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kad mes 
įšileidome 
“diskusi- 
virto aš-

Dabar jau aišku, 
padarėme klaidą, kai 
Laisvėn brazil iečių 
jas.” Tos diskusijos 
triais ginčais. Ginčai išsigimė
i kaltinimus. Galo nebsimato.

Draugai apsirgo frakcijoniz- 
mo liga. Nori mus ir svietą įti
kinti, kad vienoje pusėje visi 
nekalti, o kitoje
nusidėjėliai, žodžių niekas ne
sirenka, plaukų niekas nebe- 
skaito.

didžiausi

Nuo šios nelemtos ligos rei
kia abiem pusėm gydytis. Tai 
nėra lengva. Mes tai puikiai ži
nome. Kiekviena politinė gru
pė tą kūdikystės ligą yra per
sirgus. Mes taip pat savo lai
ku nuo jos beveik galą gavo
me. Ėmė laiko ateiti į protą, 
šiandien džiugu, kad visas mū
sų pažangusis judėjimas yra 
vieningas ir gražiai tarpsta.

Kaip pradėt gydytis? Pir
miausias ir svarbiausias žygis 
— tuojau ir griežtai sustot lin- 
dus į spaudą. Spaudoje užsi
puldinėjimais reikalo neišsprę
site.

Antras žingsnis: ant vietos 
susieikite ir skirtumus išlygin
kite. Turėkite 
esate draugai 
judėjimui.

mintyje, kad visi 
ir visi reikalingi

štai kur aukso kasyklos. Ci
cero, III., švento Antano para
pija 1947 metais gryno pelno 
turėjusi $94,228. O Chicagos 
švento Jurgio bažnyčia pasida
rius $28,104.

• Parapija ir bažnyčia, reiškia’ 
klebonus.

Klebonams poteriai ir dangus 
puikiai apsimoka. Brangiai’kaš
tuoja tiems, kurie nori į dangų 
patekti.

Kur eis šitie klebonai su tais 
aukso maišais, tai jau kitas da
lykas. Parapijonams nevalia 
rūpintis, o klebonams nerūpi.

Ką daryti su Amerikos' Ko
munistų Partija?

šis klausimas diskusuojamas 
Amerikos Kongrese. Vieni no
rėtų ją padėti už įstatymų ri
bų, kiti kalba už palikimą jai 
teisės viešai darbuotis.

Kalbama apie Komunistų 
Partiją, bet akys laikomos ant 
trečiosios partijos judėjimo ir 
Henry Wallace’o kandidatūros.

Kadangi komunistai remia 
trečiosios partijos judėjimą ir 
Henry Wallace’o kandidatūrą, 
tai ir šie judėjimai atsidurs 
prieš tuos pačius įstatymus!

šitaip galvoja tie, kurie bijo 
naujojo judėjimo.

Bet štai, kur prasideda Ame
rikos įžeidimas. Kongresinėn 
komisijon pakviestas pabėgėlis 
ungaras Nagy suteikti patari
mą, kas reikia daryti su Ame
rikos komunistais!

Teisiant hitlerinius krimina
listus paaiški Hitlerio ir jo 
štabo taktika. Karo metu vo
kiečių armijai buvo įsakyta ir 
joje buvo ištikimai pravesta be 
jokios išimties šaudyti visus 
suimtuosius Raudonosios Ar
mijos politinius komisarus. Į 
juos Hitleris žiūrėjo, kaipo į 
vadus ir politiniai nepalaužia
mus žmones.

Iš Londono praneša, kad už
sienio reikalų sekretorius Bevin 
jau daug atsargiau kalba apie 
prekybos ir militarinio apsigy
nimo sutartį su Traris-Jordanu. 
Labai bijoma, kzad toji sutartis 
nesusilauktų iš tos mažos šalies 
žmonių pusės tokio pat pasitiki
mo, kokio tokia sutartis susi
laukė Irake.

Anglijos imperializmo politi
niai vairuotojai mokosi iš nu
degimo nagų. Už tai Anglija'i 
sekėsi per šimtus metų šimtus

*

Smarkiai Krinta Farmiškų 
Produktų ir Fabrikinių 
Kompanij ų Šerai Biržoj

Bankieriy Susivienijimo Galva įspėja, Kad Jau Turės 
Sumažėt Fabrikantų Pelnai; Wall Strytas Nusigandęs

Chicago.— Grūdų, mėsos, 
medvilnės ir kitų farmiškų 
produktų šėrai biržoje vas. 
10 d. krito žemyn dar smar
kiau, negu praeitą savaitę. 
Ūmai taipgi pradėjo smuk
ti tūlų geležinkelių ir pra
monių šėrai.

. Joseph M. Dodge, pirmi
ninkas Amerikos Bankinin
kų Susivienijimo j įspėjo, 
kad “fabrikantai jau nega
lės turėti tokios gerovės, 
kaip .iki šiol.”

Nusigandę pramonės Še
rų spekuliantai Wall Stryte, 
New Yorke.

Žemės ūkio produktų kai
nos biržoje per dieną tiek 
nupuolė, kiek tik įstatymai 
leidžia. “Pasiekus dugną”,

birža turėjo tai dienai 
sidaryti. Medvilnė (bovel- 
na) nusmuko $10 “belai” 
((kipei); kviečiai nupuolė 
iki 43 c. bušel.; kiaulienos 
šėrai nukrito $3 iki $4 šim
tui svarų; jautiena prara
do 50 c. iki $1.50 šimtui 
svarų, ir t.t.

Smulkmeniškose parduo
tuvėse tuo pačiu laiku tru
putį atpigo kai kurie val
giai: pirmos rūšies steikas 
nupigo 8 centais svarui, la
šiniai 4 c., sviestas 2 c.; mil
tų kaina nupuolė dešimtuku 
šimto svarų maišui ir t.t.

Maisto produktų kainos 
biržose bendrai nusmuko 
iki to laipsnio, kuriame bu
vo pernai birželio mėnesį.

UZ-

ATIDĖTAS PHILAD.
VAŽIUOTES STREIKAS

Newfoundlando Prieglaudoj 
Sudegė 34 Pavargėliai

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Labai gražiai padarė tie tėvai, kurie savo vaikams 
arba, anūkams nupirko Lietuvių Namo Korporacijos 
šėrų ir tuomi įtraukė juos lietuvybės palaikymo veiklom 
Bet dar randasi tūkstančiai tokių lietuvių, kurie to nėra 
padarę. Ilgiausia ir gražiausia atmins vaikai tuos tėvus, 
kurie jiems padėjo nenutolti nuo lietuviškos kultūros. 
Tie dvidešimt penki, ar penkiasdešimt dolerių pinigai ne
dideli, o dovana labai graži. Dar kartą prašome visus 
apie tai pagalvoti.

Sekami prisidėjo;
ŠERAIS 

Frank Ghesek, Marlboro, N. Y. 
Petras Digimas, Waterbury, Conn. 
Jonas Ignatavičius, Brookly N* 
William Geibes, Cleveland, C.iio.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

25.00
25.00
25.00

Graikų Partizanai Bombardavo 
Salonikų^ Anglų-Monarchistų 

Kariuomenes Stovyklą

Komunistų Partija Smerkia 
Williamsono Areštą, kaip 

Žygį prieš Darbininkus
Kom. Partijos Pareiškimas Sako, Jog Komunistų Areštais 
Reakcija Skina Kelią Linkui Karo ir Fašizmo Amerikoj .

Philadelphia, Pa.— Tapo 
atidėtas 12,000 miesto va- 
žiuotės darbininkų streikas, 
kuomet buvo pažadėta pa- 

j kelti jiems algą 10 centų 
valandai. CIO unijos vadai 
sutiko vesti derybas iki 
sekmadienio vidunakčio dėl 
didesnio algos priedo. Pra
diniai streikas buvo skel
biamas nuo vidunakčio iš 
vas. 10 į 11 d. Jei streikas 
įvyktų, tai sustabdytų gat- 
vekarius, požeminius, gele
žinkelius, “eleveiterius” ir 
auto-busus.

St. Johns, Newfoundland. 
— Čionaitinėje prieglaudoj 
sudegę 34 pavargėliai vy
rai ir moterys, 60 iki 90 
metų amžiaus. Gaisras kilo 
iš susprogusio žibalinio 
virtuvės pečiaus. Smarkus 
vėjas greit išpūtė liepsnas.

Senatorių Komitetas
Siūlo Savarankišką .
Marshall© Plano Galvą

Washington. — Senato 
komitetas dėl užsieninių 
reikalų vienbalsiai nutarė 
paskirti savistovų Marshal- 
lo plano administratorių, 
kuris nepriklausytų nei nuo 
prez. Trumano nei nuo val
stybės sekretoriaus Mąr- 
shallo. Jeigu administrato- 

kiek tik įstatymais leidžia- rius ir Marshallas nesusi-

MAISTO PRODUKTŲ ŠERAI 
VĖL KRITO “IKI DUGNO” ,

Chicago, vas. 11.— čio- 
naitineje biržoje trečiadienį 
vėl nupuolė grūdų ir kitų 
maisto produktų Šerai tiek,

ma.

PROTESTAI FORDUI 
PRIEŠ DARBININKŲ 
PALEIDINĖJIMĄ

Detroit. — Verda protes
tai Fordo automobilių dar
bininkų todėl, kad jis pla
nuoja paleisti apie 35,000 
žmonių iš savo River Rouge 
fabriko. Fordas sakė, kad 
bus daroma fabrikiniai “pa
keitimai”, todėl reikią pa
leist tam tikras darbininkų 
skaičius.

... — i------------

Anglijos Darbininkai 
Reikalauja Pakelt Algas

London, vas. 11. — 37 
anglų darbininkų unijos 
atmetė “socialistų” val
džios planą užšaldyti algas 
ir sulaikyti tolesnį reikme
nų kainų kilimą. Tos uni
jos, turinčios 3,000,000 na
rių, reikalauja pakelti al
gas.

tartų, tai prezidentas galė
tų tiktai kaip tarpininkas 
spręsti judviejų ginčą.

Valdžia reikalavo pavesti 
pačiam Marshallui jo plano 
vykdymą dėlei “vakarinės 
Europos atkūrimo” prieš 
komunizmą.

Costa Rica. — Praneša
ma, kad čia galis kilti pi
lietinis karas. Rankinės 
granatos pardavinėjamos 
po $35.

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai užėmė pozici
jas tik už trejeto mylių nuo 
Salonikos uosto ir paleido 
tuziną artilerijos šovinių į 
tą antrą didžiausią Graiki
jos miestą, šoviniai, krisda
mi miesto centran, išbeldė 
langus viešbučio, kur mie
gojo nariai Jungtinių Tau
tų komisijos, “dabojančios 
graikų rubežius” nuo Jugo
slavijos, Albanijos ir Bul
garijos. Tapo užmušti vie
nas anglų 'kareivis ir trys1 
kiti asmenys. — Cenzūra 
nepraleidžia žinių apie nuo
stolius, kuriuos partizanų 
artilerija padarė anglų ir 
graikų monarchistų įren
gimams mieste. *

Salonika yra svarbiausia 
Anglijos armijos stovykla

Graikijoje, taip pat ir grai
kų monarchistų Trečiosios, 
armijos centras.

Monarchistų oro žvąlgai 
pranešė, jog stambesnės 
partizanų jėgos susitelkė 
už 10 iki 20 mylių nuo Salo
nikos.
Partizanai Atakuoja Sosti

nės Sritį
Demokratin. graikų par

tizanai sumušė monarchis
tų kariuomenę Pyli, Parna
so priekalnėje, apie 20 my
liu nuo sostinės Athenu. 
Buvo pranešta, jog partiza
nai prasiveržė į pačius A- 
thenų priemiesčius, 
monarchinė valdžia"- 
užginčija.

Partizanai, tarp 
susprogdino didelę vanden-

nors 
tatai

kitko,

New York. — Jungtinių 
Valstijų generalio .prokuro
ro Thomo Clarko agentai 
vas. 10 d. areštavo deporta
vimui Johną Williamsona, 
Komunistų Partijos Nacio- 
nalės tarybos narį, kaip ne- 
pilietį komunistą. William- 
sonas, Kom. Partijos darbi
nio skyriaus sekretorius, 
nugabentas į Ellis Island 
ateivybės stotį ir be kauci
jos (belos) laikomas. Jis 
yra ateivis iš Škotijos, tai
gi skaitomas Anglijos pilie
čiu.

Komunistų Partijos pir
mininkas Wm. Z. Foster ir 
jos sekretorius Eugene De
nnis savo pareiškime spau
dai sako, jog valdžia, ne
paleisdama Williamsono už

Generolo Markos Vafiades 
Atsišaukimas į Graikus

Athenai. — Graikų par
tizanų komandierius, gene
rolas Markos Vafiades atsi
šaukė per radiją į visus 
Graikijos žmones sukilti 
kovon prieš anglus ir A- 
merikos imperialistus ir 
nušluoti jų užkartą grai
kam fašistinį režimą. Kar
čiausiai jis smerkė ameri
konus įsiveržėlius.

Arabai Šturmavo Žydą 
Centrą Jeruzalėje;
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Visuotinas Italų Darbininkų Streikas Prieš 
Žmogžudžius Fašistus ir Jų Sėbrus Žandarus

Roma. — Eina visuotinas 
24 valandų streikas visoj 
Apulijos provincijoj, pieti
nėj Italijoj, prieš žmogžu
diškus fašistus ir jų bend
radarbius p o 1 i c ininkus. 
Streikas paskelbtas protes
tui dėl to, kad fašistai (pa
sivadinę “paprasto žmogaus 
frontu”) nušovė 4 komunis
tus ir vieną vaiką. Žanda
rai. bendradarbiavo su fa
šistais. Keli asmenys tapo 
sužeisti; 16 areštuota.

Neapolyje defnonstravo 
bedarbiai. Juos užpuolė po—mis.

licija; sužeidė pusę tuzino 
žmonių ir areštavo 20. Žan
darai sakė, kad demons
trantai bandę užimt polici
jos centrą.

DARBO FEDERACIJOS 
VADAS TAPO SAMDY
TOJŲ AGENTU

Cleveland, Ohio. — Bu
vęs Darbo Federacijos uni
jų atstovas šiame mieste, 
Thomas A. Lenehan parsi
samdė kaip fabrikantų at
stovas derybose su unijo-

a-Jeruzalė. — Ginkluoti 
rabai šturmavo ir laikinai 
užėmė didžiąją dalį žydiš
kos miesto dalies (Monte- 
fiore) Jeruzalėje. Anglų 
kariuomenė šaudė oran, ne
va gindama žydus nuo ara
bų, bet anglai tik gąsdino 
arabus, o nekovojo priejs 
juos. Mūšyje buvo nukauta 
1 žydas, 7 arabai ir 1 ang
las. Po kautynių arabai pa
sitraukė iš tos miesto da
lies.

Varšava.— Lenkijos val
džia protestavo Anglijai dėl 
to, kad anglų radijas sklei
džia Amerikos propagandą 
prieš Lenkiją.

PER VISUOTINA PIETĮ N ĖS KORĖJOS STREIKU IR 
DEMONSTRACIJAS UŽMUŠTA 47; SUŽEISTA ŠIMTAI

Seoul, Korėja. — Policija 
puolė demonstrantus darbi
ninkus ir studentus per tri
jų dienų visuotiną streiką, 
paskelbtą pietinėje Korėjos 
pusėje, kuri amerikonų už
imta. Susikirtimuose už
mušta 47 asmenys, sužeista 
keli šimtai; areštuota dau
giau kaip 1,000 demonstran
tų ir streikierių.

Jie protestavo prieš at
vykusią specialę jungtinių 
Tautų seimo komisiją. Dar
bininkai ir studentai šaukė,, 
jog ta komisija yra Ameri
kos imperialistų įrankis

Korėjai suskaldyti ir pa
vergti.

Amerikonų komandierius, 
generolas John R. Hodge 
išleido pareiškimą, kuriame 
tvirtina, kad komunistai 
sukurstę streiką ir demon
stracijas. Gen. Hodge plūdo 
ypač šiaurinės Korėjos pu
sės “raudonuosius”, ap
šaukdamas juos “pastumdė
liais totalitarinės valsty
bės.” Taip jis vadino So
vietų Sąjungą, kuri yra lai
kinai užėmus Šiaurinę Ko
rėją, pagal didžiųjų talki
ninkų pokarinę sutartį.

