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Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.
Leo Isacson tapo prisiekdin

tas «ir priimtas į Jungtinių 
Valstijų Kongresą. Visi ge
ros valios ir pilno proto žmo
nes pasakys: “Good luck, 
Leo!”

Vasario 17 dieną jo išrinki
mas pagimdė didelį Amerikos 
politinės žemės. drebėjimą. 
Reakcijonieriai ir dabar tebe- 
čiaudi. O jie čiaudės dar dau
giau, kai ateis lapkričio rin
kimai.

★ ★ ★
Beveik tokia pat didelė 

. naujiena atėjo apie vieną 
žmogų iš čechoslovakijos. J 
naująjį kabinetą įeina Romos 
katalikų kunigas Joseph 
Plojhar, atstovas nuo Liaudies 
Partijos. Jis pilnai pritaria 
pakeitimams valdžioje ir už
sienio korespondentams pa
reiškė :

“Pas mus buvo elementų, 
kurie bandė įnešti mūsų šalin 
idėjų, priešingų krikščionybės 
ir krikščioniškojo socializmo 
idealams. Šitie elementai sie
kė apsaugoti kapitalizmo in
teresus ir ėjo prieš darbinin
kų ir farmerių interesus.”

Su jais šis kunigas nenuėjo? 
Jis pasiliko su žmonėmis. Jis 
dabar eina Sveikatos Minis
tro pareigas.

, Su tokiuo kunigu galima su
sikalbėti. Tegul jis naująją 
demokratiją vadina krikščio
niškuoju socializmu, bile tik
tai jai pritaria ir dėl jos dar
buojasi.

Tikiu, jog visi skaitėte pir
madienio Laisvėje straipsnį 
apie keturis Lietuvos karmi
nams, kuriuos kruvinasis Sme
tona 1926 metų gruodžio 27 
d. sušaudė ir jų lavonus pa
kišo po žeme šalia Kauno prie 
upelio. Pernai gruodžio 10 
diena jų lavonai buvo atkasti, 
sudeginti ir iškilmingai palai
doti Kauno Muziejaus sienoje.

Jie buvo pirmutinės smeto
ninio fašizmo aukos. Smeto
na ir visa toji piktoji politi
nė pakalenija išnyks iš liau
dies atminties, kaip išnyksta 
baisus sapnas. O Požėlos, Gie
drio, čiornio ir Greifenberge- 
rio vardai amžiais gyvens 
Lietuvos lįaudies širdyje.

Pagailo plums New Yorko 
miesto' šunų. Jų sveikata su
sirūpino mūsų miesto Sveika
tos Departmentas jr sveikatos 
komisijonierius Mustard.

Esama žmonių, kurie laiko 
po keletą šunų ir jų sveikatos 
neprižiūri. Ponas komisijo
nierius reikalauja įstatymo, 
kad niekam nebūtų leista tu
rėti daugiau kaip po du šunis.

Bet šunų savininkai protes
tuoja. Jie sako:. Lai ponas 
komisijonierius rūpinasi savo 
žmonių sveikata, o šunų svei
katos reikalus palieja mums, 
šunų savininkams. Viena mo
teriškė nuo Park Avenue per- 
pykus pakilo ir pasakė:

“Aš savo šunelius iškraus
čiau šunų Kolegijon, nes ne
galėjau jiems leisti New Yor
ko purvinomis gatvėmis vaikš
tinėti.”

Visiškai netikėtai susilaukė 
“pagarbos” ir paminėjimo 
garsusis Markso ir Engelso 
“Komunistų Manifestas,” pa
rašytas ir išleistas lygiai prieš 
šimtą metų. Pasirodo, kad 
dideli žmonės iš Kongreso 
Užsienio Reikalų sub-komite- 
to “Manifestą” studijavo ir 
ieškojo jame medžiagos prieš 
Sovietus, prieš revoliuciją, 
prieš\komunistus, prieš visus 
naujus\ir “baisius” apsireiškiu 
mus šiame “laimingame” ka
pitalistiniame pasaulyje.

Komitetas sakosi suradęs ti-
(Tąsa 5-me pūsi.)

Repuhlikonų Vadas Ragina 
Skubiai Stiprint Italijos 
Valdžią pirm Rinkimų
Pranešama, Jog Liaudies Frontas Gali l aimėt Rinkimus; 
Teigiama, Kad Tuomet Amerika Ginklais Palty Kairiuosius

Washington. — Republi- 
konų vadas,* senatorius 
Vandenberg šaukė senatą 
tuo jaus užgirt $5,360,000,- 
000 paspirties vakarų Euro
pos kraštams, pagal Mar- 
shąllo planą, per vienus me
tus. Jisai pasakojo, kad tas 
planas galėsiąs pastot ke
lią, esą, “sovietinianj už
puolimui” prieš vakarinę 
Eli r opą. Kartu jis perspėjo, 
kad šis planas neužtikrina, 
jog bus išvengta karo tarp 
Amerikos ir Sovįetų Sąjun
gos.

Bet neužteks vien me
džiaginės paramos vakari
nei Europai, pabrėžė Van- 
denbergas; “Reikės plieno” 
(suprask ginklų). Jam plo
jo ne tik republikonai, bet 
ir demokratai senatoriai.

Kyšis Italijos Klerikalų 
Valdžiai pirm Rinkimų 
Vandenbergas ir bendrai 

reikalauja kuo greičiausiai 
užgirti $5,300,000,^00 Mąr- 
shallo planui ypač tuo tiks
lu, kad de Gasperio klerika
lų valdžia :Italijoj * gautų 
šimtus milionų dolerių pirm 
rinkimų. Rinkimai skelbia
mi, balandžio 18 d. Tai būtų 
kyšis italams balsuoti už 
klerikalus ir kitus dešiniuo
sius.

Amerikos valstybės de
partmentas gavo žinių, kad 
komunistų - sojeialistų ir 
kitų kairiųjų liaudies fron
tas gali laimėti tuos rinki
mus. , t

Paskutiniu laiku Ajneri-

OHIO CIO UNIJISTAI 
REMIA WALLACE’A

Columbus, Ohio. — šios 
valstijos CIO Politinio Vei
kimo Komitetas užgyrė 
Wallace’ą, kaip kandidatą į 
prezidentus. 

--—

Amerikonai, Anglai ir 
Bičiuliai Buriasi 
Prieš Sovietus

London.— Šį ketvirtadie
nį Amerikos, Anglijos, 
Francijos,’Belgijos ir Ho- 
landijos įgaliotiniai susi
rinks Belgijos sostinėje 
Brusselyje ir planuos kari
nę vakarinių valstybių są
jungą prieš Sovietus.

“Socialistas”- A n glijos 
premjeras Attlee pageida
vo, kad į tą santarvę būtų 
įtraukta ir (vakarinė) Vo
kietija. Anglų valdžia taip
gi nori įjungt Italiją į blo
ką prieš Sovietus. Franci
jos valdovai dar dvejoja 
kas liečia Anglijos pasiūly
mą priimti, ir Vokietiją ly
giomis teisėmis į tą .bloką. 
Belgijos ir Holandijos poli
tikieriai išvedžioja, kad to
kia karinė “srities sutar
tis sutinkanti su Jungt. 
Tautii konstitucija.”

ORAS.—Būsią lietaus 
sniego.

ar

ka pasiuntė dar trejetą ka
rinių laivų į Italijos van
denis. New Yorko Herald 
Tribune dienraščio reporte
riai Joseph' ir Stewart Al- 
sop’ai pranešime iš Wa- 
shingtono tvirtino, kad A- 
merika pavartos ginklus 
prieš Italijos kairiuosius, 
jeigu komunistai - socialis
tai laimės rinkimus.

Suimta Dar 1,000 
Graikų Demokratų

Athenai, Graikija. —Nuo 
praeito penktadienio iki 
šios savaitės antradienio 
monarchistai ’suėmė dau
giau kaip 1,000 graikų, kai
po nužiūrimų komunistų 
arba partizanų pritarėjų.

Partizanų artilerija vėl 
bombardavo Salonika, ant
rą didžiausią monarchists 
Graikijos miestą. Padidėjo 
mūšiai t a r p • p ar
ti z a n ų ir rponarchistų 
kariuoinenės prie istorinio 
Olympo kalno, vidurinėje 
Graikijoje, taip pat Pelopo
nnese, pietiniame jos pussa- 
lyje ir Kretos ir Chios salo
se. Monarchistai sakosi at
kariavę dar vieną miestelį 
netoli Albanijos.

Graikų Monarchistai Gauna 
Daugiau Jankių Lėktuvų

Athenai, Graikija.—Ame
rikiniai karininkai pervedė 
Graikijos monarchistams 
grupę stambių karinio 
transporto lėktuvų C-47 ir 
didesnį skaičių AT-6 leng
vesnių lėktuvų. Pastarieji 
tinka žvalgybai'ir karo žy
giams.

Washington© kalbą m a, 
kad klerikal. Italijos prem
jeras de Gasperi prašė Tru- 
maną atsiust 30,000 kulko
svaidžių ir 200,000 šautuvų 
prieš rinkinius.

Chicago. — Grūdų kainos 
biržoj pasmuko žemyn.

WALLACE SMERKIA NE AMERIKINI KONGRESMANŲ 
KOMITETU UŽ PROF. LONDONO PERSEKIOJIMU

New York.— Henry Wal
lace, trečiosios partijos 
kandidatas s į prezidentus, 
karštai smerkė Washingto- 
no kongresmanų Neameri- 
kinį Komitetą, kuris užsi
manė supurvinti bei iš tar
nybos išėsti profesorių Ed- 
wardą U. Condoną. Condo
nas yra
Standardų Biuro ir vienas 
garsiausių pasaulinių mok^ 
slininkų. • x

Tas komitetas įtarė, kad 
Condonas, girdi, “drauga
vęs su Sovietų šnipais bei 
agentais,” todėl būk galė
jęs, nors ir netyčia, išduoti 
jiems atominius Amerikos

galva valdinio

Leo Isacson, darbietis, Henry A. Wallace’o buvęs už
kirtas kandidatas, išrinktas i kongresą iš 24-to distrik- 
to, Bronxe, ten Įvykusiuose specialiuose rinkimuose. 
Čia Wallace su Isacsonu atsiliepia i jų sveikintojus.

Bullitt Reikalauja, (langui 
$100,000,000 Ginklų ir 
“Geriausio Generolo”

Gromyko Siūlo Tar
tis dėl Palestinos

Washington. — William 
C. Bullitt, buvęs Amerikoj 
ambasadorius Francijai, da\ 
bar reikalavo duot Chinijos 
Čiang Kai-šeko valdžiai 
dar $100,000,000 vertės 
ginklų. Kalbėdamas kong
resiniam užsienio reikalų 
komitetui, jis pareiškė, jog 
neužtenka tiktai $750,000,- 
000 medžiaginės paramos, 
kurios Trumano 
prašo Čiangui.
baugino Jungtines Vaistu 
jas, kad chinų komunistai 
ir Sovietai, esą, užimtų visą 
Chiniją, Indo-Chiną, Siamą, 
Malajų Pussalį ir pačią Ja
poniją, jei Amerika negana

valdžia 
Bullittas

Sprogimais Užmušta 
11 Arabu Palestinoj

Jeruzalė, kov. 3. — Žydai 
Sternb grupės kovūnąi iš
sprogdino troką karinių 
medžiagų arabiškoje Haifos 
miesto gatvėje. Sprogimas 
užmušė 11* arabų ir sužeidė 
27. Eksplozija suardė ir 
vieną namą, kuriame tupė
jo karinė anglų žvalgyba. 
Neskelbiama, kiek nukentė
jo tie anglai.

sekretus. Tačiaus, ir pats 
Neamerikinis^ K o mitetas 
pripažino, kad prof. Condo
nas net nesiteiravo apie jo
kius panašius sekretus.

“Tokiu ‘ p u r v i n jausiu 
šmeižtu ’ Neamerikinis Ko
mitetas stengiasi ne tik 
Condonui pakenkti, — pa
reiškė Wallaęe, kalbėdamas 
CIO Profesionalų Unijos 
suvažiavime. — To komite
to tikslas yra gąsdinti ir 
terorizuoti visus pažanges
nius žmonės.”

priekabes
Washihgton. — Kadangi 

Amerikos prekybos depart- 

remtų Čiang Kai-šeko val
džią. Tuomet, girdi, Sovie
tai galėtų užviešpatauti vi
są pasaulį.

Apart ginklų, Bullittas 
ragino pasiųst Chinijon ir 
“geriausią” Amerikos gene
rolą — MacArthurą arba 
Marką Clarką, . kaip karo 
mokytoją prieš komunistus. 
Ji^; užgyrė Trumano-Mar- 
shallo siūlomą naują $275,- 
000,000 karinę paspirtį 
Graikijos monarchistam ir 
Turkijos valdovams.

(Karo metu Bullittas, 
kaipo Francijos valdžios į- 
galiotinis, formaliai perve
dė naciams Paryžių.)

18 Kongresmanu Prieš 
Negrų Linčiavimą
' Washington. — Kongres- 
manų teisinis komitetas 18 
balsų prieš 8 užgyrė Tru- 
mano linkėjimą uždrausti 
baltiesiem linčiuoti negrus. 
74 demokratai kongresma- 
nai iš pietinių valstijų dėl 
to atlaikė susirinkimą ir 
nutarė neremt Trumano 
kandidatūros į prezidentus; 
jie remsią kitą demokratų 
kandidatą.

mentas andai patikrino ir 
pilnai užgyrė prof. Condo- 
no ištikimybę šiai šaliai, tai 
kongresmenų Neamerikinės 
Veiklos - Komitetas pareika
lavo pristatyt paliečiančius 
Condoną dokumentus.

Pamatiniai • to komiteto 
kabliukai prieš Condoną y- 
ra tokie: Prof..Condon yra 
vedęs žmoną, kurios tė
vai buvo čechoslovakų kil
mės. Jis pažįsta rusų kalbą. 
Condonas priklauso Ameri
konų-Sovietų Mokslo Drau
gijai, kuri svarbiausiai už
siima Sovietų mokslinių 
raštų vertimu į anglų kal
bą. (Šią draugiją finansavo

Streiku o j antie j i Badavimu 
Polit. Kaliniai Visai Nieko
Nevalgo, tik Vandens Geria
Ateivybės Valdininkas Prisipažino, Kad Melavo, Būk Šie 
Kaliniai Turėję Paslėpto Maisto, Skelbdami Badavimą

New York. — Penki poli
tiniai kaliniai Ellis Islande 
ateivybės stotyje jau trečią 
dieną badu streikuoja 
(šiuos žodžius* berašant). 
Jie visai nieko nevalgo ir 
tiktai vandens geria. Bada
vimo streiku jie pro
testuoja dėl to, kad valdžia 
nepaleidžia už užstatą (be
lą), iki galutinai bus iš-

Lake Success, . N. Y. — 
Andrius Gfomyko, Sovietų 
delegatas Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje, sutiko 
tiktai su ta dalim Amerikos 
pasiūlymo, kuri kalba apie 
penkių didžiųjų talkininkų 
pasitarimus dėl Palestinos. 
I-r jis ragino negaišuojant 
svarstyti šį klausimą. Gro
myko atmetė Amerikos per
šamą penkių didžiųjų komi
tetą. Jis įtarė, kad Amerika 
bando užsiglaust už komi
teto nugaros ir išvengt at- 
sakomybės dėl Palestinos maisto, todėl, esą, šie kab> 
padalinimo į a^abų ir žydų njai valgą, nepaisant bada- 
valstybes. Anglija atmetė Vi?ao streiko paskelbime: 
Gromyko pakvietimą. Ame- i 
rika sako, neleistina esą per 
prievartą įkurt žydų vals
tybę Palestinoj.

Popiežius Liepia Balsuot 
Tiktai už Katalikus
* Roma.—Popiežiaus šven
toji Konsistorija įsakė pa- 
rapijonams rinkimuose bal
suoti tik už katalikus ir už 
tokius . kandidatus, kurie 
pasižada ginti katalikų baž
nyčios teises. Visuotini Ita
lijos Rinkimai įvyks balan
džio 18 d.

Washington. — Tūli de
mokratai perša gen. Eisen- 
howerj j prezidentus.

Republikonas sen. Van
denberg žada kandidatuot j 
prezidentus, “jei bus d ral
iuotas.”

Rockefellerių Foundation.)
Neamerikinis Komitetas 

įtarė, būk ta mokslinė drau
gija esanti susijungus su 
Amerikonų-Sovietų Drau
giškumo organizacija. Bet 
tai neteisybė.

