad gerai įsitėmykite 
ir nepraleiskite progos pama
tyti tą puikų ir įdomų mūsų 
mylimo Vilijos choro koncer
tą. Iki pasimatymo.

Visų įdo-

Nuteisė Dr. R. Boyer
♦

Sausio 30-tą dieną nuteisė 
dviem metam kalėjimo Dr. R. 
Boyer. Daktaras Boyer buvo 
areštuotas sykiu su Freduose 
ir kaltinami išdavimu Kana
dos turimų ar neturimų ato
minių paslapčių Rusijai. Ka
dangi daktaras Boyer buvo 
stambus asmuo, tai jiems ne
sisekė jį taip greit nusmeigti. 
Deja, jų laimei pasisekė 
kaltinti ir įstumti dviem 
tam į kalėjimą.

ap- 
me-

Apiplėšė Bankus
Vasario 2-rą dieną, prieš 1 

vai., įsibriovė du ginkluoti vy
rai Į BanqUe Canadienne Ra
tionale pas Laprairie ir pasi
griebę 6,000 dolerių išsinešdi
no. Trečias jų sėbras auto
mobilyje jų laukė.

Vasario 3 dieną trys gin
kluoti plėšikai, užsiraišįoje 
raudonomis skarelėmis veidus, 
pasigriebė 3,000 dolerių iš 
Provincial Bank of Canada, 
175 Roy St., ir laimingai sau 
paspruko.

Rado Mirusi Eleveiteryjc
Eleveiterio vairuotojas ras

tas eleveiteryjc negyvas. Jis 
buvo Herbert Wheatley, 56 
m. amž., gyveno 4400 Drolct 
St. Dirbo Caron bildinge, 2050 
Bleury St. Dabar eina tyri
nėjimas jo mirties priežasties.

Pirma Moteris Advokatė
Miss Francoise Perron, pir

ma moteris advokate, pasiro
dė pilnoje uniformoje King’s 
Bench teisme. Ji yra nare 
firpios of Lacoste.

Kiek matosi 
Amerikoje yra 
kačių ir kitokių 
bet Kanadoje 
skaičius tėra moterų daktarų 
ir kitokių profesionalių. Kaip 
Staras parodo, tai tik pirma 
moteris advokatė dabar teatsi
rado Montrcale. Birutė.

iš laikraščių, 
moterų advo- 
profesionalių, 
labai mažas

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos ekstra susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 12 d. vasario, 7:30 vai. 
vakare, 155 Hungerford St.
balsuojama klausimas: Pirkt ar ne- 
pirkt Lietuvių Kultūrinio Namo šo
rų? Visi nariai kviečiame dalyvau- 

šiame susirinkime.' — Prot. Sekr.
Kazlauskas.

Bus

ti

ELIZABETH, N. J.
♦

LDS 33 kp. susirinkimas įvyks va
sario 11 d., 408 Court St., 8 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite, nes yra pri
siųsta nominacijos blankos. F. Sekr.

(34-35)

WATERBURY, CONN.
LLD 28 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. vasario, 7:30 v. v., 103 Green St. 
Prašome dalyvauti susirinkime ir 
pasimokčti duokles už šiuos metus 
Taipgi atsjiimkite praeitų metų kny
gą "Viduramžių Istorija,” labai įdo
mi knyga. — F. S. (34-35)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

vasario 11 d., visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes bus svarbių reikalų 
aptarimui. — Paul Casper.

UBEIUAU.N. Facts and Faces
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Liberia, whose 350-mile coast line on the 
South Atlantic Ocean is backed up with 
the heavy tropical forests of West Africa, 
was founded more than 100 years ago by 
freed slaves from the United States. With 
the help <jf colonization societies, the freed
men settled at Monrovia, Liberia’s capital.

Today an independent republic, Liberia includes among her leaders 
many descendants of the original settlers from the United States. 
Most of Liberia’s 1,500,000 people are occupied in agriculture and 
forest industries. Aųiong the most important products are piassava, 
palm op, coffee, rubber and timber. Her delegation to the United 
Nations General Assembly is headed by Gabriel L. Dennis. Her flag 
has red and white stripes and a blue corner containing a white star.