Tuo tarpu šiaurinės Ko
rėjos radijas ir spauda sa
kė, jog streikai ir demons
tracijos pietinėje Korėjoje 
yra “didis liaudies judėji
mas prieš Jungtinių Tautų 
komisiją,v kuri yra įnagis 
amerikinio imperializ m o, 
siekiančio pavergti Korė
ją.”
Korėjos Liaudies Armijos 

Įkurtuves
Kuomet pietinėje Korė

joje bangavo sąjūdžiai 
prieš tokią Jungt. Tautų 
komisiją, tai šiaurinės Ko-

rėjos sostinėje Pyongyange 
vas. 10 d. įvyko Korėjos 
Liaudies Armijos įkurtu- 
Vs. Didžiame parade mar- 
šavo 200,000 kariniai uni
formuotų vyrų; iškilmėje 
taip pat dundėjo tankai, 
šarvuoti
skraidė, lėktuvai. Paradą 
stebėjo šiaurinės Korėjos 
liaudiškos vyriausybės val
dininkai.

šiuo 
nu- 
ko-

yra

užstatą, laužo šalies Kons- 
titucijos Teisių Bilių. Kom. 
Partijos pareiškimas tęsia: v

— John Williamson nuo 
pat jaunystės pasižymėjo 
Amerikos darbininkų kovo
se dėl būklės pagerinimo. 
Per 25 metus jis buvo vie
nas žymiųjų komunistinio 
judėjimo vadų. Paskutiniu 
laiku jis smarkiai kovojo, 
kad būtų panaikintas prieš- 
darbininkiškas Tafto-Hart
ley’o įstatymas ir kad būtų 
pakeltos darbininkams al
gos. Jo areštavimas 
laiku yra bandymas 
silpninti tą darbininkų 
va.

Williamsono areštas
dalis demokratų-republiko- 
nų reakcininkų plano suim
ti komunistus ir šiaip pa- 
žangūnus. štai kodėl yra 
areštuoti ir Alexander Bitt- 
elman, plačiai žinomas žy
dų komunistų vadas, ir 
Claudia Jones, žymiausia 
negrė kovotoja.

Tie areštai siekia sumai
šyti galvas žmonėms ir su
kelti isteriją prieš apgavin- 
gai skelbiamą “komunistų 
pavojų” šioje šalyje; kartu 
jie mojasi paruošti dirvą 
įstatymams prieš komunis
tus ir naujoms atakoms 
prieš darbininkų ir progre
syvių jėgas.

Tokiais žygiais teisingu
mo departmentas siekia pa
naikint Konstituciją ir jos 
Teisiu Biliu. Tais veiksmais 
reakcija tikisi uždaryt bur
nas visiems, kurie tik prie
šinasi programai demokra
tų - republikonų reakcijos 
ir didžiojo biznio, ir pa- 
ruošt kelią stūmimui linkui 
karo ir fašizmo.

žmonės privalo negai
šuodami prabilti. Reikalau
kite panaikint kaltinimus 
prieš Johną Willįamsoną, 
Al. Bittelmaną ir Claudią 
Jones. Reikalaukite besąly
ginio jų paliuosavimo. Rei
kalaukite tuojau pašalint 
generalį prokurorą Tomą 
Clarką ir J. Edgarą Hoove- 
rį (FBI agentų galvą).

WM. Z. FOSTER, 
Pirmininkas 

EUGENE DENNIS, 
Gen. Sekretorius.

Įkaitinti CIO Vadai 
Pagal Tafta Įstatymą

Washington, vas. 11. — 
Federalio apskrities teismo 
grand džiūrę įkaitino CIO 
unijų pirmininką Philipą 
Murray ir tūlus kit. vadus 
už tai, kad unijos laikraštis 
rėmė demokratų kandidatą 
Garmatzą į kongresą papil
domuose rinkimuose Mary- 
lando valstijoje pernai. Jie 
teisiami už tai, kad per
žengė Tafto-Hartley’o įsta
tymo posmą, kuris užgina 
unijoms remti kandidatus 
valdiniuose rinkimuose.
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automobiliai ir

“Anglija nesipyks su ara
bų kraštais”, kaip užtikrino 
užsieninis* atinglų ministras 
Bevinas.

OAS. — Būsią lietaus.
A.__________ _____ ____—_ ____ _________ ____

milijonų kolonijų žmonių už no
sies vedžioti ir iš jų pelnus 
sunkti.
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Didysis Darbo Šeimos Sūnus
Šiandien Abraomo Lincolno gimtadienis. Jį švenčia 

tik dalis Amerikos. Pietinės valstijos jo ir šiandien ne
pripažįsta amerikiečiu, kurio atmintį reikėtų pagerbti. 
Kaipo vadą civiliniame kare, kurį' tos valstijos pralai
mėjo, ir buvo priverstos atsisveikinti su vergijos siste
ma, Lincolną jos tebeskaito savo priešu..

Lincolnas gimė 1809 metų vasario 12 dieną Hardin 
apskrityje, Kentucky valstijoje. Paskui jo tėvai persikė
lė į Indiana valstiją. Apie savo jaunystę Lincolnas rašė:

“Mes apsigyvenome mūsų naujoje so- 
dyboje apie tą patį laiką, kai Indiana pa- 
tapo valstija ir įstojo į Jungtines Valsti- 
jas. Tai buvo neapdirbta sritis, kurios 
miškuose gyveno daug meškų ir kitokių 
laukinių žvėrių. Ten aš užaugau. Buvo 
ten vadinamų mokyklų, bet iš jų moky- 
tojų nebuvo reikalauta jokių kvalifi- 
kaciju, apart mokėjimo skaityti, ra- ; > ,, ,
syti ir skaitlinėmis skaičiuoti, kad 
galėtų sudėti du ir du. 0 jei pasitaikydavo toje apylin
kėje užklysti kokiam klaidūnui, mokančiam lotynų kal
bos, tai į tokį būdavo žiūrima kaip į kokį raganių. Ne
buvo ten nieko, kas galėtu akstinti žmogų siektis moks- 
10. .

“Todėl, kai aš pasiekiau subrendusį amžių, nedaug 
težinojau. Bet vis tik kaip nors aš galėjau skaityti, ra
šyti ir sudėti du ir du, bet tai ir buvo viskas. Tą nedi
delę pažangą, kurią aš įgijau apšvietoje, įgijau ją laiks 
iš laiko verčiamas reikalo.

“Užaugau aš žemės ūkio darbams, kuriuos dirbau 
ligi pasiekiau 22 metus amžiaus. Pasiekęs tąjį amžių, 
atvykau į Illinois valstiją, į Macon apskritį. Apsistojau 
New Salem miestelyje... kur per metus dirbau sankro
voje savo rūšies pardavėju. Tuomet prasidėjo Black 
Hawk indijonų karas; mane išrinko savanorių būrio ka
pitonu /— pasisekimas, kuris man suteikė daugiau malo
numo, negu kas kitas iki šiol” (“Amerikos Demokratijos 
Steigėjai,” pusi. 227-228):

Nuo čia, tai yra, nuo 1832 metų prasideda Lincolno 
visuomeninė ir politinė veikla, taip pat įtemptas lavini
masis. Tais metais jis kandidatuoja į valstijos seimelį, 
bet prakiša rinkimus. Kitais rinkimais jau jis tampa iš
rinktu. Tarpe 1849 ir 1854 metų jis lavinasi advokatūros. 
1846 metais jis išrenkamas į Jungtinių Valstijų kongre

“NEKALTIEJI 
AVINĖLIAI”

Kanados lietuvių Liau
dies Balso bendradarbis Al
vitas duoda straipsnį: “Ar 
Visi Pabėgėliai ‘Nekalti 
Avinėliai?’” Jis patvirtina 
mūsų mintį, kad mes turi; 
me reikalą su dviejų rūšių 
pabėgėliais. Jis rašo apie 
tuos, kurie yra pasiekę Ka
nadą ir sako:

Atvažiuojantieji j Kanadą 
iš Vokietijos pabėgėliai lietu
viai arba, kaip jie save vadi
na, “tremtiniai,” kas kart vis 
daugiau ir daugiau rodo pa.si- 
daljnimą j dvi kempes. Vieni 
iš jų atrodo (ir tam yra pa
mato manyti) iš tikrųjų nėra 
fašistai, nebendradarbiavo su 
hitleriniais smogikais, laike 
vokiečių okupacijos Lietuvoje, 
kiti aiškiai rodo, nors jie 
“kryžiavojasi” 'besiteisindami, 
kad jie yra “nekalčiausi avinė
liai,” jog buvę įtūžę Smetonos 
smogikai prieškariniais lai
kais, juo labiau jie išvien ėjo 
su Hitlerio armija ir smaugė, 
terorizavo Lietuvos žmones.

Pirmieji bėgliai, suirusioj 
karo situacijoj išbėgę arba pa
sidavę kryžiokų propagandai 
ir dabar atsidūrę į Kanadą, 
sutikę žmogų nesivaržo, nesi- 
karščiuoja kalbėdamiesi, bet 
šaltai save persistato, kas jis 
ar ji yra, kodėl “bėgo” iš Lie
tuvos ir 1.1. Tiesa, jie. parodo 
nerimą tik tada, kada prisi
mena, kad jiems “nevalia” kal
bėti ką nori. Sako, ten Vokie
tijoje, stovyklose gręsė teroro 
pavojus, jei tiesą pasakysi, -o 
čia, atvažiavus į Kanadą —- 
gręsia deportavimo pavojus ir 
todėl geriau nieko nesakyti. 
Tai rodo, kad jie yra tik pri
varyti baimės, kad jie yra fa
šistinės propagandos aukos.
Vadinasi, net ir Kanado

je fašistinis elementas te- 
beterorizuoja nenusikaltu
sius pabėgėlius. Vokietijoje 
jiems grūmodavo užmuši
mu, o čia deportavimu iš 
Kanados atgal Vokietijon į 
stovyklas.

Kas liečia pabėgėlius su 
kriminaliniais r e k o r dais, 
Alvitas sako: •

Antrieji, kurie bėgo ir tu
rėjo bėgti, pasikalbėjime rodo 
kitokią išvaizdą. Nervuojasi, 
reiškia pagiežą, kenčia baimę. 
Tiesa, jie aiškina, kad jie bė
go iš Lietuvos su vokiečių ar
mija už tai, kad. jie bijojo ru
su ir bolšęviku. Tačiau aiškiai 
matosi, kad jie nebijojo ir ne
bijo nei rusų nei bolševikų. 
Jie bijojo ir bijo, savo darbų. 
Nors faktas yra visiems žino
mas, kad laike hitlerininkų 
okupacijos tūkstančiai buvo 
išžudyta ir tai daugiausiai 
lietuvių, kurie ėjo su vokie
čiais, rankomis, tačiatr jie apie 
tai labai mažai nori prisimin
ti. Jie tuojaus griebiasi kal
bėti apie tuos, kurie “išvežti 
į Sibirą.” Kad tam tikras žmo- 
nįų skaičius buvo išvežtas nuo 
rubežiaus paskutinėmis dieno
mis prieš karą, tai, tiesa. Bet 
kaip, vienas iš pabėgėlių pa
reiškė : “Tą kiekviena valsty- 

, bė darytų karui užėjus, jei 
saugumas to reikalautų,” tai 
vieną, o antra, tie išvežtieji, 
juk , nenužudyti. Daugumas 
jau sugrįžo, kiti sugrįš, Bet tie 
Lietuvos žmonės, kuriuos vo
kiečiai ir jų sėbrai lietuviai 
išžudė, jie niekad nesugrįš. 
Tai didelis skirtumas.

Toliau, pasikalbėjus ir fak
tais parodžius, nežiūrint kaip' 
juos kraipytų, pripažįsta, kad 
buvo lietuvių^ kurie sykiu su. 
vokiečiais žudė nekaltus Lietu
vos žmones, tačiau, sako, “tai 
ne. aš,” arba ne mes, kurte, čia 
Kanadoje atvažiavę. Tuomet 
galima paklausti, kur gi tie 
liętuyiai pasidėjo, kurie išvien 
su vokiečiais terięjo žmones? 
Juk jie irgi išbėgę Vokietijoj. 
Jie jumš žinomi. Kur jie pasi
dėjo? Jei jūsų rankos nesu
teptos nekaltų žmonių krauju, 
tai pasakykite apie tuos, iš ku

są.
Tub tarpu pradėjo aštreti santykiai tarpe pietinių 

ir šiaurinių valstijų. Pietinių valstijų nefcrų savininkai 
organizuojasi sukilimui ir atsiskyrimui nuo unijos. Spau
doje ir susirinkimuose užverda karščiausios diskusijos už 
ir prieš vergijos panaikinimą. Lincolnas atsistoja prieša- 
kyn vergijos priešų. Jis važinėja po Ameriką ir sako 
prakalbas. Didžiausios žmonių minios jo kalbų klausosi. 
1860 metais naujai susiorganizavusi priešvergijinė Re- 
publikonų Partija Lincolną nominuoja į Jungtinių Vals
tijų prezidentus. Jis laimi rinkimus ir tampa šešioliktuo
ju Jungtinių Valstijų prezidentu. Tuojau užverda baisus 
civilinis karas. 1863 metų sausio 1 dieną Lincolnas pa
sirašo ir išleidžia negrų Išlaisvinimo Proklamaciją.
• Tūkstančiai negrų pradėjo stoti šiaurinių valstijų 

armijon ir tai buvo nulemiamas žygis civiliniam kare.
1864 metais Lincolnas tdmpa išrinktas antrajam 

terminui. Bet 1865 metų_ balandžio 14 dieną budelio 
Booth švininė kulka nuskina Lincolno gyvybę. Jis krinta 
tų laikų Teakcijonierių suokalbio auka. Booth buvo tik
tai jų įrankis.

Abraomas Lincolnas tvirtai tikėjo žmonėmis. Tame i 
ir buvo vyriausias jo stiprybės ir ištvermės šaltinis. Jis ’ 
sakė: »

“ši šalis su savo įstaigomis priklauso žmonėms, ku
rie joje gyvena. Kuomet jie besijaus pavargstu dęl gy- į 
vuojančios valdžios, jie galės panaudoti savo konstituci
nę teisę pataisyti ją bei revoliucinę teisę pašalinti arba! 
nuversti ją.”

Lincolnas tikėjo darbo žmonėmis. Jis sakė:
“Darbas yra pirmesnis ir nepriklausomas nup kapi

talo. Kapitalas yra tiktai darbo vaisius, ir jis negalėtų 
egzistuoti, jei darbas nebūtų egzistavęs. Darbas yra vyr 
resnis už kapitalą ir todėl į jį turi būti kreipiama dau
giau dėmesio.”

Lincolnas tikėjo tarptautine darbo žmoniū vienybe. 
Jis sakė:

“Stipriausias žmoniškosios simpatijos ryšys, neskai
tant šeimyniškų ryšių, turėtų būti tas, kuris vienija vi
sus dirbančiuosius žmones—visų tautų, kalbų ir pader- 
mių

Šiandien republikonų , partijos reakcijonieriai savi- 
'hasi Lincolną, kaipo jų partijos įkūrėją ir vadą, bet jų 
visos idėjos ir veikla nieko bendro neturi su to didžiojo 
darbo šeimos sūnaus idėjomis ir veikla. Jie šimtus sykių 
yra pasmerkę ir atmetę viską, už ką Lincolnas kariavo 
ir kovojo. z

Lincolno idėjinį palikimą šiandien tęsia- Henry Wal
lace ir trečiosios partijos judėjimo šalininkai. 1860 me
tų tautos krizė pastatė masinio sąjūdžio priešakyn Lin
colną, šių dienų tautos krizė iššaukė, ant scenos Wallacą<.

rių rankądar neišdilę kruvi
nos dėmės? Jei gali vieni pa
bėgėliai tą. tiesą pasakyti, tai 
galite ir visi. Negalite? Kodėl? 
Todėl, kad ir jūsų tarpe yra 
tų “nekaltųjų avinėlių.”
Fašistiniai pabėgėliai ne

pasitenkina t e r o rizavimu 
nenusikaltusiųjų pabėgėlių. 
Pasak Alvito, jie čia siekia 
Smetonos ir Hitlerio meto- 
domis terorizuoti visus Ka
nados lietuvius ir jų1' įstai
gas. Jis rašo:

Atvažiavę čia į Kanadą, ma
nėte, kad prieškarinių laikų 
Lietuvoj prie Smetonos esate, 
ar hitlerinėj Vokietijoje Pir
miausia pažadėjote savo “ga
lybę” (ir tas parodo, kad pas 
jus tebeveikia fašistinis ins
tinktas), kad jūs sudraskysite 
visas progresyves Kanados lie
tuvių organizacijas, o .labiau
sia, .tai į dulkes paversite 
“Liaudies Balsą,” jį uždarysi
te. Pamatėte, kad ta jūsų “ga
lybė” subliūško pirmiau, ne
gu ją galėjote parodyti. Isto-Į 
rijos ratas atgal nesisuka. Vis} 
vien, negalėdami savo “galy
be” tokių “stebuklų” padaryti, 
siekiatės kitokių priemonių, 
kurios nuo jūsų valios visai 
nepriklauso.