Condonas pareiškė, kad 
jis asmeniniai , niekuomet 
jokių duoklių nemokėjo a- 
merikinei - Sovietinei Mok
slo Draugijai ir nedalyvavo 
nė viename jos susirinkime.

Brussels, Belgija. — Su
dužo belgų lėktuvas; žuvo 
19 žmonių, jų tarpe 1 ame
rikonas.

spręstas- klausimas dėl jų 
deportavimo iš Amerikos, 
kaip nepiliečių komunistų.

Tai dar negirdėtas šios 
šalies istorijoje laužymas 
civilių teisių, kurias užtik
rina Jungtim Valstijų kon
stitucija, pareiškė Irving 
Potash, paskiausiai įkalin
tas CIO Kailiasiuvių Uni
jos Bendrosios Tarybos va
das, Komunistų Partijos 
centro komiteto narys. Sa
vo laiške generaliam Jungt. 
Valstijų prokurorui Tomui. 
Clarkui Potash, tarp kitko, 
rašo:

“Tamstos įsakymas nepa
leisti manęs už užstatą yra 
aršus laužymas pamatinių 
ir konstituciniu mano tei
sių; tai kartu yra fašistinis 
grūmojimas panaikinti ci- 
viles teises visų laisvę my
linčiu žmonių.” 

C c.
Valdininkas Prisipažįsta, 

jog Melavo apie Tariamą
Baduolių Maistą

Ateivybės valdininkas W. 
F. Watkins buvo paskleidęs 
gandus, būk politinių kali
nių draugai prinešę jiems

New Yorko Daily Vor- 
kerio reporteris antradienį 
stačiai užklausė tą valdinin
ką Watkinsa: % Ar yra Šių 
kalinių kambaryje paslėpto 
maisto? Atsakydamas, 
Watkins pripažino, jog ta
me kambaryje nėra jokio 
maisto.

Melas apie maistą badu 
streikuojančių politinių ka
linių buvo padiktuotas iš 
generalio prokuroro Tomo 
Clarko raštinės Washingto- 
ne, kaip tvirtina Daily 
Workerio korespondentas, 
atsilankęs Ellis Islande. To-\ 

(Tąsa 5 pus.)
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Republikonai Sugalvojo 
Planą Apeit Sovietų 
Veto Jungt. Tautose

Washington. — 13 repub- 
likonų senatorių, vadovau
jant sen. J. H. Ball’ui, įtei
kė kongresui sumanymą 
daryti vadinamas “bendro 
apsigynimo” sutartis su va
karinės Europos kraštais. 
Tokiu planu jie nori ypač 
apeiti Sovietų veto-uždrau- 
dimo teisę Jungtinių Tau
tų Saugumo Taryboje. 
Piršdamas kongresui šį pa
siūlymą, senatorius Bali pa
sakojo, kad, girdi, “milži
niška karinė Sovietų maši
na grūmoja visai vakarinei 
Europai.” Sovietų draugiš
kumo sutartis su kaimynais 
jis prilygino naciškam už
puolimui ir deklamavo: 
“Bandymas atkurti Europą 
pagal Marshall© planą yra 
mėginimas pastatyti fabri
ką šone ugniakalnio, kuris 
jau išsiveržė”, gręsdamas 
užliet visą vakarų Europą.
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, Galimybės Liaudies Fronto Laimėjimui Italijoje
Reakcijos akys jau pradeda kreiptis nuo Čechoslo- 

vakijos linkui Italijos. Argi ten pasikartos liaudies per
galė? Kokios yra tokiai pergalei galimybės?

Į šiuos klausimus galutinai atsakys tik visuotinieji 
rinkimai, kurie įvyks balandžio mėnesį. Šiuo tarpu apie 
tai galima tiktai spėlioti ir vienaip arba kitaip linkėti. 
Pažangioji Amerikos visuomenė, aišku, vėlina Italijos 
žmonėms rinkimus laimėti, išmesti iš valdžios de Gaspe- 
ri su jo klerikaline klika ir Italijos gaires pakreipti 
naujojo gyvenimo link. Iš kitos pusės, visokio plauko re- 
akcijonieriai ir stambusis kapitalas liaudies laimėjimo 
bijo iš tolo.

Paskutiniais laikais Italijos politiniam gyvenime vy
riausias įvykis buvo susiorganizavimas Demokratinio 
Liaudies Fronto. Amerikos komercinėje spaudoje mato
si aiškus nervavimasls dėl padėties Italijoje. Ji nebesle
pia tos baimės, jog šis Demokratinis Liaudies Frontas 
gali laimėti virš 50 nuoš. balsų rinkimuose, arba laimė
ti tiek, jog be paramos tų partijų, kurios sudaro Frontą,, 
būtų neįmanomas valdžios sudarymas po; rinkimų.

Liaudies Fronte svarbiausiomis partijomis yra ko- 
- munistai ir socialistai. Bet prie jo yra prisidėjusios ke

lios kitos partijos, kaip tai: demokratiniais darbiečiai, 
republikoniški liaudiečiai, krikščioniškas judėjimas už 
taiką, demokratinis ir respublikoniškas judėjimas už 
Sicilijos nepriklausomybę, Nacionalė Kooperatyvų Lyga, 
Italijos Moterų Sąjunga, Nacionalis . Veteranų Susivie
nijimas ir kitos mažesnės grupės.

Liaudies Fronto programos tikslas yra suvienyti vi
sus Italijos žmones, kurie siekia taikos, laisvės, darbo ir 
nepriklausomybės. Liaudies Frontas reikalauja: sunacio-/ 
nalizuoti stambiąją pramonę, legališkai pripažinti bend
rąsias gamybos tarybas, demokratizuoti Italijos bankinę 
sistemą, suteikti technikinės ir finansinės paramos dar
bo farmeriams ir kooperatyvams, palengvinti darbo far- 
meriams taksų naštą, išdalinti didžiųjų dvarų žemes be
žemiams ir mažažemiams. Manoma, kad šiuose rinki
muose Italijos darbo valstiečiai entuziastiškai parems ši
tą Liaudies Fronto programą.

Protestai iš Abiejų Pusių
Kai paaiškėjo, kad pagal Marshall Planą mūsų vy

riausybė žada šimtus Amerikos prekybinių laivų pavesti 
kitoms šalims, smarkiai užprotestavo Amerikos orgąni- 
zuoti jūrininkai. Jūrininkų unija pareiškė, kad toks lai
vų paaukojimas užsieniui reikštų tūkstančiams Ameri
kos jūrininkų netekimą darbo.

O dabar atėjo protestas iš kitos pusės. Toks laivų 
atidavimas iš Amerik. pusės nepatinka Norvegijos laivų 
statymo pramanei. “Norvegian Journal of Commerce 
and Shipping” kelia balsą prieš tokį žygį, nes jis, girdi, 
pakenks ne tik Norvegijos laivų statybai, bet visoms ki-j 
toms pramonėms. Žurnalas teigia, kad toji amerikiečių 
“auka” užduotų smūgį ne tik Norvegijai, bet visai eilei 

.kitų kraštų, kuriuose laivų statymas yra viena iš svar
biųjų pramonių. Visa toji pramonė būtų sudemoralizuo- 
(ta. Tuo būdu, teigia žurnalas, vietoj padaryti gero,'Mar
shall Planas pakenktų visam Vakarų Europos pramoni-

• niam atsistatymui, ‘ < *

1 Kai Lietuvos Aukščiau- 
i šioji Taryba priėmė 1946- 

1950 metų penkmečio planą 
Lietuvos liaudies ūkiui at- 

i kurti ir išvystyti, mūsų 
1 liaudies priešai Amerikoje 
' jį paskelbė “bolševikų pro

paganda.” Reakciniai politi
kieriai ir nemokšos, nesu
gebantieji suprasti socialis
tinės ekonomikos vystymo
si dosnių, negalėjo suvokti, 
kaip tai Lietuvos pramonė 
1950 metais padidins brut- 
to gamybos išeigą 80 nuoš., 
palyginti su 1940 metais, 
kaip tai Lietuva, taip bai
siai nuniokota karo' ir hit-’ 
lerinės okupacijos, įstengs 
per penkmetį pralenkti 
prieškarinį žemės ūkio išsi
vystymo lygį. Bėt reikalas 
čia buvo ne tik tas, kad mū
sų priešai tokių dalykų ne
galėjo suprasti. Jie to ir 
nenorėjo suprasti. Nenorė
jo dėl to, kad jie neapken
čia Lietuvos darbo žmonių, 
neapkenčia jų kuriamo lais
vo gyvenimo be kapitalistų 
ir dvarininkų.k

Žinodami, kokį milžinišką 
įspūdį Tarybų Lietuvos 
penkmečio planas padarys 
lietuviams visame pasauly
je, jie pradėjo nepažabotą 
šmeižtą bei prasimanymų 
kampaniją, kurios tikslas 
buvo sukelti įspūdį, kad 
Lietuvoje ne tik nėra jokios 
statybos, _ bet kad žiaurieji 
bolševikai iš krašto viską 
išveža —r pradedant pra
monės įmonėmis ir baigiant 
duona.

Nežinau, kiek atsirado 
kvailių, patikėjusių visiems 
šmeižtams, kuriems, žino- 
ma, netiki pačių tų melų 
fabrikuotoj ai. Lietuvoj tuo 
tarpu gyvenimas ėjo pla- 

Ičiuoju socialistinės kūrybos 
keliu.

Pirmųjų metų rezultatai
Mes suvedėme dvejų pir

mųjų penkmečio metų re
zultatus, ir tie rezultatai ro
do, kad grandiozįniai užda
viniai, iškeltieji penkmečio* 
planu, ne tik pilnutinai į- 
vykdomi, bet ir viršijami.

1946 metų planas buvo į- 
vykdytas 100 nuoš., o 1947 

i metų planas — 102,1 nuoš.
1947 m. bendrosios .gamy
bos išleidimas, padidėjo, pa
lyginti su 1946 m. 
palyginti su 1945 
118 nuoš.
b 1947 metais ypatingai 
puikių rezultatų pasiekė 
Kauno ir Vilniaus pramonė. 
Kaunas 1947 m. planą įvyk
dė 104,9% ir palyginti su 
1946 m. davė 40 nuoš. dau
giau produkcijos. Vilniaus 
pramonė 11947 metų planą į- 
vykdė 117,7 nuoš., padidi
nusi produkcijos išleidimą 
65 nuoš. palyginti su 1946 
metais.

Paskutiniai skaičiai ypa
tingai reikšmingi. Jie rodo, 
kad Vilnius, kuris pilsuds- 
kiniais laikais buvo ekono
miškai atsilikęs poniškosios 
Lenkijos provincijos mies
tas, dabar sparčiais tempais 
industrializuojamas. Įdo
mu, kad Vilnius jau 1947 
metais davė 25 "nuoš. visos 
Lietuvos pramonės produk
cijos.

Ką rodo sėkmingas dvejų 
pirmųjų penkmečio metų 
plano įvykdymas? Jis rodo, pramones šakoms, Sparčiai

Du Prezidentai, Du Skirtingi Atsitiesimai
Visi puikiai atsimename, kaip, 1947 metais mūsų 

prezidentas Trumanas panaudojo visą valstybės galią 
sulaužymui mainierių ir geležinkeliečių streikų. Jis rei
kalavo Kongreso suteikti jam galią panaudoti ginkluotas 
jėgas prieš streikiėrius.

' Tuo tarpu Meksikos prezidentas Miguel Aleman pa
reiškė, kad jis laikysis su darbininkais, jų kovoje prieš 
,reakciją, kuri bando Meksikos darbininkams atimti teisę 
streikuoti. Ginčas iškilo su Meksikos Aukščiausiu Teis- 

, mu. Meksikos Konstitucijoje aiškiai garantuojama dar
bininkams teisė streikuoti. Aukščiausias Teismas kėsi
nasi tą punktą panaikinti.

Šiame atvejyje prezidento Aleman atsinešimas labai 
svarbus. Pas jį •atsilankė kairiųjų darbo Unijų atstovai 
ir ragino jį pareikšti savo nuomonę. Aleman pareiškė:

“Teisė streikuoti buvę Meksikoje liaudies revoliuci
jos laimėjimas. Tuo būdu valdžia tą teisę palaikys ir 
gerbs net ir tokiam atsitikime, jeigu Aukščiausias "'Teis
mas'išneštų nuosprendį prieš darbininkus.”

Tai aiškus ir tvirtas pasisakymas. Meksikos darbi
ninkai tampa padrąsinti priešintis reakcijai, kuri sten
giasi Aukščiausio Teismo pagalba išplėšti darbininkams 
streikavimo teisę.

kad sunkiausias atstatomų
jų darbų etapas Lietuvoje 
sėkmingai išeitas. Ji$ rodo 
toliau, kad uždavinys 1950 
m. padidinti pramoninės 
produkcijos išleidimą 80% 
palyginti su 1940 m. bus 
sėkmingai įvykdytas.

Šiais metais turi būti ir, 
be abejo, bus pilnutinai pa
siektas ir pralenktas prieš
karinis Lietuvos pramonės 
gamybos lygis. Tai didžiulis 
laimėjimas, jeigu atsiminti, 
kad hitlerininkai sunaikino 
iki pagrindų 80 nuoš. Lie
tuvos pramonės. Tai reiš
kia, kad per trejetą metų 
Tarybų Lietuva bus atsta
čiusi 80 nuoš. pramonės, ku
ri kūrėsi per visą buržua
zinės Lietuvos egzistavimo 
laikotarpį. Geresnio įrody-k 
mo tikrai grandiozinių mū
sų statybos tempų ir puikių 
perspektyvų, kurias turi to
lesnis Lietuvos pramonės 
išsivystymas, nereikia.

Tenka pabrėžti, kad mū
sų pramonė ne paprastai 
atstatoma, bet -atstatymo 
procese jį iš pagrindų re
konstruojama ir aprūpina
ma moderniška technika. 
Tą techniką mums duoda 
broliškosios tarybinės res
publikos. Keliais pokari
niais metais iš broliškųjų 
respublikų gavome dau
giau staklių, negu jų turėjo 
visa buržuazinės Lietuvos 
pramonė. Didžioji' dalis* tų 
staklių jau veikia, kitos 
montuojamos.

Tada ir dabar.
Labai įdomų palyginti 

Tahybų Lietuvos pramonės 
pokarinį atkūrimą su pra
monės atkūrimu buržuazi
nėje Lietuvoje po pirmojo 
karo. Nežiūrint to, kad nuo 
pirmojo karo Lietuvos pra
monė palyginti nedaug te- 
nukentėjo, jos bendroji ga
myba 1928 metais, t. y. 10 
metų po karo,- dar buvo 
1913 metų lygyje. -

Oficialusis buržuazines 
Lietuvos statistinis leidinys 
“Lietuva skaitmenimis 1918 
-1928 m.” taip rašo apie 
krašto pramonės stovį 1928 
metais:

“Palyginti' su prieškari
niais laikais labai yra sm 
mažėjusi metalo bei maši
nų, miško ir odos pramonės' 
gamyba, toliau alaus ir spi
rito. Metalo bei mašinų 
pramonėje dabar darbinin- 
kų dirba dviem tūkstančiais 
mažiau, negu prieš karą. 
Apie 500 darbininkų ma
žiau dirba ir miškozpramo
nėje. Odos, alaus ir spirito 
gamyboje darbininkų skai
čiaus sumažėjimas 
daug mažesnis.
• Bendrais bruožais lygi
nant prieškarinę ir dabar
tinę Lietuvos pramonę, ten
ka pasakyti, kad gamyba 
dabar paįvairejo — išsiplė
tojo visa eilė naujų pramo
nės šakų, bet dirbančiųjų 
pramonėje darbininkų skai
čius liko maždaug, toks 
pats” (žiūrėk 68 psl.).

Tąrybų Lietuvoje pramo
nės atkūrimas ne tik vyks
ta dar nematytais krašto is
torijoje tempais, bet ir tie 
tempui yra būdingi visoms
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Amerikos Raudonojo Kryžiaus Vajus
Amerikos Raudonasis Kryžius pradėjo savo metinį 

finansinį vajų. Vajus tęsis visą kovo mėnesį. Vajaus 
tikslas surinkti mažiausia 75 milijonus dolerių.

Vajus buvo atidarytas kovo 1 dieną su prezidento 
Trumano atsišaukimu, pasakytu vasario 29 dieną per 
radiją. Savo kalboje jis ragino žmonęs šį vajų paremti. 
Jis pažymėjo, kad pernai Raudonasis Kryžius suteikė pa-

ramos žmonėms net 3,650 nelaimingų atsitikimų—gais
ruose, potvyniuose, audrose ir t.t.