UHICAGOS ŽINIOS
LITERATŪROS DRAUGIJOS 

VAJUS ENERGIŠKAI 
PRADĖTAS 

įsisteigė Nauja Kuopa Chica
go Heights, Atgaivinta 

Maywood Kuopa
Pereitą šeštadienį Mayvvoo- 

de atgaivinta Lietuvių Litera
tūros Draugijos kuopa. Per
eitais metais ji jau ne begyva
vo, o užpereitais metais tik 
keli buvo pasimokėję duok
les.

Pereitą šeštadienį čia Įvyko 
laidotuvės Elenos Kasperiūnie- 
nės. Į laidotuves suėjo daug 
žmonių. Velionės lavonas bu
vo 'nugabentas į Tautiškas Ka
pines. O po to artimesni 
draugai ir giminės, taip pat 
ir grabnešiai buvo pakviesti 
pas Viktorą Kasperiūną ir jo 
sūnų Juozą, kur buvo gra
žiai pavaišinti. Ten dalyvavo 
ir L. Prūseika. Pasitaręs su 
Starevičiais ir kitais veikėjais, 
jis tuoj surašė devynius na
rius Į Lietuvių Literatūros 
Draugijos kuopą. Visi pasi- 
mokėjo savo duokles.

Atgaivinimas LLD kuopos 
yra gražus Įvertinimas atm in- ti, patariu turėti su 
ties Elenos Kasperiūnienės, i Bill of Sale su Notary Public 
kuri per ilgus metus buvo tos 1 
organizacijos narė.

Laidotuvių dalyvių priėmi
me pas Kasperiūnus buvo 
prisiminta ir “V^nieV’ reika
lai.

Viktoras Kasperiūnas au
kojo “Vi.nics” reikalams šim
tą dolerių.

Vėliau “Vilnyj” bus praneš
ta, kas daugiau aukavo.' Tū
li iš laidotuvių dalyviai prisi
dėjo prie Kulturos-Meno Ra
dijo Kliubo. čia beveik vi
si klausosi kliubo transliuoja
mų radijo programų.

LLD kuopos
Ma^woode pasekė misija, 
ri taip pat itin naudinga 
teratūros Draugijai.

1 d. vasario A. Yuris, 
skrities pirmininkas, Hr 
Prūseika buvo nuvykę į Chi
cago Heights. Jie sustojo pas
J. Albauską ir B. Gatchų. Po

atgaivinimas
ku-

ap-
I,.

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO .DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
\

Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai
svės knygyne. Mokestį už vienų kopijų galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius. . .

n Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St

to, Gatchaus lydimi, jie ap
lankė visą eilę vietos lietuvių 
ir visur buvo draugingai pri
imti.

Pasekmės tos kelionės buvo 
labai geros. Susikūrė nauja 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopa. Jon duokles pa
simokė j o devyni nariai. Visi 
prižadėjo darbuotis šiai ap- 
švietos draugijai. Veikiausia, 
bus gauta ir daugiau narių.<

Gauta keli nariai į Kultūros 
ir Meno Radijo Kliubą ir vie
nas skaitytojas “Vilniai.”

Literatūros Draugijos vajus 
pradėtas smarkiu užsimojimų.

Reporteris.

Oakland, Cal
Patarimas Važiuojantiems 

į Californiją Mašinomis 
Arba Traileriais

Daug iš mūsų lietuvių va
žiuoja i Californiją su mašino
mis ir traileriais vieni — va- 
kacijom, kiti apsigyventi.

Kurie važiuojate apsigyven- 
i su savim

antspauda, kad esi savininkas 
mašinos arba trailerio. Nežiū
rint kiek senumo yra mašina, 
tas dokumentas labai reikalin
gas.

Californijos Motor Vehicle 
Įstatymas to reikalauja, kitaip 
negausi leidimo (license) be 
užstatymo kaucijos (Surety 
Bond). Kauciją laiko trejus 
metus. Jeigu mokėjai už trai
ler) arba mašiną $2,000, tai 
tiek kaucijos turi užstatyti. 
Daug lengviau gauti tuos do
kumentus būnant ant vietos.