Yra tvirtų žinių (ir iš pa
čių pabėgėlių pripažinta), kad 
siuntėte delegaciją. į Ottawa 
ir,* kaip sakoma, prašėte, kad 
Kanados vyriausybė uždarytų 
“Liaudies Balsą,” ar bent de
portuotų tuos pabėgėlius, ku
rie drįsta per “L.B.” tiesą pa
sakyti. Vienas iš pabėgėlių 
aiškino, kad delegacija buvo 
nuvažiavus kitais reikalais, o 
kuomet Ottawoje “patiesė” 
delegacijai “Liaudies Balsą,” 
tai šie. “nekalčiausi avinėliai” 
turėjo kaip ką sakyti prieš “L. 
B.”’ ir ypatingai prieš tuos 
pabėgėlius, kurie rašinėja į 
“Liaudies Balsą.”
Alvitas savo pastabas 

baigia: •
Išvada iš to aiški. Tarpe 

pabėgėlių yra gerų, sąžiningų 
žmonių, kurie nieko nenusi
kaltę nei prieš Lietuvą, nei 
prieš jos žmonęs. Bet yra ir 
tokių, kurių praeities darbai 
drasko jų sąžinę ir negalėda
mi i atsiskirti nuo to, pasisky- 
rę kelią klampoti po-klampy
nes, tol, kol jie gyvens. Kapą-, 
dos lietuviai, iki šiolei taip so
lidariai stovėję prieš bet ku
kius fašistinius pasimojimus, 
mokės pažinti ir šiuos. Tie pa
bėgėliai lietuviai, kurie norės 
eiti ir eis su demokratiniais 
Kanados lietuviais, neims ilgai 
su jais susigyventi. Tie, kurie, 
verkdami, kad jiems nėra lais
vės, siekiasi kitiems atimti 
laisvę, anksčiau ar vėliau nu- 
simaskuos, jų juodi darbai, iš
kils. (I.?. B., vas. 6 d.)

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
ANGLIŠKAJAME 
“ROJUJE”

Neseniai klerikalų ir men
ševikų spaudoje buvo daug 
korespondencijų, k u r i o s 
kalbėjo apie džiaugsmą pa
bėgėlių, patekusių Angli- 
jon. Iš jų buvo galima su
prasti, kacf ten jie pateko į 
tikrąjį rojų.

Bet dabar jau prasideda 
kitokia giesmė. Dabar jau 
iš ten aidi, bąjsai skundą Jr. 
nusivylimo. *
, Štai Cfevelando Dirvoje 
vienas tų pabėgėlių rašo, ir 
skundžiasi likimu. Jis, tarp 
kitko,, sako:

Išvykstant jš Vokietijos mes 
žinojome, kad vykstame į ša
lį, kurioje toleruojamos žmo
gaus teisės , ir vykstarpe dirb
ti turėdami Darbo Ministeri
jos. patikrinimą, jog skiriant 
mus į dąrbą bus atsižvelgta į 
mūsų norus, o vėliąu pareiš
kus pageidavimą nebedirbti 
tokio darbo į tą pageidavimą 
bus atsižvelgta ir leista pasi
rinkti kitą darbą, pinojome, 
kad darbo siitartį su Dar- 
Ministerija - pasirašome vie- 

♦ niems metams ir kad būsime 
apgyvendinti barakuose arba 
kitokiose patalpose po du vie-

‘ name kambarėlyje (“o mūsų 
barakai yra kitokį!” — vieno
je ' stovykloje pareiškė Darbo 

. Ministerijos atstovas).
Pasiekę Angliją buvome 

gražiais /žodžiais sutikti. Patį 
gyvenimą joje pradėjome tik 
palengva pažinti ir dabar, jau 
beveik , po septynių darbo mė
nesių, galima apie jį pašnekė
ti.

Iš pereinamųjų stovyklų į 
darbus skirstė visiškai neatsi
klausiami skyriamojo. Pasta
rasis, radęs savo pavardę pa
skyrimo sąrašuose, turėjo va
žiuoti. Tik ypatingai griežtai 
pasipriešinus, palikdavo. To
kiu būdu Darbo Ministerijos 
pažadas leisti darbininkui pa
reikšti savo nuomonę, buvo 
nevykdomas.

Bent 70 nuoš. atvykusių “sa
vanorių Europos darbininkų” 
buvo paskirti į žemės ūkį. že? 
mes ūkio darbai yra labiau
siai nemėgiami pančių Anglų, 
todėl čia didžiausias darbo jė
gos trūkumas. . Jį sumažinti 
turime mes, atvykėliai.

Apie darbo sąlygas ir atly
ginimus žemės ūkyje su Vo
kietijoje dirbančiais Darbo 
Ministerijos pareigūnais buyo 
atskirai šnekėta ir gauta ip- 
formačijų, kad žemės ūkio, 
darbininkai gyvens hotel i uo- 
se, iš kur vyks į darbus ir kad 
dirbti reikės 48 valandas į sa
vaitę.

Praktikoje iš šių informaci
jų teišpildoma tik viena: že
mės ūkyje reikia dirbti 48 va
landas per savaitę. Toliau 
Darbo Ministerija, turbūt, 
“nežino,” ką jos agentai Vo?. 
ki&tijoje šnekėjo. \

Dirbantieji žemės ūkyje į 
darbą turi važiuoti dviračiais, 
sunkvežimiais arba' autobu
sais. Dviračiais važiuoti ribą f 
nenustatyta. Ji gali būti vieną 
mylia, gaįi , būti, ir 8 mylios.; 
Ką reiškia važiuoti 8 mylias 
dviračiu vėjuotoje Anglijoje,, 
žino tik tas, kuris važiuoja. 
Kitų darbovietės yra už 12-15 
mylių. Vežami autobusais ar 
sunkvežimiais sugaišta maž
daug tiek laiko, kiek ir dvira
čiais važiuojantieji, nes ma
šinomis išvežiojama po labai 
plačius rajonus. Tokiu būdu 
darbo diena žemės ūkio darbi
ninkui. ištįsta iki 12 ir dau-

* giaų valandų, arba darbo sa
vaitė — iki 70 valandų, o at
lyginimas mokamas už 48 va
landas. Pažadas mokėti už nu
vykimą į darbą ir grįžimą iš 
jo — užmirštas.

Išvažiuodami iš Vokietijos 
pasirašėme dąrbo sutartį dirb
ti Darbo, Ministerijos nurody
tą.'darbą vienus metus. Jei to
kia. padėtis būtų, pasilikusi ir 
toliau, šios eilutės visai nebū
tų rašomos. Deja — Darbo 
Ministerija ir čia nuėjo įprąs- 
tu keliu: jau paskelbta, jog 
mes visą laiką turėsime dirbti 
Darbo Ministerijos nurodomą 
(sunkiausią) darbą.

Vadinasi, esame įkliuvę. Iš
vykdami iš Vokietijos tik re
tas galvojome apie žemęs ūkį. 
Norėjome ir norime. į fabri-< 
kus, Mes labiąu kąip kas ki
tas tikirpe Lietuvos atąistaty-r 
mu, bet tai nereiškia, kaęl mes 
nenorėtumėme jau dabar pro
gresuoti, išrilokti amątų, dau
giau. uždirbti, žemės ūkyje nė
ra jokių perspektyvų,

Todėl visų rūpinamasi ką 
toliau daryti?

Į Vokietiją grįžti nenorime. 
Tačiau i r Ąnglįja po .tiek pa
keistų mūsų nenaudai pažadų, 
pasidarė, perdaug nemięla.. Ir
5 metus joje išgyvenę mes 
vargu benorėsime priimti jos 
pilietybę, nors už ją ir laisvė 
bei teisės pažadamos. Praei
tyje matėme daug viliotojų, 
deja, jiem, nepavyko. > (D., vas.
6 d.).

kių silpnapročių, kurie vis
kuo tikį.

Štai “atsivertėlis” Budenz 
pasiūlė, kad reikia organi
zuoti penkiolikos milijonų 
armiją kovoti Amerikos ko
munistus. Manėme, kad tą
ja kvailyste susižavės tik 
Naujienos, bet padarėme 
didelę klaidą. Klerikalų 
Draugas dar aiškiau ir kar
ščiau tam Budenz planui 
pritaria. Draugas mano, 
kad komunistai yra stiprūs 
ir Budenz “pasiūlymas yra 
vertas rimto dėmesio” (D., 
vasv 7 d.).

Draugo bendradarbis 
Arūnas rašo sužinojęs, kad 
Italijos komunistai esą su
darę planą paimti Italiją, 
nuverčiant de Gasper i vy
riausybę. Tai esąs “planas 
K.” Jis rašo:

Atidengtas komunistų “pla
nas K” parodo, kad sovietų 
maršalas Kirovas, po netikru 
Martin Covacio vardu, persi
kėlė iš Jugoslavijos ' į Italiją, 
kad čia asmeniškai vadovaus 
komunistų, sukilimui. Jis tiki
si suorganizuoti slaptą komu
nistų armiją iš 1QO,QOO žmo
nių, gerai ginkluotą sovietiš
kais, angliškais ir amerikoniš
kais automatiškais ginklais, 
skirstant mažomis grupėmis 
nuo 10 iki 30 žmonių, kurių 
kiekvienoje turi būti mažiau
siai 2 slavai, Kominformo at
stovai.

Tasai Kirovas, matyt, 
yra- baisiai galingas žmo
gus. Jis italus ginkluos ne 
tik sovietiškais, bet ir ang
liškais ir amerikoniškais 
ginklais! Išeina taip, kad

Lietuvos Žinios
Rašo L. SKLERYTĖ

KiLERIKADAI IRGI 
SUSIŽAVĖJO

SakpmaJ nėra pasaulyje 
tokios kvailybės, kuri ne
rastų sau pasekėjų;-Yra to-'

PRIENŲ. APSKRITIS

Ką. dąyė Tarybą valdžia Prie. 
; Apskrities Darbo Žtnopėms 
Smetoniniais laikais vien 

Prienų apskrities Pakuonio 
valsčiuje 9 dvarininkai valdė 
1,200 hekt. žemės. Pakuonio 
valsčiuje Patamulšip dvarą 
valdė vokietė baronienė fon 
Liosavienė; dvarininkas Nor- 
kaitis, buvęs ministro pava
duotojas, tame pat valsčiuje 
turėjo, Uu dvarus — Daukšia- 
gires ir Naujadvario.

Tarybų valdžios kernes re- 
foiung davė ■ žemę, tikriesiems 
jos šeimininkams. Prienų ap
skrities žemės,ūkio darbinin
kai, bežemiai ir mažažemiai 
darbo valstiečiai gavo amži- 
ną'ąn. ir > nęmokamam naudoji- 
mųį 6,245 ha žemęs. Be to, 
jie’gavo apie 200 arklių, daug 
kai’vįų, kiaulių, žemės ūkio 
inventorių, apie 300 gyvena
mų namų ir apie 500 ūkiškų 
pastatų. Naujakuriai gavo 
1,130,000 rublių ilgalaikės pa
skolos statybai, žėYnės ūkio in
ventoriui bei. gyvulių įsigiji
mui.

Daug padeda darbo valstie
čiams tvarkyti savo ūkius že
mės ūkio kooperacijos drau
gijos, kurios jau. jungia, apie 
1,000 narių.

Vien, 1947 metais žemės 
ūkio kooperačijos draugijos iš- 
dalįnp darbo valstįęčiams apie 
300 tonų įvairių trąšų, apie 
200 žemės ūkio mašinų. • 

šimtams apskrities darbo 
valstiečių padėjo apdirbti že
mę ir iškulti derlių Prienų ap
skrities MTS ir MANP.

Tarybų valdžia, rūpindama
si darbo žmonių švietimu, 
įsteigė apskrityje platų, mo- 
kyklų;.. bibliotekų: ir skaityklų 
tinklą. Apie pasiekimus Prie
nų apsl^-ityje kultūros srityje 
aiškiai,, rodę., žemiau patiekti 
faktai ir skaičiai/

Buržuaziniais laikais Prienų 
apskrityje, tebuvo tik viena 
gimnazija su- 240 mokinių. O 
dabar gi apskrityje jau veikia 
2 gimnazijos su 970 rhękįnjų. 
Kiekviename valsčiuje yra 
progimnazija, o Prienų mies
te — dvi suaugusiųjų pro

2 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-*K^tv., Vasario 12; 1948

tame suokalbyje nuversti 
de Gąsperį dalyvauja ir 
Anglija, ir Amerika, kurių 
pagalba de Gasperi kabine
tas tik ir pasilaiko.

Tuojau aišku, kad Drau
go bendradarbiui trūksta 
vienos lentos.

Paryžius. — Du ameri
konai kareiviai suimti už 
francūzoužmušimą.

Chicago. — Medvilnes 
kaina vis krinta žemyn bir
žose.

Mohandas Gandhi prieš pat 
nužudymą. Paveikslas trauk

tas jam einant melstis, kur 
ir buvo nušautas.

gimnazijos. Iš viso 9 progim
nazijos su 900 mokinių, ir 127 
pradinės mokyklos su 5,600 
mokinių. ’

Bendras mokyklinio jaunimo 
skaičius siekia 7,470, prašok
damas buržuaziniais laikais 
besimokančiųjų skaičių 3,000.

Vietoje vienos menkos bibli
otekėlės buržuaziniais laikais, 
šiandien apskrityje yra 7 bi
bliotekos ii* 40 kilnojamųjų 
bibliotekų su 12,000 tomų 
knygų. Kaimuose veikia 77 
klubai-skaityklos.

★ ★ ★

Pakuonio valsčiaus Dvylikių 
apylinkėje pas valstietį Ka- 
šiubą įsikūrė klubas-skaitykla. 
Skaitykloje yra daug grožinės 
ir agrotechnikinės literatūros, 
o. taip pat ir periodinės 
spaudos. Prie skaityklos vei
kia bibliotekėlė, iš kurios kai
mo gyventojai ima skaityti 
knygas į namus.

Balbieriškio valsčiuje 150 
daugiavaikių ir vienišų moti
nų gauna apie 20,000 rublių 
į mėnesį pašalpos. Taip pat 
daug motinų yra apdovanota 
medaliais.

Prienai. Tūkstančiai valstie
čių neseniai aplankė žemės 
ūkio parodą Prienuose.

Parodoje buvo gausu gyvu
lių eksponatų. Pirmojo laips
nio premija buvo apdovanotas 
valsčiaus žemės ūkio koope
racijos' draugijos eržilas “Na
ras.” Aukštą įvertinimą gavo 
Jėzno valsčiaus valstiečio Kar
čiausko ardėnų veislės eržilas 
“Aras,” Šilavoto valsčiaus 
valstiečio eržilas “švedas.”

Grūdinių kultūrų skyriuje 
puikiai pasirodė Daukšiagirio 
tarybinis ūkis. Tarybinio ūkio 
aukšto derliaus meistrai 
išaugino kiekviename hektare 
27 dvigubus centnerius rugių 
“Dotnuvos aukštieji,” po 27 
dvigubus . centnerius rugių 
“Petkus” ir po 19 dvigubų 
centnerių miežių “Maja.”

Už geriausius eksponatus 
buvo paskirta 75 piniginės ir 
medžiaginės premijos, tame 
tarpe—žemės ūkio mašinos. 
Vilnius.
1J)48 m, sausio mėn.



Kaip Dirba ir Gyvena Tarybų 
Lietuvos Valstiečiai

Tam, kad jūs galėtumėt 
įsivaizduoti kokių milžiniš- 

’ kų nuostolių padarė Lietu
vos žemės ūkiui vokiškųjų 
fašistų okupacija, užteks 
pasakyti, kad vien tik kar
vių vokiškieji okupantai 
sunaikino 620,000 galvų. 
Laukai buvo užsėti mino
mis, išvagoti apkasų, pa
dengti visokios karinės 
technikos nuolaužais.

Bet lietuvis valstietis 
įkvėptas Tarybinės Armi
jos pergalių vos karo aud* 
ra i praūžus tuoj išėjo į 
laukus.

Nežiūrint baisių karo pa
darinių ir pokarinių sunku
mų, mūsų valstiečiai pasie
kė didelių laimėjimų.

Aš noriu pasakoti apie 
Tarybų Lietuvos valstiečių 
laimėjimus 1947 metais.

Grūdinių kultūrų, dau
giausiai rugių ir kviečių, 
pasėlių plotai 1947 metais 
padidėjo daugiau kaip šim
tu dvidešimt tūkst. hektarų 
palyginti su 1946 metais ir 
beveik pasiekė prieškarinį 
lygį-

Padidėjo ir grūdinių 
ankštinių kultūrų, grikių, 
linų, bulvių, daržovių, pa
šarinių žolių pasėlių plotai.