Kaip kasmet, taip ir šiemet* dienraštis Laisvė nuo
širdžiai pritaria Amerikos Raudonojo Kryžiaus vajui. 
Tikimės, jog pasibrežtasis tikslas bus pilnai pasiektas. 
Vajuje dalyvaus žmonės įvairių pažiūrų ir įsitikinimų. 
Amerikos darbo žmonės neatsiliks. Neatsiliks ir Ame
rikos lietuviai. Jie niekada nėra atsisakę paremti labda
rybės darbus.

IMUWlW'

"atkuriama ir vystoma 
tik maisto ir lengvoji pra
monė, bet metalo, odos ir 
kitos pramonės šakos, ku
rios buržuazinėje Lietuvoje 
ne tik nesivystė,'bet regre
savo.

žemės ūkio atkūrimas
Sparčiais tempais atku

riamas ir žemes ūkis. Už
tenka-nurodyti, kad vien tik 
1947 metais pasėliu plotai 
Lietuvoje padidėjo daugiau 
kaip 300,000 ha. Techniki
niu kultūrų - linų ir cukri
nių runkelių —- pasėlių plo
tai jau toli pralenkė prieš
karinį lygį, o grūdinių kul
tūrų pasėlių plotai tą lygį 
jau pralenkė daugumoje 
apskričių, išskyrus tik kai 
kuriuos rajonus, kur karo 
veiksmai ir masinis gyven
tojų išvežimas į hitlerinę 
Vokietiją buvo sukūrę ypa
tingai sunkias sąlygas at
kuriamiesiems darbams. Šių 
metų pavasarį prieškariniai 
pasėlių plotai bus pasiekti 
visoje Lietuvoje.

Pasėlių plotų augimas 
Tarybų Lietuvoj vyksta, da
bar sparčiau rtegu po pir
mojo pasaulinio karo, nors 
tada tokių nuniokojimų že
mės ūkyje nebuvo.

Po pirmojo pasaulinio ka
ro vidutiniai 1909 - 1913 
metais kviečių pasėlių 
plotai buvo pasiekti 
1923 metais,' linų — 1924 
metais, rugių pasėlių plotas 
visą laiką liko žemiau prieš
karinio lygio.

Žemės ūkio atkūrimas 
Tarybų Lietuvoje vyksta 
visiškai kitomis politinėmis 
ir socialinėmis sąlygomis, 
negu po pirmojo pasaulinio 
karo, kada naujakurių ir 
mažažemiu masei nebuvo v • j •suteikta pagalbos ir jie pa
kliuvo į bankų, privačių lu
pikautojų ir dvarininkų 
rankas. Yra žinoma, kad 
1926—1930 metų masinės 
emigracijos iš Lietuvos lai
kotarpiu didžiausią emig
rantų kontingentą sudarė 
naujakuriai, kurie negalėjo 
prasimaitinti savo' žemėje. 
Aukščiau minėtasis leidi
nys “Lietuva skaitmeni
mis” priverstas pripažinti, 
kad “apie 70 nuoš. visų iš
vykusių 1928 m. kovo-gruo- 
džio mėn. sudaro emigran
tai, kurie prieš išvažiuojant 
versdavosi žemės ūkio dar
bais.” Masinis valstiečių 
bėgimas iš Lietuvos buvo 
baisus kaltinamasis aktas 
prieš buržuazinius valdo
vus, kurie taip “vystė” že
mės ūkį, kad darbo valstie1- 
čiai neturėjo išzko prasi
maitinti ir buvo priversti 
važiuoti vergiškiems dar
bams į Brazilijos plantaci
jas.

Kas buvo tada?
Kaip po pirmojo pasauli

nio. karo “vystėsi” Lietuvos 
žemės ūkis, aiškiai rodo vie
nas straipsnis, tilpęs 1931 
m. balandžio 11 d. laikraš
tyje “Lietuvos Žinios”, ku
riuo elementai iš reakcinių 
Amerikos lietuvių tarpo, 
manau, pilnutinai pasitiki. 
Straipsnyje “Apie .mūsų že
mės ūkio būklę” laikraštis 
rašė :s

“Ūkininkų padėtis sunki. 
Palengva ji dar sunkėja. 
Ūkininkai kemšasi į žemės 
banką, ima paskolų tiek, 
kiek kuris tik gauna, Bet 
kokiu būdu tas paskolas 
grąžins bankui ?x— Ūkio 
produktai be galo 'pigūs, 
pramonės gaminiai gana 
brangūs, o čia dar mokes
čiai, vaikams dalys ir kitos 
išlaidos. Gera bus, jeigu, bė

visų kitų išlaidų, pajėgs už
gyventi bankui už paskolą 
procentus. Pačią paskolą 
grąžinti pajėgia tik pavie
niai ūkininkai. Naujų tro
besių statymą ūkininkai jau 
pamiršo. Pirktis mašinų, 
geresnių žemės ūkiui, ge
resnį-žemės ūkio invento
rių negali —neturi atlieka-, 
mų litų. Šiuo atveju žemės 
ūkis stingsta, neprogre
suoja.”

Štai, kokioje padėtyje be 
išeities buvo Lietuvos vals
tiečiai praėjus ne metams-, 
dviem, bet praėjus 13 metų 
po pirmojo pasaulinio ka
ro! Kaip žinoma, ir toles
niais metais kaimo dirban
čiųjų padėtis nuolat blogė
jo.

Kaimas kyla naujam 
gyvenimui

Dabartinėmis tarybų val
džios sąlygomis Lietuvos 
kaimas sparčiai kyla į nau
ją- gyvenimą. Valstiečiui 
daugiau nebegresia nepake
liamos priverstinos skolos, 
lupikautojai, kapitalistiniai 
bankai, varžytinės, žemės 
atėmimas. Tarybų valdžia 
suteįkė bežemiams ir ma
žažemiams valstiečiams ne 
tik žemę, bet ir inventorių, 
pastatus, statybinę medžia
gą, o kuriems reikėjo —ir 
karves bei arklius. Žemės 
ūkis aprūpinamas vis dides
nius kiekiais traktorių, ir 
įvairių mašinų. Vien praė
jusiais metais Lietuva iš 
broliškųjų respublikų gavo 
daugiau traktorių, negu jų 
iš viso buvo smetoninėje 
Lietuvoje. Per 1947 metus 
traktorinių darbų apimtis 
Lietuvoje padidėjo dvigu
bai, palyginti su 1946 me
tais. Sparčiais tempais vyk
doma kaimo elektrifikacija, 
kuri, be> abejo, sukels tikrą 
perversmą valstiečių buity
je. Valstiečių ūkiuose pri- 
gydoma nauja priešakinė 
tarybinė agrotechnika. Šiuo 
tikslu* kaime organizuotas 
platus agrotechnikinis val
stiečių švietimas. Veislinės 
sėklos, kurios buržuaziniais 
laikais buvo vartojamos tik 
dvaruose "ir tai ne visuose, 
dabar pradedamos masiškai 
vartoti valstiečių- ūkiuose^ 
Visos šios priemonės užtik
rina nenukrypstamą žemės 
ūkio pakilimą, plačiųjų dar
bo valstiečių masių gerbū
vio pakilimą. *

Į naująjį Tarybų'Lietu; 
vos kaimą atėjo . kultūra, 
mokslas. 1939 metais Lietu
voje buvo 96 progimnazijos 
ir gimnazijos, Šiuo metu 
vien gimnazijų turime 120, 
o progimnazijų skaičius 
(beveik visos jų yra kaimo 
vietovėse) siekia 220. Mū
sų kaimas šiuo metu turi 
500 pradžios mokyklų dau
giau negu' 1939 m.
klubai ir skaityklos, 1.684 
masinės bibliotekos yra

me, sukurti, tik tarybų val
džios.

Mes baigėme antruosius 
penkmečio metus tuo metu, 
kai šalyje buvo panaikinta 
kortelių sistema ir įvykdy
ta piniginė reforma, davu
si darbo žmonėms naują 
rublį su keleriopai padidin
ta, perkamąja galia. Šios 
tarybinės vyriausybės prie
monės iš karto žymiai pa
kėlė darbo žmonių gyveni
mo lygį. Lietuvos darbo 
žmonės, pirmą kartą įvyk- 
dantieji penkmečio planą, 
akivaizdžiai įsitikino, kad 
nuoseklus plano vykdymas 
kelia liaudies gerovę.

Laisvoji valstybinė pre
kyba Lietuvoje, kaip ir vi
soje Tarybų šalyje, puikiai 
funkcionuoja. Krautuvės 
pilnos maisto ir pramoni
nių prekių. Parduotuvių 
tinklas nuolat auga. 1947 
metais Lietuvoje buvo nau
jai įsteigta 584 maisto ir* 
pramoninių prekių krautu
vės ir 372 valgyklos, užkan
dinės ir arbatinės.

Prekyvietės, kur valstie
čiai laisvai parduoda savo 
prekes, kupinos maisto pre
kių. Rinkose produktų kai
nos iki šiol sumažėjo tris 
kartus palyginti su kaino
mis, buvusiomis prieš pini
ginę reformą ir kortelių pa
naikinimą. Bet, kaip jau pa
žymėjau savo anksty ves- 
niame laiške, valstiečiai iš 
to jokių nuostolių. neturi, 
nes jie dabar ir pramonines 
prekes gauna keleriopai pi
gesnėmis kainomis, negu 
anksčiau. Pramoninių pre
kių krautuvėse dabar pir
kėjų - valstiečių dar žymiai 
daugiau, negu anksčiau.

1947 metų plano įvykdy
mo rezultatai, kurie buvo 
paskelbti šiomis dienomis, 
buvo visoje Lietuvoje sutik
ti su dideliu džiaugsmu. 
Pasiektieji laimėjimai įkve
pia darbo žmones naujpms 
kūrybinėms pastangoms. 
Lietuvių tauta, kaip ir visa 
tarybinė liaudis, dabar iš
kėlė uždavinį įvykdyti 
penkmečio planą per ketve
rius metus, ir mes neabe
jojame, kad šis tikslas bus 
pilnutinai įvykdytas.

Mes esame tikri, kad Ta
rybų Lietuvos laimėjimai 
džiugina ir Amerikoje visus 
tikruosius lietuvių tautos 
draugus, visus tuos, kuriem 
brangūs • Lietuvos darbo 
žmonių interesai.

Vilnius,
1948 mr sausio mėn.

/ ______________,______

Streikieriai Akmenimis 
Bombardavo Streiklaužių

x Automobilius *

Elyria, Ohio. — General 
Motors Brown-Lų)e sky
riaus streikieriai akmeni
mis išbeldė langus poros tu
zinų automobilių, kuriais 
streiklaužiai važiavo po 
darbo iš užstreikuoto fab-

Parish famed Palate de Chaillot in the shadow of the Eiffel Tower, 
will be the meeting place of the 57-country United Nations General 
Assembly next fail. Shown here is one of the semi-circular strue-' 
turc’s main building^ Below the terrace is the modern, 3000-scat 
theatre where the General Assembly’s plenary sessions will be held.(
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2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Ketvirt.,* Kovo 4, 1948
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T Kaip Mes Kovojome
(Pabaiga)

Ryškiu pavyzdžiu leningra
diečių organizuotumo ir ištver
mės gali būti kad ir miesto va
lymo darbas blokados metu. 
1942 m. sausio mėnesyje buvo 
imtasi darbo sanitarinio stovio 
pagerinimo. 1942 m. pavasary
je apie 300 tūkstančių darbi
ninkų kasdien išeidavo miesto 
valymo darbams. Buvo išvaly
ta daugiau kaip 12 tūkstančių 
kiemų, daugiau kaip trys mili
jonai kvadratinių metrų gatvių 
ir aikščių. Iki 1-jai gegužės 
mieste buvo padaryta tvarka, 
šis darbas apsaugojo miestą 
nuo epidemijos, buvo savo 
reikšme lygus svarbiai pergalei 
fronte.

1942 metų vasara nesumaži
no Leningrado gynėjų slinku
oju. Priešas dar buvo stiprus. 
Tuomet hitlerininkai dar save 
ramino viltimis paimti Lenin
gradu badu. Pavojus miestui ne 
tik nesumažėjo, bet jis padidė
jo. Nežiūrint evakuacijos, vis 
tik 1942 metų vasarą. Lenin
grade dar buvo 1,100 tūkstan
čių gyventojų.

Leningradas tapo stambiu 
TSRS pramonės centru. Prieš 
karą Leningradas su savo per
tvarkytomis įmonėmis duodavo 
kur kas daugiau produkcijos, 
negu 1913 m. visa caro Rusija.

Leningradas — pažangiosios 
kultūros ir mokslo centras — 
gausiai plėtė savo kultūros tur
tus po visą šalį. Tūkstančiai 
mokslininku darbavosi mokslu- 
tyrinėjimų institutuose didin
dami mūsų tėvynės galią, puoš
dami ir lengvindami tarybinių 
žmonių gyvenimą.

Leningradas asmeniną Tary
bų Sąjungos tautų nenugalima 
dvasia, garbingas revoliucines 
tradicijas ir kiekvienas lenin
gradietis suprato, kad gyventi 
ir darbuotis Lenino mieste 
žiauriu karo metu yra didelė 
garbė tarybiniam patriotui. 
Kiekvienas jautė, kad jo dar
bus, jo kovą atydžiai seka visa 
tarybų šalis, kad apie jį ir jo 
draugus sakoma: “leningradie
čiai išlaikys, leningradiečiai ne
apgaus.”

Partijos centro komiteto šū
kiuose 25 metinių sukaktuvių 
proga buvo sakoma: “Karšti 
sveikinimai didvyriškiems Le
ningrado gynėjams. Tegul gy
vuoja leningradiečiai, garbingi 
mūsų tėvynės patriotai ir pa
triotės.”

Leningradiečiai partijos cen
tro komitetui ir draugui Stali
nui atsakė: “Rusijos garbės

Leningradas ne vien gynėsi, dienų, kuomet visas pasaulis

miestas, mūsų tautos garbė — 
Leningradas niekuomet nebuvo 
užpuolikų nugalėtas ir nebus.”

Miestas, kraujo ryšiais susi
rišęs su revoliucinio judėjimo 
istorija, miestas su kuriuomi 
surištas draugiškumas ir tvė- 
ryba dviejų didžiausių žmon> 
jos genijų —<Lenino ir Stalino, 
Spalio revoliucijos lopšys, — 
sunkiausiose blokados sąlygose, 
stovi kaip nesugriaunama gra
nito uola.

jis visą laiką kaupė jėgas, kad 
užpulti priešą. 1943 metų 
sausio mėnesį Leningrado blo
kados pralaužimas buvo stam
bus laimėjimas.

Fašistai tikėjosi, -kad Lenin
gradas, tai' kalėjimas, kuriamo 
uždaryti Leningrado gyvento
jai ir iš kurio jiems nėra išėji
mo. Prie miesto, kaipo kalėji
mo sargai buvo pastatytos “SS” 
divizijos, policinės kariuo
menės grupės ir kiti žmonijos 
išmatos, kurie, hitlerininkų nu
matymu, turėjo “apsidirbti” su 
Leningrado gyventojais.

Didžiojo vado, draugo Stali
no išmintis, leningradiečių pa
stovumas ir didvyriškumas iš
blaškė fašistų svajones dėl Le
ningrado paėmimo. Vienok tai 
buvo tik pirmas smūgis.

Leningrado fronto kariuome
nė ir Baltijos jūrų laivynas le
ningradiečiams ir visai Tarybų 
šalies liaudžiai padedant sun
kiausiose sąlygose sukaupė jė
gas, techniką ir šaudmenis ir 
1944 metų sausio mėnesyje mil
žino jėga ’’ užklupo priešą. Jie 
sudaužė priešo įsitvirtinimus ir 
sutriuškino veik pusę miliono 
siekiančiančias, rinktines prie
šo jėgas ir išlaisvino Leningra
dą. šią pergalę Stalinas įverti
no kaipo didelę mūsų kariuome
nės pergalę.

Milžiniškose prie Leningrado 
kovose buvo išrištas didelis is
torinės reikšmės uždavinys. 
Lenino miestas buvo visiškai iš
laisvintas iš priešo blokados ir 
vokiškieji fašistiniai grobikai 
buvo išvyti iš Leningrado sri
ties.

Brangiai kainavo vokiečiams 
milžiniškoji Leningrado kova. 
Nuo Tėvynės karo pradžios iki 
1944 metų spalio mėnesio Le
ningrado fronto kariuomenė ir 
Baltijos jūrų karo laivynas pa
darė priešui sekamą nuostolį : 
užmušta, sužeista ir nelaisvėn 
paimta daugiau kaip milijonas 
žmonių. Sunaikinta: lėktuvų — 
9 tūkstančiai, tankų — 2,100, 
pabūklų ir minosvaidžių — 
daugiau kaip 14,100, kulkosvai-f 
džių, automatų ir šautuvų 191 
tūkstantis.