Patarimu duodu todėl, kad 
jau buvo keli panašūs Įvykiai. 
Atvažiavę iš rytinių valstijų 
draugai turėjo daug keblumų. 
Daug laiko sugaišo rašinėdami 
i tas vietas, kur buvo pirktos 
mašinos, o jau tų žmonių ten 
nebuvo, tai negalėjo gauti Bill 
of Sale, turėjo užstatyti kau
ciją. K. Mugianienė.

Brooklyn 6, N. Y

^459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro) ,

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

5. pus!.“—Laisve( Liberty, Lith. Daily )—Antr., Vasario 10, 1948

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tas sako, kad tokio sutvėrimo 
nesiranda!

Pabėgėlis vardu J. Jurgunas 
skundžiasi Keleiviui savo liki
mu. Jis esąs pusėtinai mo
kytas žmogus — taip moky
tas, jog vokiečių okupacijos 
metu turėjęs puikų užsiėmimą 
ir trumpu laiku taip prasigy
venęs, jog savo tėvams, bro
liams ir seserims nupirkęs že
mės ir pastatęs trobesius. Bet 
kai atėjęs naciams galas, vy
ras išsigandęs, ' palikęs tuos 
brolius ir seseris ir movęs su 
naciais kartu Vokietijon. Iš 
ten parašęs savo žmonėms Lie
tuvon laišką, bet laiškas sugrį
žęs.

Jis mano, kad jo tie žmonės 
tapo bolševikų nubausti už jo 
griekus. Neprotinga ir nepa
doru, sako, už jo griekus jo 
brolius ir seseris korqti. , Ir 
jis prašo Bimbą paaiškinti, ar 
kur visam pasaulyje randasi 
“kokia nors barbarų tauta, 
kur panašūs įstatymai galio
ja.”

Pasakysiu,' jog nežinau, ži
nau taipgi, kad Lietuvoje to
kio įstatymo nėra ir niekas 
nieko nekorojo už svetimus 
griekus.

Aišku, kad Jurgunas prie 
nacių puikiai vertėsi ir nema
žai turto susidėjo. Kai žy
dus ir lietuvius naciai masi
niai skerdė, Jurgunui kišenės 
pūtėsi! Ar už dyką?

Tiesa, Amerikoje įstatymo 
nėra, bet nežinau, kaip mū
sų valdžia pažiūrėtų į tėvus, 
brolius ir seseris, kurie nuo 
savo suklydusio sūnaus bei 
brolio priimtų žemę ir trobe
sius, puikiai žinodami, kaip 
tai jo buvo užpelnyti. Neži
nau, ar ji jiems tą nuosavybę 
paliktų. Abejoju. Ir jeigu 
ta nuosavybe būtų iš jų atimta 
ir sugrąžinta tiems, iš kurių 
jų brolis jiems “nupirko.” tai 
nebūtų jų nubaudimas, ■ bet 
skriaudos atitaisymas.

Nežinau, žinoma, kaip su ta 
Jurguno šeima atsitiko. Bet 
kai hitlerininkas iš vieno su
grįžusio laiško padaro visą 
baisią istoriją, tai tokios min
tys gimė mano galvoje.. Gali
mas daiktas, kad jo tėvai, bro
liai ir seserys persikėlė kitur 
gyventi ir jeigu kriminališkai 
nėra prasižengę, gyvena ir 
darbuojasi. Galimas daiktas, 
kad su savo nusidėjusiu ir pa
bėgusiu broliu jie nebenori 
susirašinėti.

Berlin. — Anglai - ame- 
likai sudarė ekonominę vo
kiečių valdžią vakarinėje 
Vokietijoje.

□

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name* 
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI z

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖJ IR 
RANKINĖS SIUVĖJOS

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

Bonai. Puikios Darbo Sąlygos.
GLENWOOD CLOTHES, LTD.

41 Academy St., Poughkeepsie, N. Y.
(8<

PATYRUSIOS OPERATORĖS
Pageidaujam patyrusių prie 

Ladies’ handbags 
Aukščiausia Alga 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Niekada netrūksta darbo.

KREIPKITĖS AR SAUKITE
HEIMER BROS., INC.

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

Delaware 2-3072
(86)

MERGINOS
Abelnam darbui aveterių dirbtuvėje. 

Mokančios rankom ir ma&šinojn siūti.
ZION KNITTING MILLS

313 Van Sinderan Avė.
Brooklyn.

DICKENS 6-9248
(11th St. Canarsie Lino B. M. T.