1947 metais cukrinių 
runkelių buvo pasėta pus
antro karto daugiau, kaip 
prieškariniais laikais.

1947 metais Lietuvoje 
nuimtas toks gausus der
lius, koks retai būdavo ir 
derlingiausiais prieškari
niais metais.

Kėdainių apskrityje dau
giau kaip 20 tūkstančių 
hektarų plote vidutiniškai 
iškulta po 80 pūdų grūdų 
iš kiekvieno hektaro. Dot
nuvos valsčiaus Romėnų 
apylinkėje 150 hektarų plo
te gauta po 110 pūdų grū
dų iš kiekvieno hektaro, o 
kaimyninėje Padotnuvio 
apylinkėje 160 hektarų plo
te vidutiniškai gauta po 
108 pūdus rugių ir kviečių 
iš hektaro.

Panevėžio apskr., Troš
kūnų valsčiaus darbo vals
tiečiai nuėmė po 100-110 
pūdų žiemkenčių nuo 1 ha 
daugiau kaip 2,000 ha plo
te.

Joniškio apskrityje ištisi 
valsčiai išaugino po 80-85 
pūdus rugių derlių iš hek
taro. Ir taip beveik visose 
kitose apskrityse.

Dar didesnių laimėjimų 
pasiekta respublikos tarybi
niuose ūkiuose.

Tolimų apylinkių valstie
čiai vykdavo susipažinti su 
Kėdainių apskrities, Žeimių 
tarybinio ūkio pasėlių sto
viu. Ir buvo kuo gėrėtis. Di
deliuose plotuose, kurie yra 
buvusio grafų Kosakofskių 
dvaro teritorijoje, Žeimių 
tarybinis ūkis nuėmė po 
110 pūdų žiemkenčiij iš 
kiekvieno hektaro. Buvęs 
dvaro kumietis, dabar tary
binio ūkio grandininkas 
Pranas Žmejauskas išaugi
no kviečių 10 ha plote po 
125 pūdus kiekviename 
hektare, rugių po 156 pū
dus kiekviename hektare 
12.2 ha plote.

Kelmės tarybiniame ūky
je buvę kumieciai Urbelis 
ir Kotkauskas 6 hektarų 
plote gavo po 160 pūdų ru
gių nuo 1 ha. Baisogalos 
tarybiniame ūkyje grandi
ninkas Luckus iš penkių ha 
ploto gavo 13 tonų miežių. 
Tarybinės žemės reformos 

vaisiai
Vienas pirmųjų vokiškų

jų okupantų žygių buvo 
likviduoti žemės reformą,

Rašo Vytautas Vazalinskas 
LTSR Mokslų Akademijoj 
žemės ūkio instituto direkt.

tarybų valdžios įvykdytą 
1940-1941 metais. Hitleri
ninkų durtuvu remdamiesi 
dvarininkai, stambūs ūki
ninkai, vokiečių kolonistai 
atėmė žemę iš dešimčių 
tūkstančių šeimų. 
Dešimtys tūkstančių 
naujakurių ir vidutiniųjų 
valstiečių vokiškųjų fašistų 
ir jų lietuviškų pakalikų 
buvo įstumti į neviltis, o 
daugelis jų nužudyta arba 
išvežta į Vokietiją. Kaip tik 
buvo Tarybinės Armijos'at
vaduotas Vilnius ir sugrįžo 
tarybų vyriausybė, ji tuoj 
ėmėsi likviduoti vokiškųjų 
fašistų šeimininkavimo pa
darinius, nuo kurių nuken
tėjo Lietuvos darbo valstie
čiai.

Lietuvos TSR Aukščiau
sioji Taryba dar 1944 metų 
rugpiūčio 30 d. priėmė įsta
tymą “Dėl vokiečių okupa
cijos padarinių žemės ūky
je likvidavimo.” Pagal šį 
įstatymą buvo atstatyta 
padėtis, buvusi iki karui 
prasidedant. Aukščiausia 
žemės valdymo norma buvo 
nustatyta ne didesnė kaip 
30 ha. Buvo suvisuomenin
ta 1,260,925 hektarų že
mės, priklausiusi anksčiau 
dvarponiams ir kitokiems 
storpilviams. Vėl atsikūrė 
tarybiniai ūkiai, o iš žemės 
fondo gavo žemės 86.367 
naujakurių šeimos. Apie 
50.000 bežemių valstiečių ir 
bernų gavo amžinai ir be 
jokio atlyginimo apie 450.- 
000 ha žemės, t. y. viduti
niškai 9 ha žemės vienam 
ūkiui. Mažažemiams gavus 
papildomai apie 200.000 ha 
žemės, Lietuvoje susidarė 
dešimtys naujų vidutinių 
valstiečių ūkių.
Milžiniška parama darbo 

valstiečiams
Savaime suprantama, kad 

tarybinė žemės reforma iš 
pagrindų buvo skirtinga 
nuo komedijos, vadinamos 
žemės reforma, kurią krik
demai padarė po pirmojo 
pasaulinio karo.

Buržuazinėje Lietuvoje 
padalytos “žemės refor
mos” svarbiausias uždavi
nys buvo apsaugoti dvari
ninkus ir stambius žemval
džius nuo valstiečių var
guomenės pasikėsin i m o 
prieš šventąją nuosavybės 
teisę. “Reforma” tik ap
mulkino ir į didelius sun
kumus įgrūdo mūsų kaimo 
darbo žmones. Iš • tokios 
“reformos” naudą turėjo 
Krupavičius, jo sėbrai, o 
paskiau smetoniškoji klika.

Juk nuo 1931 metų ligi 
1939 metų 15,432 valstiečių 
buvo išvaržyti. Valstiečių 
įsiskolinimas Žemės bankui 
ir kredito draugijoms iš 7 
milijonų 1925 metais pašo
ko ligi 173 milijonų litų 
1938 metais.

Taiybų Lietuvos vy
riausybė užsibrėžė nuo pat 
pirmųjų dienų pastatyti 
naujakurius ant tvirtų ko
jų,-" apsaugoti juos nuo 
stambiųjų ūkininkų išnau
dojimo.

Bežemiams ir mažaže
miams buvo suteikta di
džiulė valstybinė pagalba. 
Atiduoti nemokamai 70,- 
000 gyvenamųjų namui ir 
ūkinių trobesių, išduota 
daugiau kaip vienas milijo
nas kubinių metrų miško 
medžiagos statybos reika
lams. Vokiškųjų okupantų 
sudegintų ir s u n aikintų 
kaimų vietoje iškilo šimtai

naujai pastatytų ' kaimų, 
tūkstančiai naujų valstiečių 
sodybų.

Tarybiniams naujaku
riams buvo atiduota nemo
kamai mašinų ir invento
riaus. Naujakuriams buvo 
suteikta daugiau kaip 90 
milijonų rublių kredito įsi- 
kurdinimui. Suteikta žymi 
pagalba sėklomis ir kitkuo.

Valstiečiai, gavusieji že
mę, dvejiems metams buvo 
atleisti nuo žemės ūkio ga
minių pristatymo valstybei 
ir nuo žemės ūkio mokesčio 
mokėjimo.

Visos išvardintos .prie
monės ir sudarė pagrindą, 
leidusį pokariniu laikotar
piu nepaprastai greitai su
tvirtėti ekonomiškai naujai 
s u s i k ū r u s i e m s vals
tiečių ūkiams.

Reikia turėti galvoje, kad 
tarybinė valdžia teikė ir 
tebeteikia didelę paramą 
tiems vidutiniems valstie
čiams, kurie negavo papil
domos žemės.
MTS ir MANP — geriausi 

valstiečių talkininkai
Mūsų respublikoje turi

me, palyginti, nedaug —tik 
apie šimtą tarybinių ūkių. 
Taigi mūsų žemės ūkyje 
lemia smulkūs paskirų val
stiečių ūkiai.

Jiems į pagalbą ateina 
/valstybės sukurtos mašinų- 
traktorių stotys (MTS) ir 
mašinų - arklių nuomojimo 
punktai (MANP).

Atkuriant vokiškųjų oku
pantų sunaikintus MTS ir 
MANP lietuviui darbo val
stiečiui atėjo į pagalbą bro
liškosios tarybinės respubli
kos. Į Lietuvą atėjo šimtai 
traktorių, tūkstančiai ku
liamųjų, kultivatorių, sėja
mųjų, trierių ir kitų žemės 
ūkio mašinų iš Stalingrado 
ir Charkovo, iš Čeliabinsko 

ir Rostovo.
Šiandien mūsų respubli

koje veikia 52 mašinų-trak- 
torių stotys ir 256 mašinų- 
arklių nuomojimo punktai.

Valstietis, kuris dėl ark
lių ar dėl mašinų stokos ne
pajėgia pats susidoroti su 
lauko darbais, eina į MTS 
ir sudaro su ja sutartis pa
vasario ir rudens arimui, 
sėjai ir javų valymui, kūli
mui ir t.t.

Mūsų kaimas ' pamėgo 
traktorių, gerbia iš kaimo 
vaikų išaugusius traktori
ninkus, žemės ūkio mecha
nizatorius. . ’

Liaudis jau sukūrė nema
ža posakių, apibūdinančių 
mūsų kaimo valstiečio pa
žiūrą į MTS.

“Kur išarė MTS — ten po 
šimtą pūdų užderės.”

“Ateis į talką MTS ir ta
vo ūkis sustiprės.”
Tarybinė kooperacija —pa
tikimiausia darbo valstier 

čių atrama
i

Kooperacija smetoninėje 
Lietuvoje buvo valstiečiui 
tikra nelaimė.

Kooperaciniai . bankeliai 
reiškė “draugiškus . vekse
lius”, lupikiškiausius pro
centus ir pagaliau, neišven
giamas varžytines.

Vartotojų bendrovės — 
pasipelnymo šaltinis vadei
voms ar nuostolis nariams 
— valstiečiams.

Ir nėra ko stebėtis, kad 
net pats žodis “kooperaci
ja” mūsų valstiečiui smeto
ninėje Lietuvoje tapo ne
mielas.

*Tarybinė kooperacija į- 
žengė j mūs kaimą lėtu, bet 
tvirtu žingsniu? Tarybinė 
kooperacija leido darbo val
stiečiams savo pačių paty

Šitie tūkstančiai Detroito darbininkų aną dieną trankė namo iš Dodge automobilių 
dirbtines, kuomet del nepaprasto šalčio įmonė turėjo užsidaryti. Tai labai retas 

atsitikimas šio miesto industrinėje istorijoje.

rimu įsitikinti jos privalu^ 
mais ir tada žmonės pa
traukė į kooperacines drau
gijas.

Mūsų kaime giliausias 
šaknis įleido žemės ūkio, 
gyvulininkystės ir pieninin
kystės, vartotojų ir kredito 
kooperacijos draugijos.

.Tarybinės žemės ūkio 
kredito draugijos teikia 
valstiečiams paskolas tro
besiams statytis, mašinoms 
bei gyvuliams įsigyti ir ki
tiems ūkiškiems reikalams. 
Kadangi draugijos, dau
giausia naudojasi valstybės 
teikiamomis lėšomis, tai iš 
valstiečių imamos palūka
nos keleriopai mažesnės, 
kaip smetoniniais laikais. 
Tam tikrais atvejais vals
tiečiai gali naudotis ir be- 
procentiniais kreditais.

Vartotojų kooperacija tu
ri savo parduotuves visuo
se valsčiuose ir daugelyje 
kaimų. Vartotojų koopera
cija pardavinėja valstie
čiams reikalingas pramoni
nes prekes ir ūkio reikme
nis, o taip pat superka iš 
valstiečių, ypač tolimesnėse 
vietose, įvairius žemės ūkio 
produktus, kuriuos parda
vinėja miesto gyventojams.

Žemės ūkio kooperacijos 
draugijų, į kurias jau susi
telkė 72,000 valstiečių ūkių, 
svarbiausias tikslas padėti 
darbo valstiečiams geriau 
ūkininkauti, išvystyti savo 
ūki. Tam tikslui žemės ūkio 
kooperacijos draugijos yra 
įsteigusios daugiau kaip du 
šimtus kergimo punktų, 
205 kooperatinių kalvių. 
Draugijos įgyja įvairių že
mės ūkio mašinų ir padar
gų, kuriais jų nariai naudo
jasi už mažą mokestį. Dar
bymetyje draugijos nariai 
ateina vienas kitam į tal- 

■ką.
Didysis planas Lietuvos 

žemės ūkiui atstatyti 
ir išvystyti

Kaip ir visose ūkinio gy
venimo srityse, valstybė 
planuoja ir žemės ūkio at
statymą jr išvystymą.

Planingumas prigijo mū
sų kaime ir mūsų valstiečiai 
išmoko dirbti planingai, jie 
.įsitikino, jog planingumas 
žemės ūkyje tokia pat pa
laima kiekvienam valstie
čiui, kaip ir’ valstybei.

Lietuvos žemės ūkis turi 
savo penkmečio planą. Į 
penkmečio pabaigą Lietu
vos žemės ūkis turi pakilti 
ligi 108 procentų prieškari
nio lygio. Įstatymas nusta
to 1950 metams bendrą res
publikai pasėlių plotą, — 
2,525,000 ha, tame skaičiu
je grūdinėm - kultūrom — 
1,619,000 ha, technikinėm 
kultūrom — (linai, cukri
niai runkeliai ir kt.) —122,- 
000 ha, daržovėm ir bulvėm

— 234,000 ha., pašarinėm 
kultūrom — 550,000 ha.
Įstatymas nustato 

į penkmečio pabaigą Lie
tuvos TSR vidutinį derlin
gumą grūdin. kultūrom iš 
hektaro — 11 dvigubų 
centnerių, bulvėms—120 dv. 
centnerių, daržovėms —120 
dv. centnerių, linų pluošto
— 3,7 dv. centnerio ir cuk
rinių runkelių — 190 dv. 
centnerių.

Tokiems derliams pasiek
ti bus .žymiai pakelta žem
dirbystės kultūra ir plačiai 
panaudoti mokslo laimėji
mai agronomijos srityje. 
Valstiečiai bus gausiai ap
rūpinami trąšomis. Vien tik 
atstatytasis ir jau veikian
tis Klaipėdos “Artojas”, į- 
vedus jo visus galingumus, 
duos respublikai 90,000 to
nų superfosfato per metus. 
Žymiai išaugs žemės ūkio 
mechanizacija per MTS ir 
žemes ūkio mašinų vartęjL 
mas valstiečių ūkiuose per 
žemės ūkio kooperacijos 
draugijas. Melioracijų dar
bams penkmečio planu iš
skirta 20 milijonų rublių ir 
numatyta nusausinti pasė
liams 45,000 ha plotas.

Planas numato išvystyti 
mūsų respublikos žemės ū- 
kį intensyvosios gyvulinin
kystės linkme su aukštai iš
vystytu prekin. pieno ūkiu, 
kiaulininkyste ir paukšti-' 
ninkyste. Įstatyme nustaty
ta 1950 metų pabaigai ši
tokie produktingųjų ir dar
bingųjų gyvulių skaičiai: 

arklių 490,000
galvijų 1,055,000
kiaulių 1,100,000
avių 630,000

Kiekvienas darbo valstiečio 
ūkis gali ir turi turėti 

2—3 karves
Penkmečio planas žemės 

ūkio srityje sparčiai vysto
mas ir tikriausiai jis bus 
įvykdytas dar 1949 metais. 
Tai reiškia, kad jau po 
dviejų metų Lietuvos žemės 
ūkis ne tik pasieks, bet ir 
viršys prieškarinį lygį.

Artimiausias uždavinys, 
kurio vykdymui skiriamas*’’ 
didelis dėmesys, yra bekar- 
viškumo likvidavimas mūsų 
kaime. Imamasi visų prie
monių, kad jau ateinančiais 
metais nebūtų Lietuvoje 
nei vieno valstiečio ūkio, 
kuris neturėtų savo karvės.

Neseniai Lietuvos visuo
meninis veikėjas Antanas 
Sniečkus kalbėdamas dėl 
uždavinių atstatant ir iš
vystant Tarybų Lietuvos 
žemės ūkį, tarp kita ko', pa
reiškė :

“Mes turime visus gali- 
mums visokeriopai padidin
ti karvių kiekį darbo vals
tiečių ūkiuose. Kiekvienas 
darbo valstiečio ūkis gali ir 
turi turėti 2-3 karves.”

Ir tatai bus pasiekta.

Eilinio valstiečio balansas
Mūsų respublikos valstie

čiai .1947 metais žymiai 
anksčiau kaip tatai būdavo 
.bet kuriais kitais metais 
susidorojo su visais žemės 
ūkio darbais.

Javai iškulti ir valstiečiai 
atsiskaitė su valstybe. Ank
sti buvo baigti žiemkenčių 
sėja ir rudens arimas, iš
kastos bulvės, išrauti cukri
niai runkeliai.