Baltijos laivynas paskandino 
šarvuočių — 1 kreiserių — 3, 
minininkų — 35, povandeninių 
valčių — 23, kanonierinių val
čių — 8, 'pagalbinių garlaivių 
—300, transportų—350.

Leningrado pergalėmis di
džiuojasi kiekvienas leningra
dietis, nes tose pergalėse yra ir 
jo darbo dalis.

gėrėjosi leningradiečių ir Le*- 
ningrado gynėjų didvyriškumu.

Kartu su leningradiečiais ve
dė kovą ir Leningrado srities 
kolektyvinių ūkių darbuotojai. 
Partizanų judėjimas srityje la
bai išsiplėtė. Partizanai savo 
kontrolėje laikė didelius terito
rijos plotus. Priešo užnugaryje 
partizanai ątstcigė. tarybinę 
tvarka, kolektyvinius ūkius; 
vykdė ištisai ir laiku visus 
valstybinius uždavinius; išga
bendavo Leningrad u i maisto 
produktus. Karinio amžiaus vy
rai mobilizuodavosi, pereidavo 
frontą ir stodavo į Raudonąją 
Armiją. Leningrade srities ko
lektyvinių ūkių darbuotojai 
pasirodė verti didžiojo Lenin
grado.

žiaurioje kovoje su vokiečių 
gaujomis Raudonosios Armijos 
kariai, Baltijos jūreiviai ir Le
ningrado darbo žmonės, apgy
nė savo miestą. Jų jėgų šaltinis 
buvo tame, kad viso karo metu, 
visų sunkiausių miešto gynimo 
periodų metu Leningrado gy
nėjai nuolat jautė mūsų moky
tojo ir vado draugo Stalino 
rūpestį. Leningradas žinojo, 
kad Stalinas su jais ir šitai tei
kė jo gynėjams jėgas ir ištver
mę.

Leningradiečių kovai vadova
vo priešakinis miesto darbinin
kų būrys — Leningrado bolše
vikai. Mirtiname su priešu su
sirėmime, pareikalavusiame iš 
leningradiečių didžiausio įtem
pimo, ištvermės ir aukų, Lenin
grado partinė organizacija 
ždanovui vadovaujant, atliko 
tuomet prieš ją stovėjusį užda
vinį.

Niekuomet taip ryškiai pir
miau nepasireiškė avangardinis 
komunistų vaidmuo, kaip šia
me laikotarpyje.

Liaudies armijos divizijose, 
naikinamuose batalijonuose, Le
ningrado bolševikai buvo pa-1 
čiais drąsiausiais ir didvyriš- 
kiausiais kariais. Gynimo barų 
statyboje komunistai vaidino 
organizatorių vaidmenį. Kai 
prasidėjo Ladogos kelio staty
ba, ten buvo pasiųsta komen
dantais, vedliais ir 1.1, geriau
sieji komunistai.* Vedantį vaid
menį komunistai vaidino ir prie 
staklių, stovėjusieji be pakai
tos ištisomis paromis ir teiku
sieji frontui ginklus ir šaud
menis. '

Sunkiuoju blokados ir viso 
karo metu komunistai, kartu 
su Leningrado darbo žmonėmis, 
gyveno visus sunkumus ir ne-

Chicagietis dvasiškis Chicote su žmona dabar gali be 
jokių ceremonijų žiūrėti krepšinio žaismes namie—ne
gaudami buto, jiedu apsigyveno bažnytinėje sporto pa
talpoje. Dabar, krepšinio tymui užėmus jų “namus,”’ 

jiedu užėjo i balkoną, kad nesimaišytų žaidikams 
po kojų ir geriau matytų.

Polemika ir Kritika

Jurbarkas — Naujasis
Apskrities Miestas

---------- 4------------------------------ --------

Rašo L. Skleryte

Tarybų vyriausybė aukštai 
įvertino Leningrado garbingų
jų gynėjų didvyriškumą, įsteig
dama specialų medalį “Už Le
ningrado gynimą.”

Leningrado fronto kariai, 
Baltijos jūrininkai ir daugiau 
kaip 470 tūkstančių miesto pi
liečių nešioja,ant krūtinės me
dalį — miesto darbo žmonių ir 
gynėjų fronte negriūvamos 
draugystės reikšmę, šis medalis 
yra .atmintis . tų didvyriškųjų

U.N. Facts and Faces POLAND

(WwW.'s <■ t

Poland, a nation with a thousand years of 
history, is one of Europe's most important 
bread-baskets. Her flat plains, crossed by 
important rivers, stretch out to the hori
zons and furnish perfect agricultural land 
to 60 percent of her 24,000,000 inhabitants. 
Industrially, too, Poland is an important 

center, producing textiles, coal, iron, forest products and minerals. 
Her borders are here shown as outlined by the “Potsdam Agree
ment” of 1945, pending a final peace treaty with Germany, ajnd 
Include about 120,000 square miles between the Bug in the East and 
the Oder and Neisse Rivers in the West. Poland’s Permanent Rep
resentative at United Nations headquarters is Dr. Juliusz Katz- 
Suchy; her flag is divided horizontally into red and 'white fields.

še aukas.
Kova už Leningradą dar la

biau sutvirtino partinės orga
nizacijos ryšius su gyventojais, 
įjungė į visuomeninį ir valsty
binį darbą desėtkus tūkstančių 
leningradiečių. Apie tai kalba 
partinės organizacijos karo me
tu augimo skaitlinės. Tėvynės 
karo metu į Leningrado partinę 
organizaciją priimta 67,536 
žmonės. Sunkiausiųjų mėnesių 
metu — 1941 m., 1942 vasaris,

- nesustojo į partinę organizaciją 
geriausiųjų žmonių ėjimas. Pa
vyzdžiui, 1941 m. gruodžio 
mėnesyje į partiją buvo pri
imta 970 žmonių.

Partija ir vyriausybė aukš
tai įvertino didvyriškąją kovą 
ir didvyriškąjį leningradiečių 

' darbą tėvynės karo metu. Le
nino miestas už jo darbo žmo
nių tėvynęi žymįus nuopelnus, 
už drąsą ir didvyriškumą kovo
je su vokiškaisiais grobikais, 
sunkiose priešo blokados sąly- 

. gose apdovanotas aukščiausia 
mūsų šalies dovana — Lenino 
ordinu.

Atsakydami į suteiktą dovaną, 
Leningrado darbo žmonės davė 
draugui Stalinui ir Tėvynei žo
dį, kad jie dės visas savo jė
gas, visą savo protą tam, kad 

- padaryti Leningradą dar di
dingesnių, dar gražesniu. Ir ši
tas žodis bus ištesėtas, nes le
ningradiečių žodis yra šventas 
žodis.

Leningradiečiai yra dabar 
pirmose taikiųjų statytojų eilė
se, leningradiečių iškeltas šūkis 
penkmečio planą įvykdyti per 
ketveris metus buvo paremtas

Jurbarkas stovi jaukioje, 
romantiškoje vietoje — Ne
muno, Mituvos ir Imsrės 
žiočių terasoje. Pro vakari
nę miesto pusę teka Mitu- 
va, o Imsrė — per patį 
miestą, žemė, ant kurios 
stovi miestas — turtinga 
kreidos sluoksniais, fosfori
tais, tinkamais cementui ir 
trąšoms gaminti.

Jurbarke gyveno ir dirbo 
skulptorius Grybas, hitle
rininkų sušaudytas karo 
pradžioje kartu su daug 
šimtų taikių*tarybinių gy
ventojų. Dabar jo namelis 
paverstas muziejumi. Jur- 
barkiškis kilimu ir poetas- 
filosofas Jurgis Baltrušai
tis. I •

Mažas buvo Jurbarko 
miestas prieš 90 metų. 5-6 
trumputės gatvelės ir dvi' 
-trys dešimtys namukų. 
Savo žemės miestas neturė
jo, visa ji priklausė dvari
ninkui — kunigaikščiui Va- 
silčikovui. Palaipsniui Va- 
silčikovas pardavinėdavo 
žemę miesto, gyventojams, 
kurie statydavo namus.

Jurbarkas Tėvynės karo 
metu smarkiai nukentėjo, 
bet’ miestas sparčiai atsta
tomas. Dabar mieste jau 
veikia ambulatorija, gimdy
mo namai, vaikų darželis, 
gimnazija, suaugus, gimna
zija, amatų mokykla, trys 
pradžios mokyklos, elekri- 
nė, pirtis su voniomis ir 
t.t. Tik per 1947 metus at
statyta kelios dešimtys na
mų, atremontuota apie pus
trečio kilometro grindinio, 
dviejuose miesto parkuose 
ir gatvėse pasodinta apie 
1000 medžių.

Jurbarkas anksčiau buvo 
apie 50 kilometrų nuo aps
krities administracinio cen
tro. Toks nuotolis labai 
trukdė šios Lietuvos dalies 
ūkinį bei kultūrinį augimą. 
Jurbarko apskrities įsteigi
mas likvidavo šį trūkumą. 
Prasidėjo miesto ir naujos 
apskrities augimas.

Baigiamos statyti Kalnė
nų laivų remonto dirbtu
vės. Tai bus stambiausios 
laivų remonto dirbtuvės 
Nemuno baseine. Ateinan-

čiame sezone šiose dirbtu
vėse bus atremontuota iki 
80 nuošimčių visų reikalin
gų remonto Nemuno laivi- 
ninkyst. laivų. Šiais metais 
greta dirbtuvių išaugs nau
jas darbininkų miestelis su 
darbininkų namais, amatų 
mokykla, bendrabučiu, val
gykla, klubu - skaitykla, 
pirtimi ir t.t.
' Apskrityje bus išplėstas 
lentpiūvių, malūnų ir kitų 
įmonių tinklas. Artimiausiu 
laiku bus nutiestas siaura
sis geležinkelis.

Dideli galimumai atsive
ria ir apskrities žemės ū- 
kiui. Turtingos miško ga
nyklos ir Nemuno pievos 
sudarys bazę išplėsti gyvu
lininkystę.

Pavasarį naujakurių ir 
kitų darbo valstiečių lau
kuose sudundės galingi Jur
barko MTS traktoriai, ku
rie daug geriau ir greičiau 
išdirbs žemę, negu anksty
vesniais laikais, kada liesi 
darbo .valstiečių arkliai vos 
traukdavo žagrę, kada val
stietis iš apsėto sklypo te
gaudavo menką derlių. Ta
rybinės vyriausybės para
ma mineralinėmis trąšomis, 
naujais žemės dirbimo įran
kiais, MTS traktoriais, ag- 
ronominiais patarimais, 
žemės ūkio draugijų darbas 
—gausaus derliaus gavimo 
laidas.

DŪLEI JANULIO RAŠTO į 
APIE ITKONIŲ KAIMĄ

Per keletą Laisvės nume- j 
rių S. Janulis rašė atsimi- į 
nimus apie Itkonių kaimą. į 
Aš, kaipo buvęs to kaimo 
gyventojas, ten augęs iki 
išvykau Amerikon, jokiu 
būdu nesutinku su Janulio 
rašinio turiniu. Jo rašinys 
toli gražu nėra teisingas. 
Vietomis persūdytas, o vie
tomis nedakainuota tikro
vė, kokia ten buvo 1905 me
tais.

Nenoriu S. Janulio už
gauti, — mes, itkoniečiai, 
gerai žinom jo nuveiktus 
gerus darbus Lietuvoje. Bet 
apie dragūnų darbus jis 
parašė nevykusiai. Čia aš 
tik trumpai prisiminsiu vi
so to pradžią.

Mūsų kaiman atjojo dra
gūnai gruodžio mėnesį. Tai 
buvo labai šaltas oras. Mes 
žibinome kerosinines lem
pas, apie |0 v. vakaro.

Staiga subildėjo mūsų 
stubos durys. Mes paprašė
me eiti vidun. Mūsų moti
na atidarė jas. Nagi, žiūri
me, stovi vienas dragūnas, 
su šautuvu rankoje, — prie 
šautuvo durtuvas.

Mes nusigandome, pama
tę tokį netikėtą raginį. .

Dragūnas, pamatęs mus 
persigandusius, pradėjo ra
minti. “Nebijokitės, žmo
nės, mes nieko blogo neda
rysime jums”, sakė jis. Tei
sybė, jie nieko blogo ir ne
darė. Taip jie ėjo per vi
sus kiemus dėl. nakvynių. 
Aš nepastebėjau nei vieno 
girto, tik buvo smarkiai su
šalę, — trynė rankas ir ko
jas. Kareiviai prisiklojo 
šiaudų pilną aslą, o ark
liams klojimuose priklojo 
šiaudų, kad gulint nesusi- 
purvytų. Taip visur darė. 
Taip buvo pas Vičiną, kur 
sudegė arkliai.

Tą vakarą Vičinas 'džio
vino javus jaujoje kūlimui. 
Tie du “vartouninkai” dra
gūnai rado šiltą vietą, su
lindo ten, jaujon, ir.užmi
go. Buvo uždegę lemputę, 
ant lentynos klojime, kur 
stovėjo arkliai.

Buvo ’šaltas oras. Arkliai 
pradėjo nerimauti ir nuver
tė lempą su kerosinu. Užsi
degė šiaudai. Vienas karei
vis pajuto bildesį ir norėjo 
kitus kareivius prikelti, bet 
negalėjo. Tai matydamas, 
vos spėjo paleisti du aficie- 
riaus arklius ir jis pats iš
bėgo apdegęs. Taip pasako
jo kareivis, išbėgęs iš lieps
nos.'

Taip ir du aficieriaus 
arkliai, išbėgę, - bet neradę 
jokios komandos, grįžo at

gal kloji man, ir jie ten žu
vo.

Aš buvau nubėgęs prie to . 
klojimo gaisro pradžioje ir 
mačiau, jog gaisras prasi
dėjo iš vidaus; iš ten veržė- 
•si liepsna, kaip iš kokio pra
garo.

Po to gaisro kareiviai so
džiuje išbuvo daugiau dvie
jų savaičių ir jokio plėšimo 
nebuvo. Jie visi turėjo at
sivežę valgių ir kuknią. Vis
kas sudegė. Tad ant ryto
jaus, neturėdami ko valgy
ti,‘jie su vyresniuoju nuėjo 
pas vieną ūkininką pirkti 
karvės. Pasiėmė nemažą te
lyčią ir užmokėjo už ją apie 
16 rublių. Tas pats buvo ir 
su kitu maistu, kol jiems at
vežė iš jų štabo.

Brutališkai ’jie nesielgė 
nei su moterimis, nei su 
merginomis. Būdavo, kuo
met jie pavalgydavo ir mai
sto atlikdavo, tai jį atiduo
davo mums, civiliniams.

Negalima, kaltinti visų • 
žiaurumu; buvo ir labai ge
rų kareivių. Ypačiai geras 
buvo daktaras - felčeris, 
kuris sugydė man akis; iš
gydė ir mūsų kaiminką 
merginą, kuri ilgai sirgo 
kokia tai mums nežinoma 
liga. Jie ne tik blogo neda
rė, bet daug padarė gero. (

Aš kai kada prie progos > 
apie tai parašysiu daugiau.

Kuomet antrą sykį pėsti
ninkai atėjo, tuomet buvo 
bloga.

Povilas Vaitekūnas, » 
Hudson, Mass.

Newark. N. J. j
SIETYNAS RENGIA SMA

GŲ PAŽMONĮ
Per visą šaltąją snieguotą 

žiemą mes, lietubiai progresy- x ’ V i 
viąi žmonės, daugiausia buvom ‘į
namuose, niekur negalėdami nei .

i išeiti, nei išvažiuoti.
Dabar, artinanties pavasa

riui, jau nebejauku riogsoti 
užsidarius per kelis mėnesius 
namuose.

Dėlto, Sietyno Choras nusi- 
i tarė turėti su savo draugais 
j linksmą pasižmonėjimą, nedėl- ' 
dienio popietį, kovo 14 d., kaip x 
trečia valanda, Lietuvių salėje,

i 180 New York Avė.
i . Turėsime gerų užkandžių ir 
gėrimo. Pasikalbėsim, pasidai-- 
nuosim ir ateičiai gerus planus 
veikimui pasidarysim.

Todėlei, visi ir visos malo- 
; niai kviečiami į draugišką sirei- 
’ gčl£, kur gražiai ir smagiai lai
ką praleisite. Varde choro k.vie- 

; čia visus /
. z Reporteris.