Sutter Ave. Stotis) (84)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PILNAS MASINISTAS
Patyręs 

Prie Latho, Stalo ir Rankų Darbo
G. & H.

MACHINE WORKS, Inc.
573 Johnson Avenue

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-0439

(37)

PATYRĘ 
KA1LIAS1UVIAI

Mes turime keletu jums pageidaujamų darbų 
savo užmiestiniame skyriuje, nuolatiniai dar
bai. apmokamos vakacijos.
Angliškai kalbanti jauni vyrai, kurie gali 
gerai atlikti darbą ir yra pilnai patyrę prie 
kailinių pataisymų, madų perdirbimo ir ap- 
rokavimo.
Pageidaujama su Department krautuvės pa
tyrimu.
Kreipkitės trečiadieni, vasario 11-tą, tarpe 
rti ir 12 arba 2 ir 4 valandų.
KLAUSKITE MR. GRAESER

A & J ENGEL, INC.
18 EAST 50TH ST., 

NEW YORK.
(34)

PATYRUS INDŲ MAZGOTOJAS 
Lengvas apvalymo darbas. Pageidaujama 
kuris gyventų New Rochelle ar arti.

Nuolatinis Darbas. Gera Alga.
HARTMANN RESTAURANT, 

603 MAIN STREET, NEW ROCHELLE.
(34)

VYRAI
Prie Medžio Darbą

Rėmų ir durų dirbtuvėje
MOULDER MAN. PRIE STALŲ DAILYDES, 

SHAPER MAN. Turi būt patyrę.
FAIRLAWN TRIM & LUMBER CORP. 

4-21 BANTA PEACE, FAIRLAWN, N. 3.
FAIRLAWN 6-1080

(89)

MALE and ŽEMALE 
VYRAI ir MOTERYS
MERGINOS - BERNIUKAI 

Fabriko Darbas
Patyrimas nereikalingas. ' Dirbti prie odos 

dalykėlių. KREIPKITĖS I 
BROWN & CO.

1274 BRONX RIVER AVE., BRONX,
(Elder Ave. Stotis ant Lexington 

Phelhe.m Bay Subvėą)

N. Y. 
ir

(26)

Washington. — Valdžia 
ketina 25 nuošimčiais su
mažinti žibalo kiekius, ku
riuos buvo žadėjus vakarų 
Europai pagal Marshallo 
planą.

J.ZJ. Kaškiaučius, M. D.?
530 Summer Avenue, >

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

T«L MArket 2-5172
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Tai Feldmanas Turės 
Sėstis “Kėdėn”

Benjaminas Feldmanas, 40 
metų amžiaus, gyvenąs Brook- 
lyne vaistininkas, atrodo, bus 
pasodintas elektros kėdėn. 
Praėjusią savaitę Kings ap
skrities teisme džūrė pripaži
no jį kaltu pirmos 
žmogžudystėje.

Ką jis nužudė?
Teisme buvo surasta, kad 

Feldmanas nunuodino savo 
žmoną. Tai buvo 1943 me
tais. Sakoma, jis žudęs sa
vo žmoną palaipsniui, vis dau
giau duodamas jai strychni
nes. Nuo strychninos, sako
ma, labai kojos skauda ir jo 
žmona prieš mirtį viįš rėkė:

—Nelieskit mano kojų, — 
baisiai skauda!

Nors teisme nebuvo iškeltas 
tas faktas, kad pasmerktasis 
galėjo panašiai nunuodinti ir 
savo žmonos motiną, tačiau i 
menama, kad jis tai būsiąs pa- | 
daręs.

Kada jo žmona (beje, jos
vardas Karieta) mirė, tuomet smerkta apie 100 žymių as- 
jos giminės pradėjo galvoti, 
ar tik nebus panašiai mirusi 
ir Karietos motina. Taigi pa
starosios—lavonas 
tas ir padarytas 
rodė, kad lavone 
ninos. .

Feldmanas jau
tą pačią kaltę buvo nusmerk- 
tas mirti, bet jis apeliavo į

, aukštesnį teismą, kuris surado 
tafn tikrų techninių klaidų, 
padarytų žemesniojo teismo; 
aukštesnis teismas 
kad bylą 
grinėta. 
nagrinėta 
pačios!