Turgavietėse visuose Lie
tuvos miestuose ir mieste
liuose prigrūsta valstiečių 
vežimų,-atvykusių parduoti 
savo ūkiuose išaugintas gė
rybes, paukščius, kiaules ir 
t.t.

Mūsų valstiečiai šiais me
tais suveda džiugų balansą. 
Jie gerai padirbo ir žemė 
jiems gerai atsilygino. ' .

Binghamton, N. Y.
Daktaras A. Varkulis

Daktaras A. Varkulis, bai
gęs dentisterijos mokslą jau 
keli metai atgal ir karo metu 
tarnavęs Dėdei Šamui ir grįžęs 
su kapitono laipsniu, šiuo me
tu įsikūrė savo ofisą ir stojo 
darban — praktikuoti dentis- 
teriją. Jo ofisas yra 205 Main 
St., Johnson City, N. Y.

—Kaip sekasi, daktare?— 
užklausiau jo anądien susiti
kęs.

—O, gerai. Negalima skųs
tis, — atsako jis su malonia 
šypsą.

—Ar jau sužinojo žmonės, 
kad čionai įsikūrei?

—Jau žino, kur nežinos. 
Užeidinėja, ir darbo turiu. O 
yra darbas—yra ir duona.

—Tai ir gerai. Laimingos 
kloties, daktare, — palinkė
jau jam.

Binghamtoniečiai turi jau 
kelis medicinos daktarus lie
tuvius. Bet dentistas, tai Dr. 
Varkulis—pirmas. Jis darbi
ninkų tėvų sūnus, čionai, au
gęs, turi plačias pažintis ne 
tik su tais žmonėmis, su ku
riais sykiu augo, bet ir su se
nesniais ir jaunesniais amžiu
mi. Jis gali turėti gražų pa
sisekimą savo profesijoj.

S. J.

McAllen, Texas
Gerbiami idėjos draugai!

Sveikinu -jus visus, kaip 
Laisvės štabo .narius, taip ir 
skaitytojus, o labiausiai ro- 
chesteriečius, senus savo pa
žįstamus.

Texas valstija yra saulėta, 
čia labai patinka, oras geras, 
saulės spindulių įvalias. Svei
katos atžvilgiu jaučiuosi gerai 
ir laikas bėga greitai. Smagu, 
kad Laisvė ateina, gaunu kiek- 
viėnos dienos. Aukoju $5.00 
dienraščio perkėlimui į naują 
vietą. Anthony J. Oilen.

3 puslapis—Laisvė (Liberty,
Lithuanian Daily),

Ketv., Vasario 12, 1948

Miami, Florida
MŪSŲ ŽINIOS

Dabartiniu laiku miestas tu
ri daug svočių iš visos plačios 
Amerikos. Daug suvažiavo 
lietuvių iš įvairių kolonijų ir 
šildosi. Atvyko drg. Ziksie- 
ne su dukra iš Chicagos. Sve
čiuojasi graži jaunuolė i| De
troito, Daukiutė, Jono ir Julės 
Daukų dukra; iš Brooklyno 
Simonienė, iš Clevelando dd. 
Daniai, iš Binghamtono O. 
Girnienė ir M. Kazlauskienė, 
taipgi Tamašiūnai iš Detroito 
ii’ Karmuzai iš Clevelando.

Turėjome viešnią iš St. Pe
tersburg. Fla., tai d. Eva Si- 
mans. Ji išpildė savo pažadą, 
nes buvo pasižadėjus atsilan
kyti į LDS kuopos parengimą, 
ką ir padarė.

Sausio 27 d. įvyko LDS 54 
kuopos balius. Atsilankė drg. 
Eva Simans. Gaila, kad dau
giau svečių neturėjome iš St. 
Petersburg. Balius pavyko 
gerai.

Oras pas mus dabar geras. 
Kartais palyja, atvėsta; bet 
netrukus vėl ’atšyla ir saulu
tė maloniai kaitina. Smagu 
svečiams, kada oras yra gra
žus. nes jie atvyko pasikai-. 
tinti saulės spinduliuose. Čia 
nuolatos gyvenant, tai šiltas 
oras ir atsibosta, bet kurie at
vyksta iš šiaurinių valstijų, 
kur dabar taip šalta, ‘tai jie 
moka įvertinti saulutės šilumą. 
Jeigu pasitaiko kurias dienas 
oras apsiniaukęs, tai ir svečių 
veidai apsiniaukia.

šiuos žodžius berašant su
žinojau, kad drg. Ziksas iš 
Chicagos atvažiuoja, taigi sve
čių skaičius padidės, taipgi 
bus malonu svečius pamatyti.

Kainos tai ir čia pakilę ant 
visko. Prie to, atvykęs kiek
vienas nori nupirkti kokių do
vanų dėl savo giminių, pažįs
tamų, taipgi ir savo atminčiai, 
tai ir pirkinių kainos pakyla. 
Vasaros laiku daug tų daly
kų galima čia gauti pigiau, 
negu šiaurinėse valstijose. Gi 
žiemos laiku, kada ant reik
menų kainos ir kitur pakyla, 
tai pas mus jos dar daugiau.

Būna, žinoma, visaip, vieni * 
atvykę čia pinigus palieka> o 
kiti juos išsiveža, gudresni iš- 
laimi iš silpnesnių.

★
Vasario 1 d. turėjome LDS 

54 kuopos ir LLD 75 kp. su
sirinkimus. Narių atsilankė 
gerai, susirinkimai pavyko. 
LLD 75 kp. valdyba perrink
ta. Kuopos pirmininkas yra 
Antanas Maison, užrašų rašti
ninkas pasiliko tas pats — L.' 
Pulton as, finansų sekretorius 
‘—F. Cvirka, kasierius J. D. 
Sliekas.

, Susirinkime turėjome.ir sve
čių, dalyvavo dd.. O. Girnienė, 
M. Kazlauskienė, Elizabeth 
Wickersham, taipgi clevelan- 
diečiai Daniai. Drg: O. Gir
nienė pasakė trumpą, bet 
įspūdingą prakalbėlę. Taigi, 
susirinkimai gerai pavyko.

Daugelis draugų ir draugių 
užsirašė būsimą eilių knygą 
St. Jasilionio. Didelė didžiu
ma LLD narių sumokėjo duo
kles už 1948 metus.

LDS 54 kuopa nutarė grei
toje ateityje surengti pikniką, 
nes jau dienos darosi ilgesnės, 
o čia visuomet yra šilta ir 
gražu, taipgi svečių atvažiuo
ja. tai yra geresnė proga su 
jais susitikti ir pasimatyti. 
Pikniko surengimui išrinkta . 
gera komisija: Margareta ir 
Aleksandras Valiulioniai ir 
Frank Cvirka. Aišku, kad jie 
darbą atliks gerai.

čionai parengimas surengti, 
tai sunkus darbas, šokiams 
yra labai gražių svetainių, 
bet vien šokių neužtenka, rei
kia ir maisto, gi jis brangus. 
Bet kada draugai deda pa
stangų, tai ir tą atlieka, štai 
LDS kuopos balius buvo sėk
mingas, bet drg. J. Paukštai- 
tis, komisijos narys, sakė, kad 
net svorio neteko, kol paren
gimą sėkmingu padarė, čia 
daug yra visokių formalumų, 
kad surengti parengimą.

Na, pasimatysime greitojė 
ateityje piknike, kuris bus su
rengtas. E. K. Sliekienė.
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(Tąsa)

Greit jau ir šautuvam kulkų pradėjo 
trūkti, o ir pačių šautuvų nepakako su- 
mobilizuotiem milijonam kareivių ap
ginkluoti. Pašauktuosius kareivius tek
davo mokyti karo pratimų su lazdom vie
toj šautuvų. Net ir fronto kareiviam 
kartais šautuvų nepakakdavo. 1915 m. 
pavasarį Galicijoj priešo puolimus at
remdami rusų kareiviai vartodavo net 
akmenis. Buvo net rimtai galvojama ap
ginkluoti kariuomenę ant ilgų kotų už- 
jmautais kirviais, kaip viduramžiais. Ir 
tai ne anekdotai, bet faktai, apie kuriuos 
pasakoja Dūmos pirmininkas Rodzian- 
ka.

Dar 1914 m. rudenį vyriausias vadas 
didysis kunigaikštis Nikalojus Nikolaje
vičius pasikvietė visuomenės atstovus ir 
pareiškė: “Padėtis neišbrendama — ka
riuomenė be batų. Gelbėkit, ką nors pa
darykit!” Norėta suburti tam darbui vi
suomenės jėgos ir ateiti į pagalbą ka
riuomenei. Bet vidaus reikalų ministeris 
Maklakovas neleido visuomenės organi
zacijų atstovų suvažiavimo: “Jūs ne ba
tus dirbsit, o kelsit revoliuciją!” — pa
reiškė Maklakovas ir liepė gubernato
riam suvaryti batsiuvius batų siūti. Tik 
vėliau, kai paaiškėjo tragiška būklė, vi
suomenės organizacijos jau buvo prašo
mos padėti kariuomenei ir jos atliko 
svarbų darbą kariuomenės tiekimo pa
gerinime.
Sumobilizuota kariuomenės ^Rusijoj bu

vo taip daug, kad niekas tikrai ir neži
nojo, kiek jos esama. Mobilizacijos sky
rius tikino, kad milijonu daugiau, o ka
ro vadovybė ginčijo ir sakė milijonu ma
žiau. Nelaisvėj buvo jau apie *2 milijo
nai rusų karių, o dezertyravusių po Ru
siją slapstėsi apie pusantro milijono. 
Batalionai į frontą atvykdavo vidutiniai 
su ketvirtadaliu išbėgiojusių pakeliui 
kareivių. Ir juo didėjo« nepasisekiinai 
fronte, juo augo žmonėsė įsitikinimas, 
kad viršūnėse kažkas negerai. Žmonės 
kalbėjo: “Visa Rusija žino, kad genero
lai išdavikai, jei to nebūtų, rusai seniai 
jau būtų Berlyną paėmę.” Kai Dūmos 
narys.Šulginas vyko iš fronto į Petrapi
lį, karininkai jį lydėdami vienu balsu sa
kė: “Važiuokit ir pasirūpinkit, kad ne
būtų išdavikų Miasojedovų ir Suchomli- 
novų, bet būtų šovinių. Mes nenorim žū
ti čia su lazdom rankose.” Liaudy ėjo 
tamsūs gandai apie susispietusius arti 
caro rūmų vokiečių šnipus, net kalbėjo, 
kad iš carienės kambario esąs tiesioginis 
telegrafo susisiekimas su kaizerio Vil
helmo kabinetu. Kalbėjo apie pelningus 
karo biznius, ^urių dėka spekuliantai už
dirbo milijonus. O milijoną? sumobilizuo
tų-vyrų šalo, badavo, gulėjo sužeisti li
goninėse ir žuvo begaliniuose frontuose.

Bet viršūnės tiki ir neabejoja, kad ka
ras dar nepralaimėtas. Negi galės Vokie
tija su savo silpnais sąjungininkais atsi
laikyti kuone prieš visą pasaulį! Reikia 
tik susitvarkyti, padidinti karo pramonę, 
prisigaminti šovinių ir pamažu galės im
ti spausti vokiečius. “Karas iki laimėji
mo!” — tas šūkis skajnba Rusijoj, ne
žiūrint visų nuostolių ir nelaimių. Caras 
optimistas. Jis tiki, kad jam bus lemta 
atlikti didžiąją Rusijos istorinę misiją 
— užkariauti Rusijai Konstantinopolį ir 
sąsiaurius, .sujungti Rusijos valdžioj vi
sas Lenkijos dalįs, atėmus lenkų apgy
ventas sritis iš Vokietijos ir Austrijos. 
Ir carienė Aleksandra svajingai rašo Ni- 
kalojui: “O, kokia tai bus’diena, kai vėl 
šventosios Sofijos katedroj galės atlai
kyti krikščioniškas pamaldas. Tiktai įsa
kyk, kad nieko nesugriautų, kas ten yra 
mahometoniško.’”

Tik carienei neduoda ramumo vis au
gąs vyriausiojo karo vado Nikalojaus 
Nikolajevičiaus^ populiarumas. Jai ro
dos, kad tas ilgasis caro dėdė dabar ima 
daugiau reikšti už patį carą, užtemdo 
carą savo griežtumu ir skardžiu balsu. 
Carienė įtaria, kad Nikalojus Nikolaje
vičius tyko gauti' Lenkijos, o gal net ir 
•Rtiteijos sostą. Juk patylom jį jau vadi
na Nikaloju III. Net ir didieji nepasi
sekimai1 fronte nesumažino jo gana di
delio populiarumo. Kariuomenėj su pasi
tenkinimu kalbėjo, kaip Nikalojus Niko
lajevičius atvirai iškoliojąs aukštus ge- 
nerolus, kai kam net antpęčius nutrąu;

kiąs. Nė vyriausias vadas, bet karo mi
nisteris Suchomlinovas kaltas dėl šovi
nių stokos ir kariuomenės tiekimo spra
gų. O prieš Suchomlinovą Nikalojus Ni
kolajevičius jau seniai kovojo. Carienė 
pyksta ir pataria carui pačiam dažniau 
rodytis kariuomenės, paraduos. Kai caras 
sumano aplankyti iš austrų užimtąjį 
Lvovą, carienė nepatenkinta, kad ir Ni- 
kolaša vyksta kartu su juo, lyg kokia 
auklė. Ir iš viso ji nepataria lankyti Lvo
vo ir Peremišlio tvirtovės, pasiremdama 
Rasputino nujautimu, kad tai gali blo
gai baigtis. Kai netrukus po caro apsi
lankymo Lvovą ir Peremišlį atsiėmė vo
kiečiai ir austrai, carienė prikaišiojo, 
kodėl, girdi, nepaklausyto Rasputino nu
jautimo. O dabar išėjo gėda — vos ca
ras aplankė, ir rusai neteko savo laimė
tų tvirtovių.

Ir Nikalojus Nikolajevičius nerodo di
delio prisirišimo Aleksandrai. Jis atvi
rai prikaišioja carienei žalingą artumą 
su Rasputinu. Net pareiškia kojos nekei
siąs į caro rūmus, kol ten bus priiminė
jamas tas nešvarusis mužikas. Nors, be
je, jo žmona atvedė Rasputiną į caro rū
mus. Dabar jis atvirai sakydavo, kad 
Rasputiną reikėtų ištiesti Petrapilio 
aikštėj ir įkirsti rykščių, tada visi jo ste
buklai išlakstytų. O kai karė metu Ras
putinas pareiškė norą atvykti į vyriau
siojo vado būstinę, Nikalojus Nikolajevi
čius atsakė jam trumpa telegrama: “At
važiuok—pakarsiu!”

Tada prasidėjo naujas karas — tarp 
Rasputino ir Nikalojaus Nikolajevičiaus 
bei jo štabo viršininko generolo Januš
kevičiaus, kuris ypatingai nekentė Ras
putino. O Rasputinas nekentė Januške
vičiaus todėl, kad laikė jį svarbiausiu 
karo kaltininku. Bendrai Rasputinas 
buvęs karo priešininkas ir dažnai saky
davo: “Jei ąš būčiau buvęs Petrapily, 
karo nebūčiau leidęs pradėti.” Bet jis 
tuo metu buvo išvykęs į savo gimtąjį 
kaimą.

Vyriausias vadas buvo pasikvietęs ca
rą ir sosto įpėdinį į savo būstinę. Jis at
virai 'išdėstė carui savo priekaištus vy
riausybės apsileidimui ir aplink caro rū
mus’siaučiančiai pakrikimo dvasiai.

—Kraštas kariauja, o rūmai nori sla
ptai susitarti su priešu! — šaukė Nika
lojus Nikolajevičius.

Jis girdėjo apie bandymus užmegsti 
derybas su Vokietija. Tuo tikslu buvo 
atvykusi nuolat Austrijoj gyvenusi rusų 
kunigaikštienė Vasilčikova, kuri atvežė 
laišką nuo carienės brolio Heseno herco
go. Tiesa, caras jos nepriėmė ir išsiuntė 
į jos dvarą, tačiau faktas, kad ji galėjo 
laisvai, atvykti iš priešų krašto su tokiais 
uždaviniais, sukėlė daug kalbų ir įtari
mų. Be to, apie atskiros taikos sudary
mą tarp Rusijos ir Vokietijos su Austri
ja, paliekant santarvininkus jų likimui 
būdavo kalbama Rasputino aplinkoj, kur’ 
galėjo patekti ir Vokietijos agentų.