----------------- .
Washington. — Valdžios 

iždo sekretorius Snyder .
priešinosi taksų mažinimui. .

Pittsburgh, Pa.

visais Didžiosios Tarybų Sąjun
gos darbo žmonėmis. Sėkmin
gas 1947 m. plano įvykdymas 
yra laidas to, kad leningradie
čių iškeltas šūkis bus įvykdy
tas.

MENKELIŪNAITĖS 
KONCERTAI

LDS 8-tas Apskritis rengia 
Konstancijai Menkeliūnaitei 
koncertus. Jie įvyks šeštadienį, 
20 d. kovo, 8 vai. vakare, Wil- 
merdinge, 110 State St. svetai
nėje.

Sekmadienį, kovo 21 d., 3 v. 
po pietų, Pittsburghe, S.oho da
lyje, Liet. Mokslo Draugystės 
svetainėje, 142 Orr St. Gi 6 v. 
įvyks ten pat gera vakarienė. Į 
koncertą įžanga $1, o į vakarie
nę $1.50. . '

Taigi, Pittsburgh, Wilmer
ding ir apylinkės visi lietuviai 
yra prašomi masiniai atsilan
kyti išgirsti gražių dainų.

Gi šeštadienį, kovo 27 d*., 8 
vai. vakare, K. Menkeliūnaitės 
koncertas įvyks Ambridge, 
LDS /147 k’p. svetainėj, 798 
Pine St. Visus lietuvius ir lie
tuvaites iš visos plačios apylin
kės kviečiame dalyvauti šiuose 
Koncertuose. Jonas Urbonas.
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U.N. Facts and Faces SYRIA

United Nations Security Council, is represented at U.N. Headquar
ters by Faris bey\ el-Khouri, President of Parliament. The Syrian 
flag has horizontal green, white and black stripes and threes red stars.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— * (Istorine Apysaka) * —i21-

IŠ FLORIDOS PADANGĖS Miami, Florida

Parašė Justas Paleckis
. O kai policijos raitelių būtys šaudy

damas bandė minią pulti, kazokai suti
ko juos šūvių salve ir policininkai turė
jo pasitraukti. Tai buvo jau nematyti ir 
baisūs caro imperijai reiškiniai. O cen
zorius vis dar rūpinasi, kad į laikraščius 
nepatektų Kerenskio, Čcheidzės ir Rodi- 
čevo kalbos ir kad nebūtų laikraščiuos 
baltų vietų, grasina pabaudom ir konfis
kacijom.

Apie duoną gatvėse tą dieną niekas 
nebekalbėjo, lyg visai užmiršo. Skambė
jo tik politiniai šūkiai prieš vyriausybę, 

, prieš carą, už kalinių paleidimą. Vis 
daugiau vėliavų raudonavo‘viršum mi
nios.’

Gatvė jau duoną užmiršo. Apie duoną 
dabar kalbėjo Dūma, atsilikdama nuo 
įvykių ir nuotaikos. Dešinysis Dūmos 
sparnas gynė vyriausybės projektą dėl 
duonos paskirstymo, kairieji ėjo prieš jį 
ir nedidele dauguma tą projektą atmetė. 
Dėl to susijaudinęs žemės ūkio ministe- 
ris Ritichas apsiverkė. Tom ministerio 
ašarom ir baigėsi cariškosios Dūmos 

% darbas.
Dūmos pirmininkas Rodzianka nuvy- 

. ko pas ministerį pirmininką Goliciną ir 
draugiškai ragino jį pasitraukti iš pa
reigų, nes viskas jau žlunga, reikia nau
jų, pasitikėjimą turinčių žmonių, reikia 
nuraminti jau gatvėn išėjusias politines 
aistras, o tai revoliucija pati nušluos vi
sus, jei nedasiprotės laiku pasitraukti. 
Bet senis Golicinas nenorėjo nusileisti.

— Jūs norit, kad aš pasitraukčiau, o 
'štai toj papkėj aš turiu jūsų mirties 
sprendimą! — tarė jis ir parodė Rod- 
ziankai caro pasirašytą įsakymą paleisti 
Dūmą.

Tačiau Golicinas pareiškė nenorįs im
tis Dūmos paleidimo žygio ir bandysiąs 
susitarti su Dūmos opozicija, gal pavyk
sią geruoju susitarti. Jis paskyrė ryto
jaus dieną pasitarimą su Dūmos atsto
vais. Bet kitą dieną Rodzianka savo bute ’ 
rado jau atspausdintą ir jam prisiųstą 
įsakymą uždaryti Dūmos sesiją.<►

Protopopovas vėl skambino į Carskoje 
Selo rūmus. Iš ryto jis pranešė apie pa
darytus žygius prieš revoliucionierius. 
Jis liepęs suimti ir Petrapilio burmistrą 
Tolstojų už tai, kad leidęs kalbėti miesto 
taryboj revoliucines kalbas. Vėl Proto
popovas ramino, kad policija. ir kariuo
menė palaikysianti tvarką. Bet pavaka
rėj skambindamas Protopopovas susijau
dinęs kalbėjo:

— Petrapily audringa. Kazokai pama
žu pereina į riaušininkų pusę. Ryt vis
kas bus išspręsta. Tikiuosi, kad mūsų 
bus viršus. Aš įsakiau policijai užimti 
sargybos vietas pastogėse prie kulkosvy
džių.

Kai Volkovas papasakojo carienei tą 
pranešimą, ji labai susijaudino kazokų 
elgesiu:

— Ne, tai negali būti, tai klaida!
— Jūsų didenybe, taip pranešė vidaus 

reikalų ministeris.
— Niekada nepatikėsiu: kazokai prieš 

mus niekada neis.
Netrukus vėl skambina Protopopovas: 

Praneškit jos didenybei, kad aš ti- 
-kiuosi atsilaikyti.

— Kitaip ir negali būti, — pareiškė 
tai išklausiusi carienė.

Sergančių vaikų kančiom palengvinti, 
carienė liepė pernešti Dievo motinos iko
ną iš Znamensko cerkvės į rūmus. Iko
ną benešant, kažkoks kareivis, pažiūrė
jęs į ikoną, piktai sušuko popui:

— Pripratai žmones mulkinti ir vis 
dar stabus tebenešioji! Palauk, nebeilgai 
benešiosi!

Tai buvo pirmoji revoliucinės nuotai
kos kregždė Carskoje Selo ramumoj. Po
pas sergančių vaikų kambary atlaikė . 
pamaldas ir paskui juos palaimino iko
na. Carienei prašant, popas su ikona 
apėjo visus rūmus.

* 4
Ir caras Nikalojus, tą dieną nuvažia

vęs į artimiausią vienuolyną, bučiuoda
mas ikoną meldėsi. Gen. ChabaloV&s pri
siuntė štabo viršininkui gen. Alekseje- 
vui plaLų pranešimą apie tų dienų įvy
kius Peti’apily. Įvykiai atvaizduoti kaip 
neorganižfuotas gaivalingas maištas, ku
ris kai kur nukreiptasxprieš vyriausybę. 
Bet gen. Chabalovą džiugina tai, kad 
daugely vietų maištininkai sutinka ka

riuomenę su sveikinimo šūkiais ir drau
gingai, o kovoja tik su policija. Svar
biausia priežastis vis nurodoma duonos 
stoka. Ir carienė Aleksandra, kalbėda
masi telefonu su Nikaloju, taip pat siūlo 
sutvarkyti duonoš kepimo reikalą, kepti 
duoną karo kepyklose, militarizuoti fa
brikus, pagrasinti streikuojantiem iš
siuntimu į frontą. *

Kaip ir visada, sunku suprasti kas da
rosi caro sieloj. Bet jis neparodo jokio 
susijaudinimo. Jis ramus, lyg būdamas, 
tvirtai įsitikinęs, kad tie įvykiai negali 
turėti rimtesnių pasėkų. Išklausęs gen. 
Aleksejevo ir Vojeikovo pranešimus apie 
Petrapilį, caras pasiunčia gen. Chabalo- 
vui tokią telegramą:

“Įsakau jau ryt numalšinti sostinėj 
riaušes, kurios neleistinos sunkiu karo 
su, Vokietija ir Austrija metu. Nikalo
jus.” <►
\Sekmadienis, Vasario 26 (kovo 11) d.

Ir vyriausybei ir sukilėliam tai buvo 
reikšminga diena. Gen. Chabalovas 
ruošėsi vykdyti caro įsakymą ir griežtais 
kariuomenės- žygiais numalšinti Petra
pilį. Buvo įsakyta visiškai išvalyti gat
ves. Mažesnius bųrius turėjo išvaikyti 
raiteliai, o dideles, ir maištingas minias 
sklaidyti šūviais. Ne tuščiais šūviais, ku
rie tik juoką minioj sukeldavo, bet tik
rais karo šoviniais.

Protopopovas buvo pasiryžęs įvykdyti 
savo planą — sušaudyti gatvėn išėjusią 
revoliuciją, kad jau niekada nebekiltų 
noro pakartoti maištingus bandymus. 
Protopopovo policijos kulkosvydžiai iš 
namų pastogių, buvo atkreipti į Petrapi
lio centro gatves, į pačias riaušininkų 
minias.

Kadangi tai buvo sekmadienis ir žmo
nės laisvi nuo darbo, tą dieną dar dides
nės minios traukė į Petrapilio centrą. 
Tiesa, visur buvo išlipintas gen. Chaba- 
lovo pranešimas, kuriuo draudžiama 
telktis gatvėse ir grasinama bausmėm. 
Kiti pranešimai skelbė įsakymą darbi
ninkam grįžti prie darbo, o jei iki vasa
rio 28 d. streikas nenurims, 18, 19 ir 20 
metų jaunuoliai, kuriem šaukimas ati
dėtas, bus pašaukti į kariuomenę. Bet 
tie pranešiniai ir grasinimai neveikė. 
Paskaito žmonės, paskaito ir eina toliau.

Kaip veiks pranešifnai, jei įspūdžio ne
darė jau ir šūviai, negąsdino jau ir dau
gelis sužeistų, kuriuos vežė į ligonines, 
negąsdino ir gandai apie didelį nušau
tųjų skaičių, pradėjus birti kulkų krušai 
iš pastogėse paslėptų kulkosvydžių. Mi
nios rinkosi į centrą, stabdė vežikus ir 
automobilius, priversdamos važiuojan
čius išlipti, dainavo revoliucines dainas, 
šūkavo prieš carą ir vyriausybę, mėtė 
akmenis, o kai kur ir šąudė į policiją, 
bet su kareiviais stengėsi susibroliauti.

Tai buvo tas pats vaizdas, kaip ir ki
tom dienom. Naujiena buvo maištas vie
noj Povilo pulko atsargos bataliono kuo
poj. Kareiviai atsisakė eiti šaudyti be
ginklių žmonių. Bataliono vadas ir popas 
pradėjo įkalbinėti kuopą nekelti maišto, 
primindami apie sunkią tėvynės būklę 
ir gresiančią bausmę. Kuopa susvyravo 
ir netrukus sutiko nusileisti ir atiduoti 
šautuvus. Bet 21 kareivis nepasidavė ir 
suspėjo pabėgti į miestą su visais šau
tuvais. Jie išsisklaidė po kareivines ir 
darbininkų rajonus, pasidarę uoliausiais 
revoliucijos agitatoriais. .

Ir kiti pulkai nenorom dalyvavo riau
šininkų malšinime. Kazokai sistematiš- 
kai gina žmones nuo policijos. Kai ku
rios Maskvos pulko kuopos vengia šauti 
į žmones, ir jas tenka apsupti ištikimes
nių dalių sargyba. Smarkiau kovoja su 
minia dragūnai. O nuoširdžiausiai gina 
senąją valdžią tik policija.

Tačiau tas sekmadienis parodo lyg ir 
revoliucijos pailsimą. Pavakarėj į prie
miesčius traukdami darbininkai jau 
dvejoja ar beturi prasmės tos beginklės 
demonstracijos, jei vyriausybė atkakliai 
ginasi ir rodo pasiryžimą. griežtai mal
šinti. Streiko vadovybė svarsto, ar yra 
tiksld tęsti stręiką', ar ne laikas raginti 
baigti streiką ir demonstracijas, kurios 
reikalauja vis daugiau aukų, o nematyti, 
kad jom galėtų ką pasiekti; .Protopopo
vas, pasiremdamas saugumo skyriaus 
pranešimais, praneša Vojeikovui, kad 
kai kur darbininkai nianą vasario 27 d. 
liautis streikavę ir pradėti darbą.

(Tąsa)

Kas jau Floridoj pagyvena, 
paatostogauja porą kartų po ko-1 
liūs menesius, ypač žiemos lai-, 
ku, tai nei. peikia, nei perdaug 
giria, tačiau parvažiavus j 
šiaurę, tai jį ir vėl kai.p magna-,. 
sas traukia atgal į Floridą.
' Mano moterėlė ir kiti skun
dėsi, kad kaip šiaurėje žiemą 
sušąlą, tai potam už dienos ki
tos visi kaulai labai skauda. 
Tačiau ir Floridoj pasitaiko, 
ypač žiemą, kad po kelias die- 

, nas būna šalta, miglota, lyja, 
gradusnikas nukrinta iki 40 
laipsnių aukščiau zero. Tan
kiausiai kambaryj būna men
kai šilumos, šalti šiurpuliai 
siaučia per visą griešną kūną 
(buržuaziją tas neliečia), ma
nai sau: velnias bus, prisieis 
sirgt šalčiu, slogom ir kitom 
kvarabom. Bet štai aušta rytas 
ir užteka močiutė saulutė, gya- 
dusnikas šauna aukštyn iki 80 
laipsnių ir dar vis lipa, tiktai 

. vakar buvo kuo nė žiema, šian
dieną tikra vasara. Jauni ir se
ni išlenda iš visų pakampių, 
šildosi, triusiasi, darbuojasi, 
maudosi, kiti ant smilčių visaip 
kaip varteliojasi ir šiaip sau 
guli, na, ir iš po tokios vadina
mos žiemos niekas nepagauna 
nei tų slogų, nei tų kauki skau
dėjimų. Kvėpavimas pasidaro 
lengvas ir gilus.

Man vienas inspektorius pa
pasakojo, kad čia visas oras 
sūriai mineral iškas,z kuris kvė
puojant pasiekia viso kūno 
triūbeles ir dūdeles, žmogus 
pasijunta kaip kokį naudingą 
eleksyrą paragavęs, ypač atei
viai iš šiaurinių šaltųjų vals
tijų.

Miglos ir drėgnas oras ne
būna kožną naktį, tačiau, svei
katai nelabai ką kenkia, ypač 
daržovėms ir kitiems vaisiams 
yra naudingos.

Daug mūsų brolių darbinin
kų biedniokų iš nortų, kurie 
serga visokiomis ligomis ir ne
turintieji nei kiek sutaupų, tai 
lai nei nebando į saulėtą Florų 
dą važiuot su tikslu sveikatą 
pataisyti, nes pragyvenimo są
lygos ant ūkės, pas • lietuvius 
maž daug po $15 vienam per 
savaitę. Mieste daug daugiau. 
Užsidirbt kiek nors pragyveni
mui neįmanoma. Turi būt koks 
nors amatninkas. Paliegėlių, li
gotų, tiktai ką . pakrutančių 
niekas nekenčia, ypač čionykš
čiai vadinami “kreker džia- 
kiai.”

Mes gyvenome mėnesį laiko 
Jacksonvillėj, Fla. Darbininkų 
kvartaluose žiemos laiku pečiai 
kūrenami popierom, malkom, 
kerosimi, kuris pabrango Iki 
20 centų už galioną. Smarvė, 
o per kaminus verčiasi suod
žiai, kvinta visur, išvaizda pra
sta. Goresniuose kvartaluose 
darbininkai su geresnėmis al
gomis turi įsitaisę geresnį ap
šildymą, už tai namai ten dvi-, 
gubai brangesni. Kaip nero- 
kuosi, paprastiems darbinin
kams visur nekokį pyragai.

Dabar mes apsigyvenome po- 
rai savaičių netoli nuo Ocala, 
Fla. Pas lietuvius ant ūkės, pas 
Joe Strumskį, Sparr, Fla.