Į džiūrę įėjo visi vyrai,— 
kaltinamojo advokatas manė, 
kad tuo būdu jo klijentui da
lykas palengvės, bet ne.

Teisė teisėjas Carmine J.
Marasco.

Feldmanas yra gimęs Bess- 
arabijoj, bet Amerikoj ėjo 
mokslus ir gyveno po num. 
1236 Union Avė., Brooklyne.

Kriminalybę, sakoma, jis 
atlikęs tam, kad gavus savo 
žmonos turtą.

Tai ką daro tas godumas!

3,000 Asmeny 
Pasisakys Prieš 
Verstiną Kareiviavimą

Protestavo del 
Kiubiečiy Darbininkų 
Vado Užmušimo

Reikalauja Nuimti 
Embargo nuo 
Ginklų Palestinai

rusi es

3,000 jaunų vyrų ir 
suvažiuos Washingto- 
m. vasario 15 ir 16 

prieš

Apie 
moterų 
nan š. 
dienomis užprotestuoti
projektuojamą įstatymo pra- 
vedimą, pagal kurį Amerikos 
jauni vyrai turėtų būti versti
nai treiniruojami. militaristinė
je 1 avy boję.

Taip pareiškė kunigas John 
Darr, vienas iš to judėjimo su
manytojų.

S u v a ž i a v u s i ų j ų k on f ere n c i j a 
oficialiai bus pavadinta: 
“National Youth Assembly 
again“' Military Training.”

Apie 200 demonstrantų 
(praėjusį šeštadienį) suruošė 
protestą ties Kiubos (Cuba) 
konsulatu (500 Fifth Avenue, 
Now Yorke), smerkdami to 
krašto valdžią ir sykiu Wall 
strytą dėl užmušimo žymaus 
kiubiečio Jesus 
Menendez buvo 
kraus darbininkų
d as. Jis buvo nušautas iš 
nugario, kai vadovavo 
kraus darbininkus jų streike 
prieš išnaudotojus.

Menendez.
Kiubos

unijos
CU-
va-

4 t žydų visuomenininkų 
reikalavo prezidento Truma- 
no, kad būtų nuimtas embargo 
nuo ginklų Palestinos žydams.

’Laiškas, kurį pasiuntė žydai 
prezidentui Trumanui, tapo 
paskelbtas viešai ir po juo pa
sirašo Louis Lipsky, pirminin
kas American Jewish Confer
ence.

pa

100 Asmeny Smerkia 
Filmą The iron Curtain

Negarbingai paskilbusi 20th 
Century-Fox filmą, “The Iron 
Curtain,” tapo dar sykį pa-

buvo iškas- 
tyrimas pa
yra strych-

pirmiau u

■

reikalavo, 
būtų išnaujo perna- 
Na, ji ir buvo per
il- pasekmės vis tos

j menų, kuriems šiuo sykiu va
dovo apie 30 žymių religinių

; vadų, tarp kurių randame to- 
' kius vardus, kaip : vyskupo W. 
Moulton, iš Salt Lake City, 
Utah, ir kitus.

Savo pareiškime šitie žymie
ji asmenys sako, kad tokia 
filmą, kaip “The Iron Cur- 

; tain,’’ yra kenksminga taikai 
> ir gerbūviui Amerikos žmo
nių. Pareiškimas reikalauja 
filmą sulaikyti rodžius, jei no
rima pasaulyje matyti žmoniš
kesnį tarptautinį sugyvenimą.

Jurginčs Balius 
Buvo Pasekmingas

cu- Jeigu arabai yra ginkluoja
mi, — jie gauna ginklų ofi
cialiai, nes tie ginklai eina per 
arabiškas valstybes, — tai ko
dėl negali jų gauti žydai?

Išvykusi į Kaliforniją, Stefa
nija Sasna rašo iš San Fran
ci sc o:

“Tarsi už vy d ėdami man
saulės, mane atsivijo pusėtini 
šalčiai ir? lietūs, net ir sniegai. 
Laimė, kad čia viduje šilta ir 
visa kita, kaip pas tėvus; ki
taip toks oras mane užėstų. 
Man toks aršiau labai 
bet sauso. Dėl to San 
cisco mažai mačiau ir 
gus susitikau tik tuos, 
buvo pramogoje.