Dėdės žodžių išklausęs, caras perskai
tė didžiojo kunigaikščio jam perduotą 
monarchistų skundą, kuriame buvo pla
čiai išdėstyti visi priekaištai vyriausy
bei ir rūmam. Jis pareiškė norą tuoj va
žiuoti į Carskoje Selo, lyg ir pasiryžda
mas imtis griežtų žygių prieš Rasputiną 
ir kitas nenormalybes, kaip tai patarė 
Nikalojus Nikolajevičius. Bet didysis 
kunigaikštis pasipriešino, žinodamas, 
kad patekęs į Carsk. Selo aplinką, pasi
matęs su cariene Aleksandra, prieš ku
rią kaip Mik buvo keliama didelė dalis 
kaltinimų, caras neteks savo pasiryžimo 
ir visi griežtumai išnyks. Jis ir tarė ca
rui:

— Kam ten važiuoti? ... Tegu ver
čiau .carienė Aleksandra Feodorovna 
čion atvažiuoja. Kartu visi pasikalbė
sim, gal bus naudingiau.

Caras nežinojo ką atsakyti, ir jau be
veik norėjo sutikti, bet pasakė pagalvo
siąs. Bet vos Nikalojus Nikolajevičius iš 
vagono išėjo, caro artimieji — admiro
las Nilovas, didysis kunigaikštis Kirilas 
Vladimirovičius su savo žmona, carienės 
pussesere Viktorija — protestavo prieš 
carienės iškvietimą į vyriausiąją būsti
nę. Jie žinojo Nikalojaus Nikolajevi
čiaus blogus santykius su cariene ir iš 
tokio pasimatymo nieko gero nelaukė.

(Bus daugiau) "

Itkonių Kaimas
(Tikras atsitikimas gruodžio mėnesį 1905 m.) 

Rašo SIMAN AS JANULIS
Per abi puses vieškelio, 

tarp Kupiškio ir Virbališ
kio, netoli nuo gimtinės mū
sų gerb.' daktaro Graičiūno, 
yra kaimas Itkonių — 11 
viorstų nuo Kupiškio ir tik 
vienas viorstas nuo Virba
liškio kaimo ir ten pat tuo 
vardu valsčiaus raštinės. 
Kaimas Itkonių susideda iš 
apie 20-22 valakų žemės ir 
atskirų kiemų yra apie 25- 
30. Žemė tenai gera ir ūki
ninkai gyveno pasiturinčiai 
ir sugyvendavo labai drau
giškai, kaip retai kur. Ten 
gyveno gerai pasiturintis 
ūkininkas Petras Čiurlis, 
kuris leido savo sūnų Jurgį 
į gimnaziją, o vėliaus ir į 
universitetą Peterburge. 
Kur dabar yra, po paskuti
nio karo, inžinierius Jurgis 
Čiurlis, nežinau, bet prieš 
karą gyveno Kauiie. Būda
mas gimnazijoje, o vėliaus 
universitete, žinoma, ant 
vasaros, kada mokyklos už
darytos, atvažiuodavo į sa
vo gimtinę — Itkonius. Ka
dangi, kaip sakiau, jie visi 
sugyveno labai draugiškai, 
tai vakarais, nežiūrint sun
kaus vasaros darbo, itko- 
niškiai vyrai, o vėliaus mo
terys ir merginos, sueidavo 
ant kiemo pas Čiurlį, susės
davo kur kas galėdavo, dau
giausiai ant didelio svirno 
“gonkų” pasiklausyti, ką 
mokytas Jurgis jiems pasa
kys. Pastarasis, kalbantis 
abelnai visuomet iš lėto, 
nesiskūpėjo jiems papasa
koti apie viską, ką jis pats 
žinojo. Pirmi pasakojimai 
būdavo, kad ne visur taip 
žmonės gyvena, kaip čia, po 
absoliutišką diktatūra ca
ro; kad dauguma vakarinių 
valstybių turi valdžias, ku
rias išrenka patys žmonės 
ir jei ji nesielgia kaip žmo
nės nori, tai patys žmonės 
gali ją prašalinti ir tankiai 
taip padaro ir renka nau
jas. Nurodydavo, kad tak
sus ant žmonių uždeda pati 
jų rinktoji valdžia ir jie 
žino, už ką ir kiek jie mo
ka taksų, o jūs, sakydavo, 
mokate už kiekvieną daik
tą: kaip tai, tabaką, cuk
rų, druską ir net degtuką 
ir nežinote, kad jūs moka
te, o.brangumo bėdą ver
čiate ant pardavėjo. To- 
liaus pradėjo aiškinti ir re
ligiją. Nurodydavo jiems, 
kad krikščionių pasauly y- 
ra tik menka mažuma, ant 
kiekvieno krikščionio yra 
daugiau kaip 10, kurie ti
ki visai į kitokius dievus. 
Kad ir krikščionys, tikin
tieji į tą pačią bibliją, pa
sidaliję į kelias dešimtis 
sektų - tikėjimų, kaip tai: 
katalikų, pravoslavų, liute
ronų, baptistų, presbiterio
nų* ir 1.1. Ir kiekvienas sa
ko, kad kiti tikėjimai nie
kam verti, tik jos geras. Jūs 
pajuokiate rusus, nors jie 
žodis žodin tiki į ‘tą pačią 
bibliją. Tankiai girdime 
tarp lietuvių juokaujant, 
kad rusų kunigai apžėlę 
barzdomis ir ilgais plau
kais — “panašūs į velnią.” 
Rusai gi sako, kad mūsų 
kunigai atrodo kaip mergos
— be ūsų ir be barzdos, ir 
kad ir jauni — su plikais 
pakaušiais, o, girdi, Kristus 
ant paveikslo tai kaip tik 
su barzda ir ilgais plaukais
— kaip tik, kaip jų,popas. 
Tas pats ir .su kitais tikė
jimais — tik mano geras, 
o jūsų visų piš.... ir visi ei
site pas velnią... Vėliaus 
aiškindavo nesąmones, ap
rašytas biblijoje, kurios jo
kiu būdu nesutinka su 
mokslu. Dar apie kunigus,

jų gobšumą ne prie dievo, 
bet prie turtų* ir skriaudi
mą žmonių. Toliaus apie 
kunigų ir popiežių galią vi
duramžiuose ir jų įvestą in
kviziciją, kuri atsižymėjo 
persekiojimu ne taip tikin
čiųjų tokiu žiaurumu, kokių 
ikiz tam laikui nuo barbarų 
.gadynės istorija , nežinojo. 
Na, ir apie patį dievą. Ar 
jam reikia pinigų?’ Ai' rei
kia jam ' namų-bažnyčių, 
kadangi, pagal biblijos ir 
kunigų aiškinimą, dievas 
yra visur visuomet: ir svir
ne ir daržinėj, ir arkly dė j e 
ir miške, jau nekalbant apie 
stubą, kur jo paveikslai ka
bo. O paveikslai labai skir
tingi: pas Joną dievas su 
labai didele žila barzda, o 
pas Igną — jau visai kitaip 
atrodo ir barzda mažesnė ir 
išvaizda visai kitokia. Ma
tomai, dievo išvaizda pri
klauso nuo piešėjo, nes pa
ties dievo niekas niekuomet 
nematė ir nematys, nes ne
gali matyti ar pačiupinėti 
nesančio daikto ir dar dva
sios formoje. Visi tikintieji 
mato dievą tik savo vaiden
tuvėje, kuri pas kiekvieną 
žmogų yra skirtinga. Tas tę 
sėsi per vasara 1900, 1901 
ir 1902 m.

Vėliaus jau Jurgis uni- 
versite, daugiau prasilavi
nęs su gražia uniforma, 
kas valstiečių akyse priduo
da daugiau autoriteto ir pa
sitikėjimo. Pokalbiai tęsėsi. 
Kupišky kunigai sumano 
statuti naują milžinišką 
mūrinę bažnyčią. Iš kur gi 
jie gaus pinigų? Na gi, ži
noma, iš parapijonų. Kuni
gai apkrauna tos milžiniš
kos parapijos žmones nepa
keliamais mokesčiais —nuo 
žemės. Daugiau žemės turi, 
ar gera žemė ar bloga, — 
mokesčių daugiau nuo de
šimtinės. Ne svarbu, ar 
biednas ar turtingesnis, ar 
daug vaikų turi, ar visai 
neturi.

Šventadieniais kunigai 
sako ugningus pamokslus, 
kad “ve, čia altoriuje, tik
ras gyvas dievas” ir laukia 
jūsų pastatyti jam tinkamą 
nąmą, tai jūs, kurie neduo
site, tai užrūstinsite tą “gy
vąjį dievą” ir patarnausite 
velniui, kuris nusineš jūsų 
dūšią tiesiog į pragarą. Na, 
ir prieš kiekvienas kalėdas 
ir po kalėdų prasideda kalė
dojimas ir kaulijimas pini* 
gų pastatymui dievui na
mo. Taip vienus, kitus ir 
trečius metus. Bažnyčia iš
augo didelė — mūrinė, bet 
dar reikia daugybės pinigų 
užbaigimui: grindims, alto
riams, kur sėdės dievas, 
vargonams ir t.t.

Parapijonys suvargo ir 
nemato galo, kada tas kau
lijimas pasibaigs. Na, at
važiuoja kalėdoti ir kaulyti 
pinigų ir į Itkonių kaimą. 
Tuojaus kunigas su patar
nautojais įeina į pirmą nuo 
galo stubą ir, atgiedojęs 
su vargonininku “Salve Je-

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 miesto. , ■: 
_ - Tel. Virginia 7-4499__

su parvule...” pašventino su 
krapylu, ir davęs pabučiuo
ti varinę ar auksinę gel
tonai blizgančią apskritą 
plokštelę, išsitraukia kny
gutę, pažiūri ir sako: “Tu 
turi 22 dešimtines žemės, 

‘tai duok šia 44 rublius.”
“Už ką? Ir dar tiek 

daug!” — sako valstietis.
“Na, ką tu čia durnių 

nuduodi? Juk žinai, kad 
statom dievui namą.”

“Diėvui namą?!!! Na, 
kaip gi kunigas pastatysi 
jam namą, kad pats per 
pamokslą sakei, jog dievas 
gyvena danguje, o grožybė 
to jo namo yra tokia, kad 
jokis žmogaus protas ne
gali ne tik apipasakoti, bet 
ir išsvajoti negali. Tai kaip 
gi kunigas pastatysi tokią 
grožybę? Ir, prie to, jei jis 
turi namus, tai kam jam ki
tų dar reikia?” '

Kunigas perpyksta ir iš
eina, sakydamas: “Gailėsie
si kada nors už tokias be
dieviškas kalbas, bet bus 
per vėlu.”

' Eina į kitą kiemą —tos 
pačios ceremonijos. Atsa
kymas tas pats. Trečioje

stuboje kunigas įėjęs ir 
perpykęs klausia: “Ar duo
si ant bažnyčios pinigų?” 
Kitaip, tai jis net “nepa- 
krapins” su šventu' vande
niu.

“Su šventu vandeiliu?! O 
iš kur kunigas gavai tą 
šventą vandenį?” klausia 
itkoniškis.

Kunigas mauna per du
ris. Dar vienas kiemas ir 
kunigas grasina, kad ne
krikštys jo vaikų. Itkoniš- 
kis sako :“Kas žino, ar ta
vo krikštas ką nors gelbs
ti?”

Jau ir vidurys kaimo, bet 
kunigas niekur negavo nei 
vieno rublio. Eina toliau. 
Užeina pas Konstantą (pa
vardę pamiršau). Čia jis— 
kunigas — grąsina, kad ne
duos “išrišimo”,, per tai jo 
“dūšia” degs “pekloje” per 
ainžių amžius...

“Na tai tegul ir dega”, 
sako Konstantas.

Kunigas nieko neatsakė 
ir su palydovais išeina. Dar 
vienas namas ir vis tas 
pats.

(Bus daugiau)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS 
t

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
, Tcl. EVcrgreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
'Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

, Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Sofa Apačios Perbūdavo]imas 
Už $12.00 

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. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisve (Liberty,Lith. Daily)-* Ketv., Vasario 12, 1948



TORONTO, CANADA
Gražiai Paminėjo 40 Metų 

Sukaktį
Draugų Morkių šeimyna, ke

turi sūnūs, trys dukterys ir jų 
žmonos ir vyrai, surengė balių 
lietuvių svetainėje pereitą šeš
tadienį, paminėjimui tėvų 40 
metų ženybinio gyvenimo su
kaktuvių.

Giminių ir pažįstamų prisi
rinko pilna salė. Visi buvo pa
vaišinti skaniais valgiais ir 
minkštais ir kietais gėrimais. 
Jubiliejatai buvo apdovanoti 
gražiomis dovanomis.

Visiems susirinkus už val
giais apkrautų stalų, prasidėjo 
laukimas jubiliejatų. Jiems pa
sirodžius tarp durų, visi pradė
jo dainuoti “Ilgiausių Metų.“ 
Susijaudinimas buvo toks dide
lis, kad ne tik jubiliejatams, bet 
ir nekuriems svečiams pasirodė 
ašaros.

Jubiliejatai buvo susodinti 
už garbės stalo, prie jų taipgi 
sėdėjo artimesni giminės, jų 
tarpe, Minėtai ir Smitai, kaip 
ir jaunųjų Morkių uošviai iš

Montreal©. Ant stalo buvo la
bai puikus sukaktuvių keikas,

Be gražių kalbų ir linkėjimų 
Morkiams, buvo ir programos. 
Dainavo mūsų solistė H. Degu
tienė, primindama Morkiams 
jaunas dienas; jaunosios Mer
kienės, vienas svečias (pavar
dę pamiršau). T. Morkis suda
rė puikų instrumentalin} trio iš 
smuiko, gitaros ir pianoakordi- 
no. Jiems padėjo Sūnų ir Duk
terų Draugijos muzikantas — 
gramafonas. Netrūko ir masi
nių dainų. Ant galo buvo sma
gūs šokiai.

A. Morkis gali būti skaito
mas vienu 
pažangaus 
yra vienas 
emigrantų,
tuvių judėjime 
jaunesnius, galinčius jį ir kitus 
pavaduoti. Be to, jis išauklėjo 
puikią šeimyną — keturis sū
nus (kaip ąžuolus) ir tris duk
teris. Visi suaugę ir visi vedę 
(išskyrus vieną) ir jau gražus

iš Kanados lietuvių 
judėjimo tėvų. Jis 
iš nedaugelio senų 
Dirbo Kanados lie- 

iki išauklėjo

1 # ' ■ 1 ............. r... . ' ■ ■

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 vieną kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumdje 50c ir tuojaus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St. Brooklyn 6, N. Y.

—------------------------- --------------- - ... -----------— _ --------------- -  - ■ -flb - J — •

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
* . J v • * *

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną 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.

1

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 2Q, N. įt.

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui , 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

būrelis anūkų ir anūkių taip-' 
gi dalyvavo baliuje*.

Kad Merkiai turi nemažai 
draugų,parodė tas.skaičius, ku
ris dalyvavo baliuje. Dar dau
giau nedalyvavo, bet širdimis 
linkėjo jiems ilgiausių metų.

Reporteris.

Bus Toronte. Vasario 
15 Dieną.?

Ar jūs žinote, kas bus vasa
rio. 15 dieną? Tai bus labai gra
žus vakaras Sūnų ir Dukterų 
Draugijos pirmos kuopos sve
tainėje. Menininkai mėgėjai 
rengiasi duoti labai gražią pro
gramą. Be to, bus ir- prakalba, 
kurioje bus nušviesta 16 vasa
rio diena Lietu vęs istorijoj. 
Kalbės Kostas Kilikevičius, šio 
karo veteranas ir veikėjas, 
Liaudies Balso administrato
rius.

Koncertinė programa susi
dės iš 20 skirtingų numerių. 
Bus įvairių muzikos numerių-, 
dainų, kurias dainuos solistės ir 
solistai, duetų, kvartetų, vyrų 
choras, jaunuolių grupė, pianis
čių, šokikų. Ant galo, jeigu 
bus laiko, seks žaidimai.

Tai matote, koks puikus 
rengimas bus. Tokių mažai
vo, o dar mažiau bus. Tad 
nei vienas nepraleiskite progos 
dalyvauti.

Prasidės 7:30 vai. vakaro. 
Bus lietuvių svetainėj, 160 Cla
remont St. Laisva įžanga.

J. Martinonis. 
t_____ _ _____

Kas

dar

pa- 
bur,

Elizabeth, N. J.

Paul Gustas Funeral Home,.
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštąs 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

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

Pagaminta Milionai Siuvamų, 
Mašinų

Rodos, nėra tokios šalies ant 
žemės kamuolio, kur nebūtų 

‘žinoma Singerio išdirbystės 
siuvamos mašinos.