Sparr miestelis turi 3 baž
nyčias, 4 gazolino stotis, 2 
krautuves ir kelis namelius. 
Stovi ant garsaus vieškelio 
R. 200. J. Strumskio ūkė prie 
pat miestelio 65 akeriai žerrtės, 
turi arklį, karvę, vištų daug, i 
orindžių medžių. Ūkė ant auk
što kalnėiio, oras labai sveikas. 
Mums , davė kambarį su 5 lan
gais, tačiau ponia Strumskienė 
išsireiškė, kad ligoniai iš šiau- 

,rės nepageidaujami, mat visi 
bijo tų kenksmingųjų bakteri
jų. ;

' Ocala miesčiukas turi 12 
tūkstančių gyventojų, 11 mylių 
nuo Sparr, ir tiktai kelios my
lios nuo garsaus Silver Spring. 
Ocala industrijinis bizniavus ir 
švarus miestas. \

Jame yra apsigyvenęs Jonas 
Grinka - Grinkevičius iš Law
rence, Mass. Skaito dienraštį 
Laisvę ir yra artimas draugas 
Laisvės vajininko St. Penkaus- 
ko. Grinka senukas 75 metų, 
atrodo sveikas ir drūtas, visur 
darbuojasi ir gabiai vairuoja 
savo auto mašiną, jo moterėlė 
kiek jaunesnė: jie. turi du 
apartmęntinius naivėlius ir sau 

atskirą 5 kambarių namuką. 
Gyvena iš nuomų, linksmi ir 
draugiški, man atidavė visus 
Laisvės numerius, kiek tiktai 
turėjo. Jų antrašas: 1723 So. 
Pond St., Ocala, Fla.

Pakol kada nors ir kur nors 
pastoviai susisuksime gūštą, 
dabar labai gera proga visur 
apvažiuot ir plačiai susipažint 
su visa Floridos valstija. Kar
tu su mumis važinėja Petronė
lė Skučas, užeigos savininkė iš 
Chicago, Ill. Jos gazolinas, o 
mano limozinas. Pania Skučie
nė yra linksmo būdo ir daini
ninkė, proga ir mus palinksmi
na savo dainomis. Dabar ji pa
tvarkė važiuot į Eustis, netoli 
nuo Orlando pas lietuvį aptie- 
korių iš Chicagos.

Rašant šiuos žodžius yra va
sario 26 d., ant ūkės oras šil
tas, gradusnikas nuo pat ryto 
rodo 75 aukščiau zero, nėra jo
kio vėjo, viskas žaliuoja. Grin
džiai prinokę, nukarę net šakos 
braška, visokį paukšteliai čiul
ba visaip, bet visų tų paukšte
lių karalius yra The Florida 
Mocking Bird. Tas pilkas 
paukštelis truputį didesnis už 
žvirblį, man floridiečiai sakė, 
kad jis savo giesmes gieda net 
70-čia gaidų, na ir yra kas pa
klausyt, kaip jisai pradeda sa
vo meistrišką meliodiją trauk
ti. Lietuviai jį vadina Making 
paukštė dainininkas.

V. J. Stankus.

Tampa, Florida
Girdėjome Wallace

Vasario 17 d. vakare, šiame 
mieste kalbėjo Henry Wallace. 
Jo kalbos klausėsi koki penki 
tūkstančiai žmonių. Jis, žino
ma, trumpai dėstė savo nusi
statymą šių metų prezidenti
niuose rinkimuose.

Kalbėdamas apie republiko- 
nus ir demokratus ir apie patį 
prezidentą Trumaną, Wallace 
pasakė šitaip:

“Aš dėviu akinius ir mano 
akys pavargo, bežiūrint bene 
pamatysiu skirtumą dviejų 
partijų politikieriuose Washing
tone, deja, to skirtumo niekur 
nėra. Jie visi už Tafto-Hartley 
bilių, už mažinimą algų darbi
ninkams, už didesnius pelnus 
kapitalistams. Jie visi už siau- 
•rinimą žmonėm demokratinių 
teisių ir prisirengimą naujam 
karui. Jie visi už paskirstymą 
žmonių baltų ir juodų ir už pa
laikymą negrų linčiavimų. O 
mes gi stojame prieš tai, už 
didesnes algas darbininkams, už 
pastovią taiką, už daugiau na
mų veteranam, už draugingus 
santikius su kitomis šalimis, 
prieš negrų linčą ir tt.”

Labai entuziastingai minia 
sveikino kiekvieną Wallace’o 
pareiškimą.

Labai reikšminga dėl Floridos 
tas, kad baltieji ir negrai 
draugiškai sėdėjo šalę vieni ki
tų, susimaišę ir publiką sudarė 
didžiumoj jauni žmonės. Ma
tyt buvo jaunų moterų su kū
dikiais ant rankų. Daugiau to
kių mitingų pietuose. Įžanga 
buvo 50 c. ypatai. Dr. J. Si- 
mans St. Petersburge išparda
vė nemažai tikietų, ačiū jam.

Natalia.

So. Barre, Mass.
Barre Wool Co. norėjo nu

sikratyti darbininkų unijos ir 
13 d. sausio surengė balsavi
mus. Bet kompanija pralai
mėjo, nes tik 23 darbininkai 
balsavo^ prieš uniją.

Pralaimėjus tą, tai kompa
nija stvėrėsi kito būdo, mat, 
kontraktas baigėsi 2 d. vasa
rio, tai atsisakė pasirašyti 
naują. Tada unijos komite
tas sušaukė special) darbinin
kų susirinkimą ir po jo da
vė kompanijai 15 dienų ap
svarstyti, ar ji geruoju pasira
šys, ar darbininkai bus pri
versti streikuoti.

Kompanija pamatė, kad ne
gali darbininkus apgauti, tai 
ir pasirašė kontraktą. Štai 
ką reiškia darbininkų priklau
symas unijoje. Jeigu darbi
ninkai neturėtų unijos, tai 
kompanija su jais visai nesi
skaitytų. Žvalgas.

DAR ŠIS-TAS
Vasario 10 d. Lietuvių Kliu- 

bo balius buvo pasekmingas. 
Publikos buvo daug, kaip vie
tinių, taip ir vakacijoms at
vykusių iš šiaurinių valstijų. 
Rengėjai gerai aprūpino sve
čius, ypatingai atvykusius iš 
kitų valstijų.

Vasario 16 dieną kalbėjo 
Elizabeth Gurley Flynn iš 
New York o ir gerai papurtė 
vietos kapitalistus. Vietos 
laikraščiai nustebo, kad tiek 
daug publikos susirinko pasi
klausyti komunistės. Publika 
gausiai aukavo kampanijai, 
kad prašalinti tuos kongres- 
nianus, kurie balsavo už re
akcinį Tafto-Hartley bilių, 
kad jų vieton išrinkti progre
syvius žmones. Aukų surink
ta virš $2,000.

Didžiai nustebino kapitalis
tinį lizdą Palm Beach mieste, 
kada lietuvaitė apsivedė su 
didžiausiu turčiumi Rockefel- 
leriu. Turčių spaudoje ir jų 
rateliuose yra didelis nustebi
mas, kaip galėjo paprasto

Fotografas | 
; Traukiu paveikslus familijų, ves-| 

grupių ir pavienių.;
Iš senų padarau J 
naujus paveiks- • 
lūs ir krajavust 
sudarau su ame-Į 
rikoniškais. Rei-? 
kalui esant ir f 
padidinu tokio? 
dydžio, kokio pa- • 
geidaujama. Tai-1 
pogi atmaliavoju ? 
įvairiom spalvonfi. i 

JONAS STOKES į 
512 Marion St., Brooklyn : 

„ > iKampas Broadway ir Stone Ave., prie • 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191 ‘

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
> Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų 

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

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.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirt., Kovo 4, 1948

mainierio dukra “pagauti” 
taip didelį turčių? Ypatin
gai tas nepatinka poniutėms, 
jos jaučia jų “stono” įžeidi
mą . . .

Henry Wallace atsilanky
mas į St. Petersburg ir Tam
pa padarė didelį sąjūdį. Va
sario 19 d. jis kalbėjo Bay 
Park Arenoje, kur publikos 
telpa .tik 1,200, tai desėtkai 
tūkstančių žmonių sėdėjo ant 
pievos, nes į vidų negalėjo įei
ti, ir klausėsi.

Kada buvo renkamos aukos 
trečiosios partijos reikalams, 
jtai tūkstančiai rankų, belai
kančių dešimtines, iškilo į 
orą. Tai labai gražus publi
kos darbas. Tas daug pa
drąsina ir Wallace kovoti už 
liaudies reikalus.

Trakimas.

Graikų Monarchistai Gar
sina “Naują Ofensyvą” 
Athenai, Graikija. — Mo- 

narchistų koma ndieriai 
garsinasi, kad jie pradėję 
“stiprų ofensyvą” prieš 
partizanus Eipire, arti Al
banijos sienos; sakosi atė
mę iš partizanų dar kelis 
kaimus.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

j Joseph Garszva

I
 Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

I
’

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

į Tel. EVergreen 8-9770

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų



Lawrence, Mass.
SEKMADIENI BUS LABAI '

SVARBIOS PRAKALBOS
šį sekmadienį, kovo 7 d., 

1:30 vai. po pietų, Piliečių 
Klubo svetainėj, 41 Berkeley 
St., Įvyks labai didelės ir 
svarbios prakalbos, rengiamos 
tikslu, kad supažindinti Law- 
renco ir apylinkės lietuvius su 
judėjimu visoj Amerikoj už 
įsteigimą Trečios Partijos.

Šiose prakalbose bus išaiš
kinta, kas per vienas*yra tas 
žymus amerikietis, buvę s 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentu Roosevelto laikais, Hen
ry A. Wallace, kuris eina 
priešakyj viso judėjimo dėl 
įsteigimo. Trečios Partijos ir 
yra apsiėmęs kandidatuoti į 
Jungtinių Valstijų prezidento 
urėdą šių metų rinkimuose.

Kalbėtojais bus Lavvrenco 
proteštonų kunigas Amos, C. 
B. Murphy, jis yra pirminin
kas Lavvrenco piliečių veikimo 
dėl Henry A. Wallace ir tre
čios partijos. Jis taipgi yra 
Lavvrenco mokyklų komiteto 
žymus narys.

Prie to kalbės prof. F. B. 
Kubilius, kuris neseniai daly
vavo Chicagoj suvažiavime 
trečios partijos reikalais. Jis 
taipgi yra. žymus veikėjas 
Massachusetts apskrity j ir 
Nacionaliam Komitete dėl 
įkūrimo trečios partijos ir iš
rinkimo Henry Wallace prezi
dentu .

Vyriausią prakalbą pasakys 
svečias kalbėtojas iš Brookly- 
no, D. M. šolomskas. Jis yra
plačiai apsipažinęs su trečios'vis nenorėjo dainininkės paleis- 
partijos steigimo.veikla ir ko- ti nuo pagrindų. Jeigu reikėtų 
dėl manoma, kad per trečią i spręsti ar Menkeliūniūtė pa- 
partiją bus galima palengv in- . darė didelį progresą dainavime 
ti Amerikos žmonėms taksus, I per tą dešimtį metų, tai rašė- 
sustabdyti vis kylantį pragy-i jas šios koresporidencijoš atsi- 
venimą, prašalinti trečio karo sakytų, pareikšdamas, kad nesu 
pavojų. 1 kompetentiškas spręsti. Nes tą

Ignas Kubiliūnas iš So. Bos- galėtų ^pasakyti tiktai ta ypa- 
tono pertraukose paskambins; ta, kuri yra daug studijavusi
gitara ir padainuos juokingas i dainavimo ir muzikos. O kaip [ 
dainas. . ; man atrodo, tai Menkeliūniūtė

Įžanga visiems veltui. T. pirma gražiai dainavo, patęn-

Washington^ protestuoti 
Čia jie susi-

Apie 2,000 National Youth Assembly delegatų suvyko j 
prieš jstatymą, kuris priverstų visą jaunimą eiti militariškus pratimus, 
rinkę -ant Rapitoliaus laiptų. Vėliau jie, susibūrę i valstijų ir sričių grupes, lankėsi 

pas kongresmanus pasakyti jiems, kad jaunimas priešingas verstinai kareivystei.

Philadelphia, Pa.

Menkeliūniūtė ir

Girdėjom Gražų Koncertą

Trečiadienio vakare,’ 25 d. 
vasario, buvo suruoštas LLD 10 
kp. gražus ir turtingas koncer
tas. Koncerto programą išpildė 
Konstancija
Lyros Choras, po vadovybe Ro
žytės Boshman (Merkiūtės).

K. Menkeliūniūtė sudainavo, 
jei neklystu, viršaus dešimties 
dainų ir visos dainos išėjo la
bai gražiai, taip, kad visa pu
blika buvo labai patenkinta ir

•>*            - —-— .—. —

Paul Gustas Funeral Home,'
J ” INC.
J 354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N. Y.
I Skersai gatvės nuo Armory
| ■ LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
I

I * Telefonuokite dieną ar naktį
I EVergreen 7-4774J •

Naujai išdekofuota šermenų koplyčia, kur šeimos" pato-
II giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, 
I prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.■
1 Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas > 
1 . kambarys pasikalbėjimam ir ‘parūkymui.
1 Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parei- 
į kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

i kino susirinkusią publiką. Da
bar irgi labai gražiai dainuoja, 
t. y., profesijonale dainininkė ir 
yra ko pasiklausyti.

Lyros Choras, nors jaunutis 
ir labai mažai matyti prieškari
nio laiko chore dainininkų vei
dų, o tai veik visi ir visos cho
ristai su mažu išėmimu,, yra 
nauji, bet dainuoja pusėtinai 
gražiai. Visos dainelės sudai
nuotos labai sutartinai. Patar
tina' draugams ir draugėms phi- 
ladelphiečiams, kurie gali dai
nuoti, nepamiršti Lyros Choro. 
Subudavoti chorą daug skait- 
lingesnį, jūs, kurie galit dai
nuoti suteiksit choro jaunimui 
daug energijos, prisidėdami. 
Juk tas choro jaunimas pasi
šventusiai dirba ir laukia jūs 
draugai ir draugės paramos. 
Didelė garbė tiems tėvams, 
kurių jaunimas prisideda prie 

i palaikymo choro ir padeda vi- 
j sam darbininkų judėjimui. Ly
ros Choras, matyt, turi gerą ir 
gabią savo mokytoją, tai drau
gę Merkių Rožytę.

X

Pertraukoj d. J. Bekampis, 
kuris buvo koncerto pirminin
ku, pasakė prakalbėlę apie da
bartinę trumaniškos valdžios 
politiką ir ragino visus darbo 
žmones remti trečią 
kuriai vadovauja 
lace.

Mexico, Me
Pas mus fabrikai dirba 

7 dienas į savaitę per 9 mė
nesius. Fabrikas sustoja tik 
tada, kada reikia mašinas pa
taisyti, o kitus 3 mėnesius po 
6 dienas, nes to darbininkai 
reikalauja laike vasaros karš
čių.

Dirba, nes popieros reikia. 
Oxford Paper Co. didina fa
briką, bus įdėta 10 milionų 
dolerių. Bet nemanykite, kati 
daugiau darbininkų ims į dar
bą. ’ G

Darbininkai yra organizuo
ti į United Mine Workers uni
ją, jie už ją stoja, nes unija 
daug darbininkams gero pa
darė, ypatingai dėl tų, kurie 
dėl senatvės ar > nesveikatos 
atleisti iš darbo, tai jie‘gauna 
šiokią tokią algą iš fabriko. 
Dabar unija bando jiems gau
ti kita tiek, sakysime, kuris 
gavo 
$20.

įgauti.

$10, kad 
žinoma,

po

galėtų gauti 
tas nelengva

partiją 
Henry

daug, 
pora

Kivirčai liizoniįos Seimely] del 
Vadinamos Vokiečių Valdžios

Frankfurt, Vokietija. — 
Kivirčijasi trys partijos Bi- 
zonijos seimelyje (tarybo
je) dėl vokiečių valdžios su
darymo tame anglų-ameri- 
konų užimtame ir suvieny
tame, plote, vakarinėj Vo
kietijoje. Dėl partinių gin
čų tapo atidėta seimelio se
sija. Seimelis susidaro viso 
iš 104 atstovų.

Krikščionių z Demokratų 
Partija norėtų' valdyti Bi- 
zoniją po amerikonų-anglų 
komanda, bet ji neturi sei
melio narių daugumos. 
Laisvųjų Demokratų Parti
ja atsisako remti krikščio
nis demokratus - klerikalus. 
Socialdemokratai nesideda 
prie krikščionių demokratų, 
bet patys atsisako imti val
džios vadovybę; jie bijo, 
kad megalės, kaipo socialis
tai, įtikti anglams-ameriko- 
nams.