“Tūli žmonės kalba, kad gal 
tos A-bombos sujaugė orą — 
čia tokio niekad pirmiau ne
buvę šalto. Lietumi,, žinoma, 
visi džiaugiasi — visur trūko 
vandens, daržai ir sodeliai bu
vo išgeltę. Pajėgą buvo pra
dėję kontroliuoti, elektriški 
laikrodžiai “sukieidavo.”

HAZARAS
šalto, 
Fran- 
d rau
ku rie

Varga Nebuvo 
“Išvalytas”

Praėjusį šeštadienį įvykusis 
Junginės (šv. Jurgio Draugys
tės) balius buvo pasekmingas 
visais požvilgiais.

žmonių buvo pilnos (Grand 
Paradise) salės — didžioji ir 
maažesnėji. Grojo du orkos-, 
trai.

Buvo daug jaunimo, bet 
buvo nemažai ir senimo. 
Pasirodo, kad Jurgine dar vis 
pasilieka Jurgine — sutraukia 
daug žmonių į. savo pramo
gas.

Matykite Gerus ir 
Gražius Judžius

Nesiliko!

Įvyks Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį * 

VASARIO-FEB. 20, 21,22 & 23 
1948

Tai bus George Washington Gimtadienio 
šventėje

Grand Paradise Salėje
318 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

Toje pačioje vietoje, kur būdavo anksčiau.
Visi rengkimės bazarui, rūpinkimės dovano

mis, nes Įaikas trumpas. Visi be' agitacijos rū
pinkimės, kad bazaras pavyktu, rūpinkimės, kad 

' mūsų dienraštis turėtų pelno.
Visas 4 Dienas Šokiams Gros

GEO. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ
Penktadienį pradžia 7 v. v. šeštadienį baza

ras prasidės 4-tą vai. po pietų, muzika nuo 7-tos 
valandos.

Sekmadienį ir pirmadienį bazaras prasidės 
4-tą vai. po pietų, muzika nuo 6-tos vai. vakaro.

>

William Oxenhirt, 51 metų 
amžiaus, tapo surastas beka
bąs savo namo rūsyje — 1520 
Inwood Ave., Bronxe. Polici
ja mano, kad jis pats bus pa
sikoręs.

Dabartiniu laiku Stanley 
Theatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
N< »v Yorke, rodo gerus ir 
gražius iš-Tarybų Sąjungos ju
džius. Visi jie yra spalviniai.

Lucky Bride (Laiminga 
Jaunavedė) yra istorinis iš 
1814 metų judis. Rodo, kaip 
grįžo Rusijos armija po per
galės ant Napoleono ir kaip 
užsimezgė gražus meiliškas 
romanas tarpe jaunos mergi
nos ir husarų komandieriaus. 
Graži komedija.

Rodo Pirmosios Gegužės de
monstraciją Maskvoje. Taipgi 
yra vienas judis mokslinis, ku
ris parodo, kaip užsiveisia 
įvairios gėlės, vaismedžiai, 
kaip auga žiedas ir plečiasi. 
Du judžiai gavo pirmą dovaną 
Vienoje, kur buvo spalvinių 
judžių tarptautinė paroda.

Matęs.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT
411 Grand St.
Brooklyn, N. Y.
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į Egzaminuojant Akis,“ 
Į Rašome Receptus Į 
i Darome ir Pritaikome Akinius •
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Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.’ 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

Tūli New York o žmonės 
stebisi, kaip čia išėjo, kad pra
ėjusį sekmadienį ir pirmadienį 
New Yorke nesnigo; buvo 
giedra ir gražu!

, Tačiau sniego kalnai tebe
riogso miesto gatvėse — žino
ma, pakraščiuose arba siau
resnėse gatvėse.'

Kada jis bus iš ten suimtas 
ir išgabentas, 
Tiek aišku,

• administracija
i sniegą iš gatvių suimti ir iš
gabenti, tai jis ir riogsos 
pavasario!

O kuro žmonės dar vis ne
begali gauti.