Jau man būnant jaunam 
vaikėzui ir bebėginėjant Kur
šėnų ir Šiaulių gatvėmis, tek
davo matyti vitrinose didžiąja 
rusiška raide “Z,”— reklamą 
Singerio siuvamų ... mašinų 
kompanijos. ’

Tais laikais, kaip ir. dau
geliui jaunų tautiečių, neatei
davo galvon pamislyti,’ kad 
kada nors prisieis ne tik gy
venti Singerio miesto karalys
tėj, bet ir dirbti šioj milžiniš-* 
koj įmonėj.

Singerio siuvamų mašinų fa-, 
brikas tapo pastatytai- 1872 
metais ir nuo to. laiko ligi šių 
metų tapo pagaminta 100,- 
000,000 siuvamų mašinų. £is 
didžiūnas fabrikas užima 113 
akrų žemės su 48 milžiniškais 
pastatais ir su 7,950 darbinin
kų.

Pagaminta 3,200«įvairiausių 
modelių siuvamų mašinų, pra
dedant ranka sukamų (šis 
modelis naujai pagerintas ga
minamas ir dabar įvairiems 
tropiškiems kraštams) ligi ku
riai-. nereikia vartoti adatos ir 
naujos surgiškos - daktariškos 
siuvamos mašinos prie užsiu- 
vinėjimo žaizdų ir operacijų.

Tie milionai pagamintų siu
vamų mašinų atnešė milžiniš
kus pelnus Singerio kompąnir 
jos akcionieriams.

Prie įgijimo šių milžiniškų 
turtų Singerio kompanijos 
akcionieriams ir pagąminiipui 
milionu: siuvamų mašiną prisi
dėjo šimtai, o gal tūkstančiai: 
mūsų brolfti tautiečių, apsigy
venusių Elizabethe prieš ir po 
pirmojo pasaulinio karo, nes 
didesnė pusė čia apsigyvenu
sių* lietuvių dirbdavo ir tebe
dirba Singerio, fabrike.

Senoji Elizabetho,." lietuvių 
karta dirbo sunkiausius, purvi- 
niausius ir pavojingiausius 
darbus ir tik p© pirmojo pa
saulinio karo, pramokus ge
resnius amatus, pradėjo įsigyti 
geresnius darbus šioj įmonėj.

Dabar šioj dirbtuvėj' tęsia 
savo, tėvų darbą daugelis nau
jos, čia gimusios lietuvių gent- 
k artės.

Bet jiems jau .yra iškovota 
geresnės darbo sąlygos, nes- 
turi kovingą ir skaitlingą U. 
E’. (CIO) unijos 4.01 lokalą. 
Dabar nereikia bijoti pavary- 
mų iš darbo ir papult# ant 
“black listo” už prigulėjimą 
prie unijos, kaip būdavo se
niau.

Pastaruoju laiku net atvar, 
žiavę bėgliai iš Lietuvos, bu-

NEW ZEALAND

The 1000*mile long chain of islands in the 
South Pacific that makes up New Zealand 
cannot be classified, for it is a land of 
tremendous variety. When settlers from 
Great Britain came to New Zealand only 
100 years ago-, they found the- highly* 
intelligent and proud Maori people, a cli

mate that includes the sub-tropical and the temperate, every kind 
of landscape: from sea to mountains,' a fisherman’s paradise and 
plentiful game. The country is now one of the world’s great darm- 
ing nations and a bounteous supplier, of dairy products. New 
Zealand’s government is noted for its broad programs of social1 
welfare.for her 1,700,000 people. Her representative at U.N. Head* 
quarters is Sir Carl -A. Bercndsen. The New Zealand flag is blue 
with four red stars and, in the left upper corner, is the Union Jack.

KEARNY-HARRISON, N. J
Šis Tas iš LLD 136 Kuopos 

Veiklos
Vasario 1 cl. įvykęs LLD 

136 kuopos metinis susirinki
mas buvo pasekmingas, nes ir 
dalyviais buvo kiek skaitlin- 
gesnis. Komitetų ir komisijų 
raportai buvo pusėtinai gerai 
priruošti, išduoti ir priimti 
vienbalsiai.

Pild. komiteto nariai palikti 
tie patys: organizatorius M. 
žolynas, fin. sekr. Ramoš
ka, prot. sekr. V. Žilinskas ir 
literatūros agentė O. Žilins
kiene. •«

Sekretoriai norėjo atsisaky
ti, nes jau po kelerius metus 
tarnauja, <tai galėjo būti pa
mainomi kitais, bet susirinki
mo dalyviai nedavė progos, o 
tik 'vienbalsiai užgyrė senuo
sius.
plačiai; buvo diskusuota 

Cįjro laiškas1* vajaus klausi
mu ir kaip gauti Centro ski
riamas dovanas. Dovana pui
ki ir darbas gražus, bet tam 
darbui savanorių, neigi komi
sijų negalima' buvo gauti, tai 
palikta su patarimu darbuotis 
toj srityj visiems,. kiek kuris 
tik gali.

Vasario 2-ros vakarą, aš su 
Ona sumanėme aplankyti 
mūsų gerus draugus, Oną La* 
bašauskienę ir Joną Marcin
kevičių, ' gyvenančius ‘ 111 
John St;, Harrison, N. J. Kaip 
jau visiems yra žinoma, šie 
du draugai yra stambūs rėmė
ją! Lietuvos—pinigais ir dra
bužiais, yra Lietuvių Kultūri
nio Centro šėrinįnkai ir stam
būs, skolintojai- ir bendrai pro- 

xg'I'esyvio judėjimo rėmėjai.
Ona Labašauskienė nelabai 

gįerai jaučiasi, nes jos svei
katą pažeidė neseniai jos sū
naus žuvimas gaisre. Jos 
sūnus William Labus (jis taip: 
sutruippintai' vadinosi) dirbo 
Celanese Corp, of America 
buildmge, ant Magazine St., 
Newark e.

William Labus minėtos kom
panijos įstaigoj išdirbo nema
žai metų ir jau buvo clasidir- 
bęs iki aukštų bosą eilės; jis 
jau buvo assistant superinten
dent. of the plant’s transpar
ent film division ir, kiek teko 
nuginti, buvęs labai, mandar. 
gus ir geras darbininkams, nes 
jits ir žuvo kitiems gelbėdamas.

William Labus-Labašauskas 
dar buvo jaunas vyras,, tik 
apie 37 metų amžiaus, buvo 
vedęs ir gyveno East Orange, 
N. J. Paliko liūdesyj jauną 
moterį ir 15 metų sūhų, moti
ną, 2 seseris ir !• brolį.

Draugė Labašauskienė pro 
ašaras mums pasakojo apie 
jai taip . liūdnus nuotikius, o 
mums ją beramįnant, štai^ ką 
ji pasakė:

žmonės tokiuose atsitiki- 
kimuose užpirkinėja mišias, 
kurios nieko nereiškia, o aš, 
štai, aukoju dešimtį dolerių 
Laisvės preso perkėlimui, nes 
žinais kad 
reikalas.

čionai yra gyvas

Ačiū tau, 
Dešimtine 
skiri.

William Labus žuvo praėju
sių metų gruodžio 15-tą, bot 
kadangi jo pavardė buvo su
trumpinta ir dėl to neatrodė 
lietuviška, tai taip ir pasiliko 
nepastebėta. Tame gaisre žu
vo ir Donald Lennox iš Kear
ny, N. J.

Sidabrinės Vestuvės
Sausio 10. d., Labor Lyceum, 

15-17 Ann St., Hąrrisone, įvy
ko gražus pokilis atžymėjimui 
Kazakaičių 25 metų; vedybi
nio gyvenimo, šį pokylį suruo
šė jų duktė ir sūnus. Buvo su
kviesta būrys giminių ir drau
gų, buvo giminių net iš Phi- 
ladelphijos.

Pares pirmininkus buvo F. 
Shimkus, Kazakaičio švogeris. 
Laike vakarienės buvo iššauk
ta keletas kalbėtojų, kurie 
pareiškė linkėjimų jubiliejan- 
tams.

Vakariene buvo puiki, ge
rų užkandžių ir gėrimų buvo 
įvalias. Po vakarienės buvo 
šokiai prie smagios muzikos.

Kazakaičiai yra Laisvės 
skaitytojai, LLD rir LDS orga
nizacijų nariai, taipgi Kear
ney seni gyventojai. * Taip 
pat mes, Žilinskai,, pokylio da
lyviai, linkime Kazakaičiams 
sveikatos ir 
ir sveikiem 
jubiliejaus.

geroji drauge, 
perduosiu, kam

geriausios laimes 
sulaukti auksinio

V. Žilinskas.

SOMERSWORTH, N. H.

Chester, Pa.
Sun Ship & Dry Dock Co. 

darbininkai užgyrė sutartį su 
kompanija. Naujas 2 me
lam kontraktas (pasibaigs 
1949. m. gruodžio 31) tarpe 
kompanijos ir International 
Union of Marine- and Ship* 
building Workers (CIO) lo- 
kalo No. 2 tapo užtvirtintas. 
Apie kontrakto užtvirtinimą 
pranešė John Murray, U. S. 
su t a i k y m o komisijonięrius. 
Kontrakto smulkmenų nei 
darbininkai nei valdžios atsto
vas nepaduoda. Smulkmenos 
bus pateiktos laivų budavoto- 
jų konvencijoj, kuri atsibus 
Clevelande.

Svarbiausiai buvo nesutiki
mų dėl dienos, kurią kon
traktas turi baigtis. Darbinin
kai norėjo, kad kontraktas 
baigtųsi birželio mėnesį, kaip 
ir kitų šipjardžių; gi kompa
nija užsispyrusiai laikėsi, kad 
kontraktas baigtųsi gruodžio 
mėnesį.. Tame punkte kom
panija laimėjo. ' R-p-.t-ris.

PRANEŠIMAI
HAMTRAMCK, MICH.

LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 15 d., 11 vai. ryto, 3014 Yę- 
mans. Visi nariai būkite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir nabjų narių; — Sekr.

(36-37)

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks vasario 15 ,d., 3 ■ vai. dieną. 
Nepamirškite visi dalyvauti, nes 
turime labai svarbių reikalų aptart.
— P. Puodis, sekr. (36-37)

WORCESTER, MASS.
Vasario 14 d., Liet, salėje, 29 En

dicott St., Aido Choras rengia sma
gius Valentino šokius. Pradžia 8 v. 
vak. Gros Jono Dervelio orkestrą. 
Prašom visus dalyvauti šokiuose, 
smagiai praleisti laiką su aidiečiais.
— Aido Choras. (36-37)

CLIFFSIDE, N. J.
Matykite įdomią spalvuotą filmą 

— “Pageant of Russia.” Perstato 
Artkino. Amerikinė spauda puikiai 
atsiliepė į šią filmą, tad nepraleis
kite progos nematę. Vasario 15 d., 
IWO šajėje, 324 Anderson- Avė., 
Fairview, N. J., 6:30 v. v. įžanga 
50c. Rengėjai. (36-37)

„ HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Namo Bendrovės 

parengimas įvyks vasario 15 d., 
155 Hungerford St., 2 vai. dieną, 
šokiams gros Martino Orkestrą. 
Turėsime skanių valgių ir gėrimų. 
Todėl kviečiame vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. — Kom.

(36-37)

SCRANTON, PA.*
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks va

sario 15 d. pas E. Geležauskienę,. 
1210 Blair Ave., 2 vai, dieną. Drau- 
gai dalyvaukite, išgirsite raportą iš 
praėjusios vakarienes, įvykusios 31 
dieną sausio. Pasidėkavojant drg„ E. 
Geležauckicnei ir d. Klevinskui, na
rių duoklės tapo išrinktos už 51-ną 
narį; Todėl mūs kuopa vėl liks gar
bės kuopų skyriuje ir š. m. šešių 
narių duoklės negautos, bet tai ne 
valdybos kaltė. Turėsime ir kitokių’ 
reikailų apsvarstyti. — P. Šlekaitis, 
sekr. (36-37)
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HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

PATYRUSIOS OPERATORES
Pageidaujam patyrusių prie 

Ladies’ handbags 
Aukščiausia Alga 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Niekada netrūksta darbo.

KREIPKITĖS AR ŠAUKITE
HEIMER BROS., INC.

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

Delaware 2r8072
(S6)

REIKALINGOS KEPURIŲ DARYTOJOS IRf 
TRIMERKOS. Patyrusios. Gera Alga.

BEDFORD HAT CO.. 17« North 4th St., 
BKLYN. EVERGREEN 8-3280 

(37)

MERROW OPERATORES 
KALNI ERIŲ DARYTOJOS, PROSYTOJOS, 

SIUVĖJOS prie Polo Marškinių. 
Nuolatinis Darbas. Gera Alga 

CULVER SPORTSWEAR 
J201 MCDONALD AVE., BROOKLYN- 

CLOVERDALE 8-3514 ..............
(88)

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
Prie Medžio Darbų

Rimu ir durų dirbtuvėje
MOULDER MAN, PRIE STALŲ DAILYD68,'

SHAPER MAN. Turi būt patyrę.
FAI-KUAWN TRIM &, LUMBER- CORP* 

4-21 BANTA PLACE, FAIRLAWN. N. J.
FAIRLAWN 6-1080

 (39)

Trumanas Prašo Kontro
liuoti Tūlus Produktus

Washington. — Prezid. 
Trumanas prašė kongresą 
nutarti ir toliau kontroliuo
ti riebalus, valgomuosius: a- 
liejus, chininą, antimonijos - 
ir cinos metalus ir azotines 
(nitrogen) trąšas. — Azo
tinės medžiagos yra varto* 
jamos ir karinių sprogimų 
dirbimui.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką g
221 South 4 th, Street ,

, BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

BAR. & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black. Horse Ale 

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

i Matthew . 
BIYAISKAS 

Laidotuvių Direktorių*

J.. J. Kaškiaučius, M. D.|
5S0 Sununėr Avenue, v

Newark 4, N. J. 4
HUmboldt . 2-7964 v 3

ve studentai, buhalteriai- ir 
net buvęs Tauragės burmistras 
pelno sau duonutę dirbdami 
šioj dirbtuvėj. Tai, mat, prie 
ko priveda gyvenimo ironija.

Elifcabethielis.

Vasario 2 d. Independent 
Union of Somersworth Shoe 
Co. sušaukė darbininkų mitin
gą ir paaiškino, .* kad vasario 
19 dieną bus balsavimai So
mersworth Shoe Cot dirbtuvė
je. Darbininkai’ turės pasirink
ti vieną iš trijų:

1., fAr jie nori priklausyti 
prie Independent .Union.-of So
mersworth* Shoe Workers.

2. Ar jie nori priklausyti 
prie United Shoe Workers. U- 
nion, kuri yra dalis CIO.

3;, Ar jie -visai atsisako pri
klausyti unijoje.

Mr. Fęcteonj kuris atstovavo 
United Shoe Workers.; uniją, 
CIO, pl-ašė, kad Independent 
unija atšauktų savo vardą, bal
savimai -įvyko 3 d., Independent 
unijos kambaryje. Už atšauki
mą, paduota 193 balsai, prieš 
— 153 balsais

.Todėl, dabar balsavimai bus 
tiktai už United\Shoe Workers 
CIO uniją, arba prieš ją. Unįr, 
jos organizatorius sako,, kad 
darbininkai; supržfta orgąnjzacir. 
jos svarbą ir balsuos už uniją;

Laimės Skaitytojas^ -

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis 

'Savininkas •
4

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiau, Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

į Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST., 
Newark 5, N. J. 
' TeL MArket 2-6172

GREEN. STAR BAR, & GRILL

h

S pųal.—Laisvę (Liberty, Li th. Daily)—Ko Iv.. Vasario 12, 1948

459 GRAND STREET 
(Skersai nup Republic Teatre)

BROOKLYN; Nv Y.
Telefonas EV. 4-8698

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

PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

I 
jį
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NewYork(KZW/zfe7iniov
Nepaprastas | LAISVES BAZARUI DOVANOS

Wallace už Isacsoną ALDU) 1-mos ir 2-ros Apskričių

Parengimas
Pavaišinimo »ir krutamu pa

veikslu vakaras. Dar pirmą sy
kį šiais metais rengia ALDLD 
1 kp., 15-tą dieną šio mėnesio 
(sekmadienį); Laisvės salėje, 3 
vai. po pietų, Brooklyn, N. Y.

Bus rodoma labai žingeidžios 
dvi krutamu paveikslų filmos. 
Taipgi vienas iš Laisvės re
daktorių, sakė, turi labai svar
bių žinių pranešti tame paren
gime, kas visiems bus labai žin
geidi! išgirsti.