šeši komunistai seimelio 
nariai'*pareiškė, jog neleng
va bus sudaryti* vakarinę 
valstybę, atskeltą nuo ryti
nės jos dalies (Sovietų už
imtos). Komunistai įspėjo: 
Jeigu seimelis užgirs* anglų-

Chester, Pa

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

amerikonų paruoštą vaka
rinei Vokietijai konstituci
ją, jis bus “amžinai pa
smerktas, kaip Vokietijos 
vienybės išdavikas?’ »

STREIKUOJANTIEJI 
BADAVIMU

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
kiu melu buvo norėta pa
juokti ir paniekinti politi
nius kalinius, vartojančius 
badavimą, kaip paskutinę 
priemonę kovai dėl savo 
teisių.

Irvingo’ Potasho areštas 
yra pasimojimas prieš kai- 
liasiuvių reikalus, sako Po
tash; “Aš tapau areštuotas 
kaip tik šiuo laiku, kada tie 
darbininkai išrinko mane 
atstovauti juos derybose su 
samdytojais dėl naujos su
tarties.”

Badu stręikuoja Ferdi
nandas Smith, negras CIO 
Marininkų Unijos sekreto
rius; John Williamson, Ko
munistų Partijos pareigū
nas; Gerhart Eisler, prieš- 
naciškas pabėgėlis; Charles 
A. Doyle, CIO Geso ir Che
mikalų Darbininkų Unijos 
vice-pirmininkas, ir Irving 
Potash, Kailiasiuvių Uni
jos vadas. Pora jų pradeda 
žymiai silpnėti nuo bado.

OPERATORIAI
PATYRĘ PRIE MOTERIŠKU COATŲ IR 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 

CLASSIC COAT & SUIT CO. 
81 Meserole Street, Brooklyn 
■•($5)

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT, CONN. '

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
6 d. kovo, 7:30 v. v., 407 Lafayette1 
St. Prašau visų narių būti, nes tu
rime svarbių tarimų apkalbėti. Ku
rie dar nesate mokėję duokles už 
šiuos metus, meldžiu užsimokėti ir 
pasiimti knygą. — A. Jocis, F. R. ' 

(53-54)

WORCESTER, MASS.
Kovo 7 d., 5 v. v., 29 Endicott St. 

salėje bus surengta LLD vyrų ir 
moterų kuopų smagi silkių vaka
rienė, sukėlimui pinigų apšvietos 
fondui. Kviečiame visus dalyvauti, 
užtikriname, kad smagiai laiką 
praleisite ir paremsite apšvietą. — 
Rengėjai. (53-54)

WORCESTER, MASS.
Kovo 7 d., 2 vai. dieną, yra šau

kiamas P. C. A. susirinkimas, 29 
Endicott St. Bus geras kalbėtojas, 
tad visi PCA nariai dalyvaukite ir 
atsiveskite po vieną naują1 narį pri
rašyt. Šaukia rengėjai per Liet. Pr. 
Bal. Klubą. — J. Kižys, rašt.

(Š3-54)

HARTFORD, CONN.
C. A. grupė, susidedanti dau-

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tt., telefonuokite
z SHoreroaį 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bankiėtams

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

TELEPHONE
STAGG 2-5048

RONKONKOMA
8084

■r- *

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.

P.
giausia iš lietuvių balsuotojų, turės 
pirmą savo parengimą sekmadienį, 
kovo 7 d:, Laisvės Choro salėje, 
155 Hungerford St. Tai bus pradžia 
kampanijos varymo už Henry 
Wallace, išrinkimui į J. V. prezi
dentą. šokiams bus gera orkestrą, • 
taipgi bus įvairių užkandžių ir gė
rimų. Pradžia 2:30 v. dieną. Įžanga 
35c Kviečiame dalyvauti ir savo 
draugus atsivesti. — Komisija.

(53-54) *Tarpe ' Bordo of Governors 
of Chester Hospital ir atstavų 
Lokalo 684 United Public por
kers, CIO, bus susirinkimas 
miesto tarybos kambariuose, 
kur bus apdiskusuojama bend
rų derybų reikalas. Susirinki
mas šaukiamas įsakymu Penn
sylvania Labor Relations Board, 
po to, kaip darbininkai lokalo 
684 pareikalavo, kad lokalas bū
tų pripažintas kaipo vienintelė 
įstaiga, turinti teisę atstovauti 
neprofesijinius darbiu inkus. 
Paul Lane Įves atstovauja li
goninę.

Eina derybos tarpe LOkalo 
187 Teamsters Unijos (AFL) 
ir Laundry Board of Trade 
Philadelphia. Derybos vedamos 
dėl to, kad išvengus streiko; 
darbininkai reikalauja algų pa
kėlimo. Klausimas apeina 85 
kompanijas ir jų šakas, kurių 
randasi ir Chesteryje.

Eddystone Print Works Co. 
ir CIO unijos, kuri atstovauja 
darbininkus, eina derybos .dėl 
algų pakėlimo ir įvedimo 8 va
landų darbo dienos. Dabarti
niu laiku dauguma darbinin
kų dirba 10 valapdų į dieną. 
Kompanija kolz kas sutinka 
tik 5 centus į valandą pakelti 
algų.

Baldwin Locomotive Works 
C. ir, CIO unijos, atstovaujan
čios daugumą Baldwin’o darbi
ninkų, eina derybos už algų 
pakėlimą; pasekmių nei viena 
nei kita 
Baldwin 
priklauso 
deracijon 
Ta unija 
dalyvavo.

Westinghouse Electric Co. ir 
Lokalo 107, CIO darbininkų 
iškilo daug nesusipratimų, ku
rie reikalauja išsprendimo ant 
vietos. Ypatingai tuose sky
riuose, kur darbas atliekamas 
nuo štukų. Kompanijos klap
čiukai naudojk visokius būdus, 
kad tik sumažinus darbininkų 
uždarbį. Dąbartiniu laiku tarpe 
kompanijos ir darbininkų eina 
derybos per visas tos kompani
jos šapas visoj šalyj.
' Šiomis dienomis Gardendale 
gyventojai, kurių yra apie 300 
buvo persergėti, kad jie virin
tų vandenį, pirm negu vartos.

2 moterys susirgo typhoid 
fever (šiltine) Mrs., Helen 
Graystone, 3 Cherry St. Gar
dendale mirė nuo tos ligos. Jos 
sesutė Laura Lilly randasi Gro
sser ligoninėje kritiškoj padėtyj. 
Gardendale gyventojai naudoja 
vandenį iš šulinių, kurie leng
vai užtėršiami. Board of Health 
įsakė, kad vanduo būtų virina
mas, kol jie nepraneš, kad van
duo yra nepavojingas. Jie ty
rinėja šulinius.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

krai “baisių” ir “pavojingų” 
dalykų. “Manifestas” esanti 
“komunizmo biblija.’’ Iš jos 
išplaukianti visa šių laikų ko
munizmo taktika ir strategija.

Markso ir En'gelso laimė, 
kad jie pasiskubino numirei. 
Jei jie būtų sulaukę mūsų lai
kų ir patekę Amerikon, šian
dien sėdėtų Ellis 'Islande kar
tu su Williamsu, Eisleriu ir 
Smithu. '

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia draugišką 

pažmonį, kovo 13 d., 3 vai. dieną, 
Liet, salėje, 180 New York Avė. Vi
si gražiai, smagiai praleisime laiką 
prie užkandžių, pašnekėsiu ir arba
tėlės. Užprašo Sietynę Choras.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos šokiai įvyks kovo 6 d., 8 vai. 
vak, 155 Hungerford St. Kviečiame 
narius ir pašalinius dalyvauti. Bus 
gera orkestrą. — M. Muleranka.

'■ (52-53)

MONTELLO, MASS.
Moterų dienos minėjimas įvyks—» 

kovo 6 d., Liet. T. N. .saloje,7 v. V. 
Bus šokiai prie geros orkestros. Tu
rėsime 
Rengia 
įžanga

♦ įs

mus ir Rumforde karo 
laiku jaunesni žmonės pradė
jo išvažiuoti į kitus miestus, 
kiti išėjo j ‘kariuomenės tar
nybą, tai stubų buvo ir tuščių. 
Bet karui,pasibaigus, jie grįžo 

O jos atgal Į Rumfordą, tai ir stu- 
kartų

Priežastys bene bus

Wal-

Publikos nebuvo 
turėjo būti bent 
daugiau.
bent kelios. Viena, tai buvo šio
kį vakarą surengta; kita, tai, 
kad, rodos, lyg ir per mažai 
garsinta buvo; o trečia, bene 
bus tai svarbiausia, tai kad bu
vo surengtas koncertas Ričh- 
monde. Mat, kiek yra žinoma, 
šioj miesto dalyje per metų me
tus yra kokių tai neapykantų. 
Vienos srovės prieš kitą. Mes 
turėtume mesti tą neapykantą, 
nes mes visi darbo žmonės. Ir 
turime remti darbininkų judėji- 
rrtą visomis išgalėmis, kaip kad 
tūli richmondiečiai padarė.

, Senas Philadelphietis.

Atomų Jėga už 20 Metų 
Būsianti Naudinga

Washington. — Tūli ato
miniai mokslininkai, spėja, 
kad tik po 20 metų galima 
būsią panaudot atomų 
branduolių sprogimo jėgą 
naudingiem darbam.

|J. J. Kaškiaučius, M. D.S
Q 580 Summer Avenue, • S
Q ' Newark 4, N. J. g
| HUmboldt 2-7964 • g

į Egzaminuojant Akis,
i Rašome Receptus Į
i Darome ir Pritaikome Akinius |

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Pas

bu pritrūko.
Piniguočiai, manydami pasi

daryti pelno, tai padarė planą 
statyti 100 naujų stubų. Pa
statė 40 ir pradėjo pardavi
nėti, manė, kada šias parduos, 
tai imsis dąugiau statyti. Bot 
kainos aukštos, sąlygos tokios, 
kad niekas nedrįso stubas 
pirkti. Tai namų, savininkai 
turėjo sąlygas pakeisti ir da
bar jau baigia išparduoti, bet 
daugiau dar nestato.

Keleivio 49-me . numeryje 
tūlas lietuvių, tautos priešas 
šmeižia. Rumfordo lietuvius. 
Tūlas draugas dienraštyje 
Laisvėje pasirašydamas “Ne- 
mylįs šmeižtų” davė jam at
sakymą.

Bet Keleivio # 4-tame nu
meryje- tas pats šmeižikas ir 
vėl .niekina pažangius lietu
vius, save perstatydamas la
bai mokytų. Bėda su tuo 
žmogumi, kad jis myli kitus 
mokyti, bet pats labai mažai 
tenusimano. Jis nieko rimto 
negali parašyti, tik šmeižtus 
ir tik tokiame laikraštyje, 
kaip Keleivis. Kitus vadina 
melagiais, o patsai jau mela
gio1 vardą nuo seniai yra užsi
tarnavęs.

Antra vertus, patarčiau jam 
nesisiūlyti pirkti kitiems Še
rus, bet taupyti tą turtą sau, 
kad vėl nereikėtų “be keli
nių” vaikščioti. Na, ir kaipgi 
atrodytų Keleivio ' korespon
dentas, vėl “be kelinių” vaikš
čiojantis ant Spruce1 St. ?

Mexicos Vaclovas.

CIO Metalistu Streikai
Cleveland. — Sustreika

vo CIO metalo ir liejyklų 
darbininkai Clevelande, Ka
lamazoo, Fayetteville ir Sy
racuse prieš Precision Cas
ting' fabrikus.

pusė neskelbia. Dalis 
dirbančių darbininkų 
Amerikos Darbo Fe-

(Pattern Makers), 
praeitam streike ne-

lioplrs.

Rinkimams artėjant, ’trečio
sios partijos žmonės turi būt 
pasiruošę susilAukti iš rcakci- 
jonierių pusės visokių provo
kacijų. Vienas šposaš jau bu
vo iškirstas. Associated Press 
-paleido svietan žinią, būk 
William Z. Fosteris Philadel- 
phijos susirinkime pareiškęs, 
kad “trečioji partija yra Ko
munistų Partija.”

Tiesa, tai yra prasimany
mas, melas, apgavystė; Foste
ris ją tuojau pasmerkė ir pa
neigė, bet ar gi milijonai žmo
nių, kurie Associated Press 
melą skaitė/ girdės tai, ką 
tosteris pasakė?

silkių ir kugelio vakarienę.
Moterų Apšvietos Klhibas.

75c. — Kviečia Kom. .“i
1 (52-53) ‘

ELIZABETH, N. J.
Union County Konvencija, nomi- 

navimui Henry Wallace ant trečioj 
partijos baloto yra šaukiama kovo 
4 d., 8 v. v. Elizabeth Carteret Ho
tel. Visos organizacijos ir piliečiai 
yra kviečiami dalyvauti Šiame taip 
svarbiame įvykyje mūsų Union 
County. — Pilietis. (52-53)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. moterų skyr., su

sirinkimas jvyks 5 d. kovo, 7:30 v. 
vak., Liet, salėjč, 315 Clinton St. 
Draugės kviečiamos dalyvauti, turi
me svarbių reikalų aptarti, prie ,• 
progos nepamirškite ir nauju narių 
atsivesti į moterų skyrių. — M. K.

(52-53)
I- ■ .. .................. .■ I —*....................................    I ................................ ...... ■ .1 . ■■ ■> I I ■ ■■ . .....................................

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE 
\ V’ .

282 UNION AVĘ. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9612

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
. Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusk—Laisyė (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirtu Kove 4, 1948
o
'Ay) 
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Planuoja Demonstra
ciją dėl Palestinos

Visa eilė darbo unijų pla
nuoja pertraukti darbą ii- iš
eiti j gatves, j demonstraciją.

Tai menama padaryti kovo 
mėn. 11 d.

Demonstracijoje bus reika
lauta nuimti embargo (draus
mę) nuo ginklų Palestinai, 
taipgi bus reikalauta, kad 
Jungtinės Valstijos stotų 
griežtai už žydų valstybės 
Palestinoje įsteigimą, kaip pa
siūlė Jungtinių Tautų komisi
ja Palestinos klausimu.

Bado Streikas Supurtė 
New Yorko Žmones

CIO Taryba Šaukia New Yorko Darbininkus Ketvirtadienį 
Protestuoti Ties Imigracijos Raštine

Dolores Petronytė
Dainuos Motery
Dienos Minėjime

DOLORES PETRONYTĖ 
iš Maspetho

Ją girdėsime dainuojant 
moterų Apšvietos Klubo ren
giamame Tarptautinės Mote
rų Dienos minėjime šio 'sek
madienio popietį, kovo 7-tą, 3 
vai., Laisvės salėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne.

, Taipgi dainuos ’ Suzanną 
Kazokytė ir tikimasi dar ko 
daugiau programoje.

Moterys, kaip visuomet, esa
me pasiruošusios, savo vieš
nias ir svečius gerai pavaišin
ti, tad atsilankiusieji turėsite 
gražų ir smagų popietį. Įžan
ga nemokama. Kviečiame vi
sus. M. A. Klubas.

PJROTESTUOJA

į t Apie 35- Columbia Universi- 
Į- - teto studentai aną dieną pi.

kietavo Low* Memorial Libra
ry (biblioteką), priklausančią 
universitetui, protestuodami 
prieš universiteto vadovybę, 
kam ji pakelia kainas už mo- 

f kslą.

DAR S*NIGO!

Bado streikas Amerikoje!
Bado streikas keturių įžy

mių darbininkų vadų, reika
laujant, kad jie būtų išleisti 
po belą (užstatu) iš kalėjimo 
ligi teismo.

Streikuoja:
Gerhart Eisler, išlaikytas 

Ellis Islande jau 29 dienas.
John Williamson -— 21 die

ną.
Ferdinand Smith — 17 die

nų.
Charles Doyle— 1^> dienų. 
Irving Potash — 3 dienas. 
Suimtieji paskelbė badavi

mo streiką kovo 1 dieną.
Jie nieko daugiau nevalgo, 

neima, kaip tik vandens.
Ir jie badaus, nieko nevalgys; 

iki bus išleisti iš nelaisvės.
.Pirmadienį, ,kovo 1 d., kali

niai, savo laiške šalies teisė
tumo ministrui, sekretoriui, 
Tomui Clarkui,' pasiuntė atvi
rą laišką, kurtame pareiškė:

“Kadangi tamsta vis apsi
lenki su Jungtinių Valstijų 
konstitucija, vėl ir vėl atsisa
kydamas paliuosuoti mus už 
užstatą, tai mes pradedame 
badavimo streiką prieš tokį 
tamstos poelgi.

“Jeigu tamsta nepaleidi 
mūs už užstatą, tai tamsta jau 
steigi Amerikoje hitlerines 
k o n c e n t racijos stovyklas. 
Tamsta nepriimi užstato nei 
už komunistus nei už neko- 
munistus, kuomet bet koks 
Rriminalis nusikaltėlis palei
džiamas už užstatą iki teis- 
mo.

