
Giriasi, bet Bijosi.
325 Agitatoriai.
“Sušalo” ir ’‘Numirė,”

Bet Rašo Laiškus.
Troškimas Pralobti.

Rašo A. BIMBA
..

Kunigas Balkūnas išleido la
pelį suminkštinimui parapijo- 
nų širdies ir atidarymui jų ki
šenes. Pradeda su Lietuva ir 
baigia su savo Lietuvių Kata
likų Federacija.

Toje savo proklamacijoje 
Balkūnas patiekia svietui in
formacijų apie klerikalų sro
vės aparatą. Jis sako:

“Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse turime 115 parapijų, 
325 lietuvius kunigus, šešias 
vienuolijas, vieną seminariją 
ir vieną kolegiją, tris akade
mijas, šešias aukštąsias moky
klas, penkiasdešimt keturias 
pradžios mokyklas, penkias 
prieglaudas, tris ligonines, 
daugybę organizacijų ir klu
bų; turime vieną du kart sa
vaitinį, kelis savaitraščius, še
šis žurnalus ir vieną dienraš
ti.” »

Atrodo, jog jau turėtų už
tekti. Bet kun. Balkūnas te
bėra nepasitenkinęs. Jis nori 
daugiau. Jis mato pavojų ir 
šaukia visus viernuosius mobi
lizuotis karui prieš “raudo
nuosius.” Ir savo lapelį jis pa
vadino šauksmu “nuo sukru
vintos lietuviškos Golgotos.”

Kiekvienas kunigas yra ap
mokamas agitatorius. O jų 
yra, kaip matome, net trys 
šimtai dvidešimt penki!

Jeigu vis tiek jie nebegali 
atsilaikyti prieš “raudonuo
sius,” tai jau kas nors bloga 
vra su jų mokslu ir tikėjimu. 
Kunigo Balkūno šauksmas- 
“ratavokite!” nieko nepagel
bės.

Amerikoje Lietuvos priešai 
plačiai skleidė “informacijas.” 
kad Dr. Liubomiras Laucevi
čius esąs išvežtas i Sibirą, su
šaldytas ir badu numarintas.

Bet štai ateina Laucevičiaus 
laiškas, kuriame jis sako:

“Railės, Bružikai ir jiems pa
našūs tipeliai seilėdamiesi 
skleidė gandus, kad aš, gydy
tojas Laucevičius, esu numa
rintas Sibire. Tačiau aš ne 
tik sveikas ir gyvas, ne tik 
kad nesu Sibire, bet Lietuvos 
sostinėje, kur aš dirbu naudin
gą, mūsų tautai garbingą gy
dytojo, ligoninės direktoriaus 
ir universiteto vyresnio dėsty
tojo darbą.”

Be to, Dr. Laucevičius tapo 
išrinktas į Vilniaus miesto ta
rybą.

Jis laišką rašo pabėgėliams 
gydytojams ir ragina juos 
grįžti Lietuvon. Tas laiškas 
prie pirmos prdgos tilps Lais
vėje.

New Yorko biržoje prasidė
jo visų galų suirimas. Pradė
jo kristi Šerai ir bondsai.

Smulkiųjų spekuliantų ir 
žioplių kaštais stambiosios 
ryklės žeriasi milijonus dole
rių.

Troškimas greitai pralobti 
vra nemažai ir darbo žmone
lių nuviliojęs į tą spekuliantų 
“rojų.” Labai daug smulkių
jų biznierių į šėrus yra suki
šę paskutinius centus. Jie pir
ko “pigiai” ir tikėjosi par
duoti “brangiai’* — nei dar
bo, nei vargo, o čia sau į ki
šenę šimtinės taip ir byrės!

Bet užėjo cholera ir tie “pi
giai” pirkti Šerai pasidarė dar 
pigesni. Vietoje šimtinėms 
byrėti į kišenę, jos byra lau
kan !

žmonės nervuojasi, keikia
si ir naktimis nemiega. Dar 
sykį jie tapo stambiųjų ryklių 
apmauti!

Kiekvienas vaikas žino, kad 
burbulą galima išpūsti tiktai 
iki tam tikro dydžio. Pūsi ji 
daugiau, jis plyš.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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CIO GALVA MURRAY {KALTINTAS 
PAGAL TAFTŲ ĮSTATYMĄ, UŽGINANT! 
UNIJOMS POLITINI VEIKIMĄ
Tafto-Hartley’o {statymas Laužo Amerikos Konstituciją, 
Užtikrinančią Spaudos ir Žodžio Laisvę,---Sako Murray

Washington. — Federalio 
teismo grand džiūrė įkaitino 
CIO unijų centrą ir jo pir
mininką Philipą Murray; 
sako, kad jie sulaužė Taf
to-Hartley’o įstatymo pos
mą, kuris uždraudžia uni
joms politinį veikimą rinki
mų kampanijose.