Šiomis dienomis dovanų 
dienraščio Laisvės bazarui ga
vome sekamai:

* Pinigais
Stanley Work, Brooklyn, $2.
Frances Kazokienė, Jamai

ca, N. Y., $2. *
Daiktais

O. Depsienė, Mastec Beach, 
N. Y., žadėjb dvi bonkas gry
bų ir 12 k vartų kų.

M. Kreivėnienė, Brooklyn, 
davė 1 bonką Schenley degti
nės.

Dėkojame už pinigines ir 
į daiktais dovanas. Tikimės, 
kad daugiau suplauks prieš 
bazarą. Prašome fsitėmyti, 
kad bazaras įvyks vasario 20, 
21, 22 ir 23 dd., Grand Pa
radise salėje, 318 Grand St., 
Brook lyne.

Laisvės Administracija.

Savaitine Pamoka

Nesiginčys Del 
Marshallo Plano

Aną dieną New Yorko, jau
niems republikonams sakė kal
bą' senatorius Wayne Morse (iš 
Oregon valstijos). Tarp kitko, 
jis prisimygusiai reikalavo, kad 
šiemetinėje rinkimų kampani
joje. Marshallo planas neturėtų 
būti' naudojamas kaip futbole, 
kurią bent kas galėtų stumdy
ti. Girdi, turime pamiršti skir
tumus: republikonai ir demo
kratai privalome išvien dirbti 
užsieninėje politikoje.

Wallace kaip tik ne sykį pa-

Naujų Narių Gavimo Reikalu

ifv ;
3* f:
-- h/-

1
M-

O

Mūsų gaspadinės prižadėjo 
pagaminti skanių užkandžių ir 
taipgi bus ir išsigerti, kas pa
daro “back and forth.”

Taigi, nepamirškite sekančio 
sekmadienio, nes ten susitiksi
te su savo geriausiais drau
gais, kur galėsite linksmai lai
ką praleisti.

Kviečia Rengimo Komisija.

Sako: Gersono Klausi 
mą Spręs Pirmadienį

reikalaujanti, kad

Menama, jog New Yorko 
miesto -taryba - pirmadienį 
spręs Simono Gersono klausi
mą. Bus sprendžiamas klau
simas, ar Gersonas reikia įsi
leisti į miesto tarybą kaipo jos 
narys, vieton mirusiojo Peter 
Cacchionio.

Tarybon yra įnešta rezoliu
cija, kurią pateikė Benjamin 
J. Davrs,
Gersonas būtų priimtas miesto 
tarybos narys, kaipo komunis
tas, atstovaująs tą partiją, ku
rios nariu buvo Cacchiorie.

Kaip jau žinoma, daugybė 
New Yorko visuomenės veikė
jų pasisakė už tai, kad komu
nistas Gersonas būtu įsileistas 
miesto tąrybon. Pasisakė pa
lankiai ir tūli dienraščiai, ku
riu tarpe yra New York 
Times, P M ir kiti.

Taigi žiūrėsime, kaip mies
to taryba tąjį klausimą iš
spręs.

REIKALAUJA DAUGIAU 
PINIGŲ MOKYKLOMS

reApie 200 grupių atstovai, 
prezentuoją visus New. Yorko 
valstijos kampus, buvo suvykę 
į Albany reikalauti, kad vals- 
tijinė vyriausybė skirtų dau
giau pinigų mokykloms.

APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS 
(Iš A. Montvido vadovėlio)
Apie brūkšnelį.—Brūkšneliu 

vadinasi pailgas ženklas (—), 
kokį čia matote kabutėse. Jis 
statomas tarpe dviejų sakinių, 
kada pirmajam sakinyj yra 
paaiškinimas, o pastarajame 
paaiškinimo sutrauka. Brūkš
nelis sakinyj yra panašiai var
tojamas, kaip lyginimosi arba 
rezultato ženklas (—) aritme
tikoj. Pav., 2 ir 3—5. Vadi
nasi, pirmesnių išvadžiojimų, 
darodymų rezultatas statomas 
pabaigoj, ir, kad parodyt,.jog 
tai’ yra rezultatas, aritmetikoj 
vartoja du, paraleliškai einan
čiu brūkšneliu, o sintaksėj — 
vieną brūkšneli. Pav.,:—Sta
tomos tvirtovės, verbuojama 
kariuomenė, daromi ginklai— 
eina atviras ruošimasis į karą. 
Namai sudegė, žmonėsišbė
giojo — tuštuma visur kvė
puoja. Jis nusižudė—ir nie
ko negausi.

Brūkšnelis yra statomas tarp 
dviejų žodžių, kada tiedu žo
džiai turi tą pačią arba netoli 
tą pačią prasmę. Pav.:—Mo- 
teris-motina turi daugiau gai
lesčio, negu vyras-tėvas. Jam 
stoka apšvietos-žinojimo,

Brūkšnelis statomas tarpe 
dviejų žodžių, kada iš jų no
rima padaryt vieną prasmę, o 
tuo tarpu jie į krūvą tarp sa
vęs nesijungia. Pav.:—Jis iš
lindo iš-po lovos. Vyras pa
sielgė, kaip žmogus-žvėris. 
Raštai-literatūra suteikia žmo
gui naujus žinojimus.

Brūkšnelis statomas tose vie
tose, kur žodžiai praleidžiami 
sakinyj. Pav.: — Pirmoj kny
gos dalyj jis rašo apie save, an
troj—apie tėvą ir motiną, tre
čioj—apie brolius ir seseris.

Kaip matote, antram ir tre-

čiam sakinyj praleista po 4 
žodžius (knygos dalyj jis ra
šo), o vietoj jų padėtas brūkš
nelis. Galima vietoj brūkšnelio 
atkartot tuos keturis žodžius 
kiekvienam sakinyj,-■ 6et tuo
met įvyktų atkartojimas tų 
pačių žodžių, kas labai negra
žiai rašte skamba, užima be 
reikalo vietą, verčia skaityto
ją tart daug ’ žodžių, kada 
mintis ir be jų gali būt su
prasta, ir užduoda daugiau 
darbo rasėj u i. Parankiau vie
toj atkartojimo padėt brūkš
nelį.

Daugiau pavyzdžių :—Iš vie
nos pusės jis pasielgė gerai, o 
iš kitos—prastai (žodis “pu
sės’’ praleistas). Vienas klau
simas šeimyniškas, o kitas — 
draugijinis. Pirma susitvėrė 
visata, . o paskui—žemė ir ki
tos planetos.

Vienok jei žodis arba žo
džiai yra praleidžiami pra
džioj arba pabaigoj sakinio, 
tuomet brūkšnelis nesistato.

Pav.:— Duok man duonos, 
mėsos ir pinigų. (Reikėtų sa
kyt: duok man duonos, duok 
man mėsos ir duok man pini
gų.) Apie Buddą jis kalbėjo, 
apie Kristų ir apie Mahometą. 
(Reikėtų sakyt: apie Buddą 
jis kalbėjo, apie Kristų jis 
kalbėjo ir apie Mahometą jis 
kalbėjo.)

Dėl laiko sutaupymo,. geres
nio skambėjimo ir kitų paran- 
kumų neatkartojami visi žo
džiai kiekvienam sakinyj, bet, 
jei ’'jie praleidžiami pradžioj 
arba gale sakinio, tuomet tuš
čia vieta niekuomi neužpildo
ma. Tik jei sakinys nepame
ta savo pradinio ir paskutinio 
žodžio, tuomet vietoj praleis
tų žodžių sakinyj statosi 
brūkšnelis.

reiškė, kad republikonai ir de
mokratai užsieninėje politikoje 
dirba išvien ir dirba ne taikos 
palaikymui, bet naujo karo su
kūrimui. Dėl to jis nuolat sako: 
jeigu reikia prieš Trumaną 
dirbti, tai vyriausiai dėl to,' kad 
jis pučia į tą pačią dūdą, kaip 
ir patys reakcingiausi republi
konai. šis senatorius visa tai 
patvirtino. '

“Šeimininkės” 
Protestuoja

Aną dieną apie 15-ką mo
terų suruošė protesto demons
traciją ties New Yorko miesto 
rotuše. Pasivadinusios “šeimi
ninkėmis,” šitos ' protestantės 
reikalavo, kad miesto taryba 
nepriimtų Sharkey pasiūlymo, 
pagal kurį New Yorko mote
rys prarastų teisę be palydo
vo vyro atsisėsti prie 
saliūne ir gerti.

LEO ISACSON
Amerikos Darbo Partijos kan
didatas Bronxo 24-tame dis- 

trikte i Jungt. Valstijų 
Kongresą.

Henry A. Wallace pasisakė 
viešai ir aiškiai, kad jis remia 
Leo Isacson’ą, kandidatuojantį 
į kongresą 24-tame distrikte 
(Bronxe).

Isacsonas, kaip žinia, kan
didatuoja Amerikos Darbo 
Partijos sąraše, — tai žinomas 
liberalas ir visuomenininkas.

Henry A. Wallace išstojo 
už Isacsoną savo kalboje, sa
kytoje per radiją praėjusį an
tradienį.

Laisvės No. 5, 1948, paste
bėjau nusiskundimą ALDLD 
1-mos Apskrities sekretoriaus, 
drg. Vėšio, būk 2-ra Apskritis 
net nei atsakymo jam nedavus 
ant jo pakvietimo lenktyniuo
ti naujų narių gavime šiame 
ALDLD vajuje, čia tai jau 
mums naujiena. Antros Ap
skrities komitetas nėra šiemet 
gavęs jokio pakvietimo iš či- 
kagiočių lenktyniuoti šių mo
tų ALDLD naujų narių gavi
mo vajuje. Stebėtina, kad nei 
šių žodžių rašytojas nieko 
negirdėjo nuo drg. Vėšio. Vi
sai neseniai, sezoninių švenčių 
laiku, gavau nuo jo laiškutį, 
tačiau jis ten nieko neprisi
minė apie jokias lenktynes.

Kaip ,Laisvėj buvo teigiama, 
būk gal Antra Apskritis pri- 
sjminųs praeitį, kada čikagie- 
čiai jai išvanojo kailį, ir dau- 

Į giau nebenorinti nei pamisly- 
ti apie jokias lenktynes, tai 
netiesa. Antros Apskrities 
žmonės lab&i ir labai geri 
sportai ir pralaimėtojai—pra
laimi su šypsą. Tokie dalykai 
visai jų nebaugina, jeigu tas 
jiems ir reikėtų atlikti bega
liniai. O kitas dalykas, jei
gu su čikagiečiais jau ir pris- 
eitų lenktyniuoti, tai šį sykį, 
tikiu, čikagiečiams tektų gė
da, o ne riewyorkieciams.

Už kelių dienų turėsime 
Antros Apskrities posėdį. Ta
me reikale toks pakalbėti, 
nors ir neturime formai io pa
kvietimo iš Pirmos Apskrities. 
!š anksto negaliu sakyti, ar 
mūsų apskritis priims čikagio- 
čių pakvietimą, nes gali būti 
priežasčių. kurios tokioms 
lenktynėms trukdo.,

A. GILMANAS.
ALDLD 2 Apskr. Pirm.

Kas Bus su Oru?
Niūjorkiškiai miesto gyven

tojai dar vis tebekalba, jog 
ši žiema yra labai šalta, snie
guota ir nepatogi. Jie tam ir 
turi pagrindo, kadangi, iš ti
krųjų, ši žiema nėra populiari.

Tūli žmonės kalba, kad nie
kad savo gyvenime jie neat
simena, kad panaši žiema ka
da nors būtų siautėjusi New 
Yorko, kokia yra šiemet. 
Svarbiausia, kad žmonės nie
kad nejuto tiek daug kuro 
stokos, Idiip šiemet.

VEIKALAS PAGRJSTAS 
GORKIO KŪRINIU

Negrai aktoriai vaidina nau
ją veikalą, pagrįstą Gorkio kū
riniu “Dugne.” šis veikalas pa
vadintas “A Long Way from 
Home.” ‘

♦ a

baro

va

Columbia Pakels 
Kainas už Mokslą

Columbia Universiteto
dovy be paskelbė, kad, kylant 
pragyvenimui, ji> kelia studen
tams mokestis mokslą.

Bus pakelta ąpie vienu 
virtadaliu. .

Ne tik bus pakeltos mokes- 
tys už mokslą, bet ir butų 
nuomos. Vyramą- studentams, 
kurie gyvena universiteto ben
drabučiuose, narnos bus pa
keltos apie 17 nuošimčių, gi 
moterų—apie 7 nuoš.

Viskas kyla, viskas sunkėja. 
Kas bus ?

[ Adam V. Walmus, D. D. S.
B DAKTARAS-DENTISTAS

Wallace smarkiai kritikavo 
prezidento Trumano užsieninę 
politiką, kuri, sakė jis, yra 
pražūtinga Amerikai. Palaiky
mas Graikijos reakcininkų- 
hionarch istų, p ai ai k y mas-rėm i- 
mas nedemokratinio Turkijos 
režimo, rėmimas čiang Kai- 
šeko—vis tai Trumano politi
kos darbai nešąs nenaudą ne 
tik Amerikai, bet ir. visam pa
sauliui.

•F’—■—■—■—»—-—«■—•——■•f 
i Egzaminuojant Ahis, ■ 
j Rašome Receptus Į 
iflarome ir Pritaikome Akinius •
I —-------------— ■■■ M

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas jvyks 
vasario 12 d., Laisves salėje. Kvie
čiame visus narius ir ne narius da
lyvauti šiame susirinkime. Atlikę 
kuopos reikalus turėsime pasitarimą 
Laisvės bazaro reikalu.

Bazarui reikia darbininkų. Ateiki-, 
te j šį mitingą ir ištikote j Laisvės 

’bazaro darbininkų štabą. (34-36)

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST.\ 2-8342 4

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių/;

Iš senų padarau 
naujus' paveiks-j 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai-; 
yjogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.;

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

■ Kampas Broadway ir Stone Ave., prie 
f Chauncey St., Broadway Line.
♦ > Tel. GLenmore 5-6191

Laisvės

BAZARAS
Ii Mirė

Įvyks Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 
ir Pirmadienį 

VASARIO-FEB. 20, 21, 22 & 23 
1 9 4 8 .

Tai bus George Washington Gimtadienio 
, šventėje

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

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

mis, nes laikas trumpas. Visi be agitacijos rū
pinkimės, kad bazaras pavyktų, rūpinkimės, kad 
mūsų dienraštis turėtų pelno.

Visas 4 Dienas Šokiams Gros
CEO. 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.

H

Paulina Barkauskienė, 
metų amžiaus, gyvenus 

į num. 489 Seneca Ave., Ridge- 
woode, miYė praėjusį antra
dienį. Pašarvota graboriaus 
Garšvos koplyčioje. Paliko du 
sūnus, Charles ir Joną, taip
gi keturis anūkus. Bus pa
laidota šeštadienį, vasario 14 
d., šv. Jono kapinėse. Laido
tuvėmis rūpinasi graborius J. 
Garšva.

60
PO

VALANDOS:
9 A. M. -7-12 N; 1 - 

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadieni.

8 P. M.

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

Tel. SOuth 8-5569

i TONY’S

■
§ .1 J

Jonas Jaskulis, 57 metų 
amžiaus, gyvenęs 2816 W. 15 
St., Coney Island, mirė staiga 
dirbtuvėje, vasario 9 d. Kū
nas pašarvotas Bieliausko ko
plyčioje. Bus palaidotas, va
sario 13 d., 12 vai., Nation
al kapinėse. Laidotuvių ap
eigomis rūpinasi graborius 
Matthew P. Ballas.

\
Peter Kapiskas

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

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL 
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD
BEER & ALES i!»i

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y. !

\ 11

Tel. pVergreen 4-8174

Man’s BULOVĄ...richly slylod 
...always accurate and depend- 
44*.

modemUdy’t BULOVĄUP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRI BARBERIAI

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 patarnavimo.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y. 
■

Telefprtas TRiangle 5-3983.

įvairybė kostu- 
džiulerių. Bak
sėtai Elgin — 

išdirbinio,

S3X7S

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

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

z *17.50

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

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

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingi; Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSU
Akountentas

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Mary Govoni, 52 m. amž., 
gyvenus 149 Heyward St., 
Brooklyne, mirė vasario 8 d., 
Post Graduate ligoninėj, New 
York City. Kūnas buvo pa
šarvotas grab. Povilo Gusto 
koplyčioj, 453 Marcy Ave., 
Brooklyne. '

Laidotuvės įvyko vasario 10 
d., Kalvarijos kapinėse. Ve
lionė paliko liųdešyj vyrą Vin
cent, keturias dukteris ir vie
ną sūnų. „

Laidotuvių pareigomis rūpi
nosi laidotuvių direktorius P. 
Gustas

Ill Ainslie St., 
Brooklyn, N. Y.

telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
* šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

ROBERT LIPTON
Jeweler

o 701 Grand St., arti Graham Avę., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Vasario 12, 1948