, Kaliniai pareiškia, jog tokis 
p. Clarko žygis laužo į šmo
telius pagrindinius Jungtinių 
Valstijų konstitucijos dėsnius.

Toks p. Clarko žygis užker
ta kelią bent kuriam darbo 
unijų darbuotojui kovoti prieš 
Tafto-IIartley įstatymą, nu
kreiptą prieš darbininkų ju
dėjimą, prieš darbo unijas.

Išjudino Visą Ameriką
žinios apie šį bado streiką 

žaibo greičiu pasklido po vi
są Ameriką ir, žinoma, po vi
są pasaulį.

Komercinė spauda, tiesa, 
bando visa tai nuslėpti, apie 
'tai rašyti kuomažiausia. Bet 
darbo žmonės visvien sužino ir 
jie' ruošiasi pareikšti savo

FERDINAND SMITH
vienas iš badaujančiųjų

griežtą protesto balsą.
New Yorko miesto CIO ta

ryba šaukia visus miesto uni- 
jistus, paremti protesto de
monstraciją, ruošiamą ketvir
tadienį, kovo 4 dieną, 5 vai. 
po pietų, ties Immigration 
Service Office, 70 Columbus 
Avenue, New Yorke.

Didžiojo New Yorko CIO 
tarybos sekretorius Saul Mills 
išsiuntinėjo visiems CIO loka- 
laips New Yorke telegramas, 
raginant, kad lokalų viršinin
kai pranešdinėtų savo nariams 
apie šią demonstraciją.

Mills’as sako: jei organi
zuoti Amerikos darbininkui 
tylės, nieko nesakys prieš šį 
raganų gaudymą, prieš darbi
ninkų vadų persekiojimus, tai 
Amerikos žmonių laisvėms 
gręs pražūtis. •

Vienintelė išeitis: visiems 
vieningai ir ryžtingai kovoti 
prieš tai, ką atlieka reakci
ninkai ir prieš tai, ko jie sie- 
kiasi atlikti.

Jš kitų miestų ateina žinių, 
jog ir ten ruošiamos demons
tracijos ir protestų mitingai 
prieš neteisėtą Tom. Clarko 
pasimojimą laikyti suimtuo
sius! kalėjime be teismo.

Jie .turi būti išleisti laisvėn 
po bėla ligi teismo, kaip rei
kalauja Jungtinių Valstijų 
konstitucija, sako apdairūs 
darbininkų vadai.

“Imkite Mane—Aš Už
mušiau Savo Tėvą...”

Aną dieną į vieną policijos 
nuovadą įėjo 16 m. amžiaus 
berniukas ir paklausė:

—Kur policijos kapitonas?
Policmanas atsakė, jog ka

pitono zšiuo tarpu nuovadoje 
nėra, bet jis galįs atlikti 
“svečiui’? patarnavimą. Tuo
met berniukas sakė:

—Jeigu taip, tai gerai. Ma
nęs ieško Montgomery mies
te, Alabamoje; aš užmušiau 
savo tėvą. Esu alkanas; im
kite mane.

Berniuko vardas ir pavardė 
William Callahan.

Jis buvo susitaupęs $650 ir 
iš jų paskolino tėvui $525. 
Bet tėvas tuo nepasitenkino, 
vis reikalavo daugiau. Tuo
met berniukas, supykęs, paė
mė šautuvą ir tėvą pašovė, 
nuo ko jis vėliau mirė.

Tuomet William’as dui į 
šiaurę. Atvyko jis Washing- 
tonan, o iš ten — New Yor- 
kan. čia jis valkiojosi šian ir 
ten, bet niekur negalėjo pri
tapti. Pinigai išsibaigė ir jis 
neturėjo kur nakvoti ir ko 
valgyti. Keletą, naktų nak
vojo subvėse, tačiau tuščias 
pilvas vertė jį ieškoti kitokių 
priemonių. Na, ir jis sugal- 
'vojo eiti į policijos nuovadą, 
pasiduoti ir žiūrėti, kas iš to 
išeis.

šitaip pasakoja berniukas 
Callahan. Užtenka ir to, kad 
suprasti, jog doleris privertė 
jį prie tėvžudystės.

William Robertson, inžinie
rius, prieš keletą metų ap
akęs, skundžiasi, kad jis ne
begali gauti būto dėl to, jog 
jis turį šunį, be kurio jis ne
galėtų vaikščioti.

REIKALAVIMAI
Reikalingi 3 ar 4 kambariai dviem 

senyviem žmonėm. Pageidaujama 
apšildomų, bet imtume ir šaltus. 
Reikia greit, kur dabar gyvename 
tą namą pardavė ir turime greit .iš
sikraustyti. — J. Mačiuta, 552 Kos
ciusko St., Brooklyh, N. Y. *(53-55)

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSU
Akountentaš
111 Ainslie St., 

Brooklyn, N. Y.
Telefonas EV. 4-3049

Praėjusį antradienį New 
Yorke ir vėl snigo, žmonės 
buvo bemaną, būk daugiau 

'< šią žiemą sniego nebebus, bet 
. kv.r tau!

Kai duoda, tai ir drėbtelia' 
/ Vėliau pliekė lietus, pa- 

, versdamas sniegą į vandenį.

Didmiesčio Unijistai Organizuojasi 
Wallace ui-Taylonii Išrinkti

Kas Vakarą Nuo 7 vai. 
I 

šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

Mirė
Stella Subačius (Subatienė) 

- mirė kovo 2 d., šv. Katarinos 
ligoninėje. Gyveno po num. 
127-08—88th Ave., Richmond 

- Hill, N. Y. Pašarvota šalins- 
[ ko koplyčioje. Bus palaido

ta penktadienį, kovo 5 d., 10 
■ - yal. ryto, šv. Jono kapinėse.

Paliko liūdėsyj vyrą Joną, sū
nų Joną ir vieną dukterį. Lai
dojimu ' rūpinami graborius 

. I šalinskas.

įC. *' Edward' McDevitt, 68T m. 
amžiaus, mirė kovo 1 d. Gy
veno po num. 88-40—77th St., 
Woodhavene. Pašarvotas gra- 
boriaus Jalinsko koplyčioje. 
Bus'palaidotas ketvirtadienį, 

1 10 vai. ryto, St. Charles ka-
| pinėse (Farmingdale). Pali-

' ko žmoną Mary ir keturis sū
nus. laidojimu Rūpinasi gra- 

ė Ž borius šalinskas.

New Yorko mieste procesi
nių sajungų (unij 1,1) ( veikėjai 
pradėjo gyvai ruoštis prezi
dento rinkiminei kampanijai.

Prieš keletą dienu McAlpin 
viešbuty.) įvyko apie 100 CIO 
ir ADF unijų veikėjų mitingas 
(konferencija). 1

Po visapusių diskusijų buvo 
nutarta įsteigti unijistų komi
tetą, kuris bųvp pavadintas: 
New York Trade Union Com
mittee for Wallace and Tay
lor.

Balandžio 13 d. naujai iš
rinktasis komitetas šauks vi
sų unijų veikėjų-darbuotojų 
didžiulį mitingą, kuris įvyks 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke. Prasi
dės 8 vai. vakare.

Šiame mitinge .bus praplės
ti7 planai didiesiems darbams, 
kurie stovi prieš mūsų kraš
to darbo žmonių akis — dar
bams, • susijusioms su rinkimi
ne kampanija!'.

Konferencija/išrinko laiki
ną valdybą: pirmininko parei
gos eiti pavestos Ą1 Stearn’ui, 
CIO United Electrical Work
ers unijos lokalo 430 biznio 
manadžeriui. Laikinuoju se
kretorium išrinktas Andrew

Leredu, ADF Jewelry Work
ers unijos lokalo 1-mo prezi
dentas.

Smagu, kad unijistai imasi 
rimto darbo Wallace’ui. pre
zidentu išrinkti. •

Adam V. Wahnus, D.D.S.!
1 DAKTARAS-DENTISTAS H

Lankėsi Brocktonietis 
Antanas Vasaris

šiomis dienomis New Yorke 
ir Brooklyne lankėsi brockto
nietis Antanas Vasaris, LDS ■>
vice-pirmininkas.

Jis atvyko savo biznio rei
kalais, tai ta pačia proga bu
vo užėjęs į LDS Centrą ir 
Laisvę.

Vasaris pasakojo, jog Brock- 
tone7Montelloje šiuo metu 
progresyvių žmonių veikla 
pagyvėjo; oras ten neblogas; 
biznis jam sekami gerai. Jis 
yra brangiųjų moteriškų kaili
nių (furs) biznyje.

, .

Tragiškas Prietykis 
Juodu Sutuokdins

Prieš penkeris metus prie 
Lisabonos, Portugalijoje, su
dužo amerikinis lėktuvas,— 
sudužo jis ant vandens.

Be kiti] pasažierių, lėktuve 
buvo dainininkė Jane For- 
m an ’ i ū tė-Ross i e n ė.

Moteriškė buvo sužeista ir 
skendo. Bot štai drąsuolis 
lėktuvo piloto padėjėjas, John 
Curtis Burn, iš Floridos, šoko 
Į vandenį moteriai gelbėti. Ji
nai jam pavyko išgelbėti, bet
dėl to jis rimtai susižeidė sa
vo nugarkaulį.

Abu buvo palai pinti Lisabo
nos ligoninėje. Bum’as ten 
išbuvo septynis mėnesius, o 
h'orman’iūtė—apie trejis me
tus.

Ten jiedu susipažino, na, ir 
susimylėjo.

Dabar Forman’iūtė pareiškė 
spaudos korespondentams, 
kad ji' nuo savo pirmojo vy
ro, Rosso, su kuriuo išgyveno 
12-ką mėtų, jau išsituokė '(di- 
vorsavosi) ir neužilgo ištekės 
už josios išgelbėtojo Burn’o.

Forman’iūtei buvo padaryta 
apie 25 operacijos, kurios dai
nininkei lėšavo apie $300,000. 
Bet ji dar vis šlubuoja, nors 
tikisi, jog už neilgo laiko ji 
galės normališkai vaikščioti.

Kodėl dainininkė išsituokė 
su Rossu ir kodėl ji išteka už 
Burn’o? Dėl to, “kad jis ma
ne išgelbėjo nuo pirties, rizi
kuodamas savo gyvybę.”

F. W. Shalins
(SHALINSKĄS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
> WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto.
Tel, Virginia 7-4499

PARDAVIMAI
4 šeimynų, 17 kambarių mūrinis 

namas, kampiniai kambariai, steam- 
heat, įplaukų $150 į mėnesį, prašo 
$12,000, Sunnyside Ave. 3 šeimynų,. 
17 kambarių mūrinis namas, kampi
niai kambariai, steamheat, mirtis 
Šeimynoje, tuščias tlioras, prdšo 
$12,000. 3 šeimynų, 17 kambarių, 
kampinis mūrinis namas, kampiniai 
kambariai, steamhęat, abudu tėvai 
mirę, prašo $12,000. 3 šeimynų, 17 
kambarių, mūrinis namas, kampi
niai kambariai, steamheat, visi įtai
symai, 2 fliorai tušti, prašo $15,000. 
Visi Cypress Hills. 3 šęimynų, 14 
kambarių (namas, kampiniai kamba
riai, dėl 2 karų garadžius, visi nau
josios mados įtaisymai. Atskirai bu- 
davotas, 45 per 90, prašo $17,000, 
Woodhaven. 6 šeimynų namas, 
įplaukos $128 į mėnesj, ant Bush
wick Ave., arti Eastern P’kway, 
prašo $8,000. Tuščių štorų ant ren- 
dos. Namų su tuščiais Storais. 
Lunch Rooms. Lots po $100 ir po 
$1000 už lotą. 3 Bars ir Grills, ir 
daugiau visokių biznių ir namų ant 
pardavimo, kreipkitės į- Real Estate 
ir Broker Wm. H. Schneider, 3195 
Fulton St., Brooklyn, N[. Y. Tel. 
AP. 7-1520 aV į John Jurėvich, 
216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. TA. 7-6731. (52-54)

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. 

Išskiriant trečiadieni 
. ir sekmadienį.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
41—2 dienom Valandos: o .į 6—8 vakarais

Ir Pagal Pasitarimais.• _
' Telefonas EVergreen 4-0203

650-1—5th Avė., kamp. 19 St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. SOuth 8-5569

GERI PIETUS!
»

Kada norite gerų pietų, 
kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

---- ——T“——

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.
Telefonas TRlangle 5-3983.

Kad Rėkia, Tai Rėkia!
Niūjorkiškis Journal Ame

rican (llearsto organas) pra
ėjusį pirmadienį įtalpino pir
majame puslapyje editorialą, • 
siūlantį republikonams kan-1 
d i datą prezidento vietai.

Ką jūs manote llearstas 1 
perša ?

Jis perša generolą MacAr-į 
thurą, reakcininką, Japonijos 
monarchijos išgelbėtoją.

Girdi, gon. MacArthur bū
tų Amerikos išganytojas, jei 
tik jį republikonai nominuo
tų kandidatu prezidento vie
tai Ir jei tik jis būtų išrink
tas.

Bet .žmonės kitaip kalba. 
Jie sako: Kai llearstas ką 
nors giria, tai žhiok, jog tas 
asmuo yra niekam netikęs. O 
kurį llearstas puola—tas yra 
geras žmogus.

Ateinančią vasarą pradės 
veikti 28 lėktuvai skrisdini- 
mui keleivių iš New Yorko į 
Long Island ir apylinkės .mies
tus, taipgi tarp tų miestų.

PRAŠOME TALKOS
Lietuvių Kultūrinio Cen

tro name dar yra darbo ma- 
lioriams. Reikia ir bendros 
ruošos darbininkų. Tad pra
šome talkos šį šeštadienį ir 
sekmadienį, kovo 6 ir 7-tą.

Namo Komisija.

Europos Ligoninės 
Labai Biednos

Grįžęs iš Europos, Dr. Alex
ander Brunschwig, profesorius 
Cornell universiteto, pareiškė, 
jog Europos ligoninės yra la
bai apleistos, labai biednos.

Visose jaučiama didelė sto
ka chirurginių ir medikalinių 
priemonių žmonėms gydyti.

Kokių kraštų ligoninėse jis 
buvo, dr. Brunschwig nepasa
kė. Matyt, jis buvo tik “va
karinių” kraštų ligoninėse.

Du sunkvežimių vairuotojai 
New Yorke būk prisipažinę 
prokurorui Andreozzi, kad 
jie gavę po apie $500 pelno 
savaitei iš sukčiavimo alie
jaus nuo pirkėju.

' SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp.-ir LLD 138 kp. susi
rinkimas jvyks 4 d. kovo, Rusų Na
me, 56-58 — 61st St., 8 yal. vak. 
Nariai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turime daug dalykų svars
tyti. Žinote, kad, vakarienės vaka
ras artinasi, kovo 20 d. Tad daly
vaukite, reikės išrinkti pagelbinin- 
kus dirbti tą vakarą. Mes per kelis 
metus neturėjome jokių parengimų, 
tad' norime, kad šis būtų sėkmin
gas. — V. Karlonas. (52-53)

Pajieskojimai
Pajicškau 'Ęetro Kaminsko (Peter 

Comes). Iš Lietuvos kilęs nuo Ma- 
riampolės, Karevo apskr.. Atitarna
vo Dėdės Šamo pirmajame kare. 
Prašau jo paties, arba jo pažįstamų, 
giminių, pranešti man kur jis ran
dasi. Už pranešimą bus $5.00 dova
nų ir širdingai ačiū.—Antanas Bil- 
monas, P. O. Box • 808, Mastic 
Beach, N. Y. (53-55)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas jvyks ko

vo 4 d., Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., 7:30 v. v. Nariai dalyvaukite vi
si, ypač tie, kurie dar nesate mokė
ję duoklių šiais metais, pasimokėki- 
te šiame susirinkime. Apsižiūrėkte, 
kad nelktumėt suspenduoti. Dabar 
I LDS įrašymui narių vajaus laiko
tarpis, atsiveskite ir naujų narių 
įrašyti j kuopą. M. Stakovas, 
Prot. Sekr. (52-53)

> •TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
H221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. 
'‘oiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuiiHW

Valandos:

i
i
a

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

a

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend- 
*ble- .

Lady’s BULOVĄ . . . moder® 
beauty ka every trim line . .
174ew4®. 13X71

įvairybė kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin — 

.išdirbi mo, 
Longines,

Graži 
miškų 
nelėni 
American
Laikrodžiai
Bulovą,* Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
Žiedai.

Daimontlnlai

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jewelert

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

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirt., Kovo 4, 1948