^7,ZZ7277WZ7ZZ7Z7xVZ7/Z?7>y77J7>'7ZZ77/77Za'>74i

GYDYTOJAS Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y

Tel. ST. 2-8342

Valandos:

S. S. Lockett, M. D.
SKELBKITeS laisvėje

iki

BAR & GRILL

Mirė
Valandos:

a

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT Josenh Garszva
f><: į

Undertaker & Embalmer

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

<&■

Tel. EVergreen 8-9770
frZŽTŽZZZZZ

SJIIN
waat;

Telefonas EV. 4-3049

TELEPHONE
STAGG 2-5048

&

niekas nežino, 
kad, jei miesto 

nepasistengs

No. llth 
vasario 8 
ligoninėj, 
grab. J. 
231 Bed-

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

RONKONKOMA
8684

am- 
8th

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. f52.se

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

223 South 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom 
6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

pasimojimą pastatyt 
, “Pergalę” atmest ir 

Pabijo
ję, kad... kad... kad...

Manager

JOHN A. PAULEY*
Licensed Undertaker

VALANDOS:
9 A. M? — 12 N; 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

įvyks 
Kvie- 

r ne narius da- 
Atlikę

veikėjų pasitarimas

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiahgle 5-8983.

UP-TO.DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRŲ BARBERIAIV

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y. 

Te!. EVergreen 7-68G8 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

A

’ pranešė, kad Newarko ir apy
linkės
nusitarė LDS Apskrities ko- 

į m i te to i

Newarkas ‘Pergalę’ Atšaukė į Xųk salę atsakyt.

Kadaise New York Timese 
buvo paskelbta “žinia,” būk 
žymusis ekonomistas (ven
gras), gyvenąs Tarybų Sąjun
goje, tapo išmestas iš komu
nistų partijos dėl “ideologinių ■ 
nukrypimų.”

Tačiau prieš keletą dienų 
tas pats “Times” paskelbė, 
kad ekonomistas Varga tebė
ra “aukštoje vietoje” ir te
berašo spaudai straipsnius, 
analizuojančius kapitalistinės 
santvarkos betvarkę ir neiš
vengiamą susmukimą.

Sofia Dziedzie, 33 m. 
žiaus, gyvenusi 60 N. 
St., Brooklyne, mirė šeštadie-1 
pį, Pilgrim State ligoninėje, 
Brentwood, L. I. Kūnas pa
šarvotas J. Garšvos koplyčio
je; bus palaidota antradienį, 
2 vai. po pietų, Alyvų kapi
nėse.

John Janowski, 71 m. am
žiaus, gyvenęs 143 
St., Brooklyne, mirė 
d., Kings County 
Kūnas pašarvotas 
Garšvos koplyčioj, 
ford Ave. Laidotuvės įvyks 
vasario 11 d., šv. Jono kapi
nėse . Velionis paliko nuliūdi
me sūnų Joseph ir dukterį 
Lottie. Laidotuvių pareigomis 
rūpinasi grab. J. Garšva.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. Susirinkimas 
vasario 12 d., Laisves salėje, 
čiame visus narius ir 
lyvauti šiame susirinkime, 
kuopos reikalus turėsime pasitarimą 
Laisvės bazaro reikalu.

Bazarui reikia darbininkų. Ateiki
te j šj mitingą ir ištikote j Laisvės 
bazafo darbininkų štab^. (34-3£)

| Adam V. Walmus, D.D.S.J
B DAKTARAS-DENTISTAS |

I M.

i—5th Avė., kamp. 19 St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

Draugas Matulis atvirute

1650 
I

TONY’SMATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems PaSarvoti Dovanai
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y

^2
Kg,

Stanley 
ZUBAVIČIUS

Steven Augustine & Frank Sanko
SAVININKAI

TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St, 

Brooklyn, N..Y.

nr|l|1ft

RAY MILIAND 
veikale “Golden Earrings,” 

Paramount Theatre, 
vaidina, Brooklyne.

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y
Tel. EVergreen 4-9G12

1

Peter Kapiskas

Graži įvairybė kostu- 
miškų džiulerių. Suk
nelėm sėtai Elgin — 
American išdirbinio, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontinlai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų ąci 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems 
narus!

mūsų Patro-
l

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

Peter
KAPISKAS

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lady** BULOVĄ . . . modem

taxrtt

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St, arti Graham Ave., Brooklyn

----------------1
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