Philip Murray ir kiti 
CIO vadai, pagal generalio 
prokuroro Tomo Clarko 
skundą, bus teisiami specia
liai dėl to, kad jie per savo 
laikraštį “CIO News” ragi
no Marylando valstijos pi
liečius išrinkt demokratą 
Ed. A. Garmatzą į Jungti
nių Valstijų kongresą; pa
pildomuosiuose rinkimuose 
pernai vasarą. Už tai jiems

gręsia vieni metai kalėjimo 
ir iki $5,000 piniginės bau
dos.

Generalis prokuroras pra
nešė, kad jis trauks teis
man ir kitas unijas už po
litinę veiklą valdiniuose 
rinkimuose.

CIO pirmininkas Murray 
pareiškė, jog tas įstatymas 
laužo pamatines Jungtinių 
Valstijų konstitucijos tei
ses, kurios užtikrina žodžio 
ir spaudos laisvę.

Murray tikisi, jog šalies 
Aukščiausias Teismas ne 
tik panaikins gręsiančias 
CIO vadams bausmes, bet 
atmes ir patį Tafto-Hart
ley’o įstatymą, kaipo prie
šingą Konstitucijai.

Smerkia Valdžią už Wil- ĮVL’rz C Ficonchiin 
liamsono Areštavimą lu,le °; LlStUMClI], 

Flint, Mich. — Jo Berry Garsusis Sovietinių 
ir Jack Palmer, dviejų CIO. 
Auto.' Darbininkų Unijos 
lokalų pirmininkai, pasmer
kė valdžią už tai, kad ji a- 
reštavo deportavimui ko
munistų vadą Johną Wil- 
liamsoną, kaip nėpilietį ko
munistą.

Judžiu Direktorius
d.

Tikisi Paliuosuot Williamsonu 
Iš Ellis Islando už Užstatų

Komunistų Vadas Williamson Gimęs Amerikoj, Ne Škotijoj
New York. — Federalis 

apskrities teisėjas Edward 
A. Conger davė leidimą 
Johnui Williamsonui, Ko
munistų Partijos unijinio 
skyriaus sekretoriui, atvyk
ti iš Ellis Islando šį penk
tadienį į teismą ir parodyti, 
kodėl Williamsonas turi bū
ti už užstatą paleistas iš tos 
ateivybės stoties.
Valdžios ageptai jį arešta

vo ir be kaucijos uždarė El
lis Islande kaip komunistą, 
kuris, girdi, nėra Amerikos

pilietis.
1 Teismui bus nurodoma, 

kad Williamsonas pirm 45 
metų gimė San Franciscoj, 
Calif., bet didysis to miesto 
gaisras 1906 m. sunaikino 
daugumą gimimų liudijimų, 
jų tarpe ir Williamsono liu
dijimą. Valdžios agentai 
tvirtino, kad Williamsonas I 
gimęs Škotijoj. Jo advoka
tai sako, tik Williamsono 
tėvai ten gimę, o jų sūnus 
yra Amerikos gimtinis pi
lietis.

SOVIETU KOMUNISTŲ PARTIJA KRITIKUOJA 
KOMPOZITORIUS UŽ MUZIKOS DARKYMį
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SOVIETAI PASKELBĖ DOKUMENTUS 
APIE ANGLIJOS, FRANCUOS IR 
HITLERIO KARINI SĄMOKSLĄ
Parodoma, Kaip Anglija ir Francija Siundė Nacius Prieš 
Rusiją; už Tai Davė Naciam Austriją ir Čechoslovakiją

RAUPLĖS IR CHOLERA 
INDIJOJE

Kalkutta, Indija. — šia
me mieste per savaitę raup
lės pasmaugė 406 žmones. 
Tą pačią savaitę nuo chole
ros mirė 59 žmonės Kalkut- 
toje.

New

Maskva. — Vasario 11 
mirė Sergejus Eisenstein, 
50 metų amžiaus, pasauli
niai pagarsėjęs Sovietų ju
damųjų paveikslų direkto
rius. Jam vadovaujant, bu
vo pagaminti šaunieji ju- 
džiai “10 Dienų, Kurios Su
drebino Pasaulį”, “Potiom- 
kin”„ “Aleksandras Nevs- 
kis”, “Jonas Baisusis” ir kt.

Gimęs 1898 m., Einsens- 
teinas išėjo aukštuosius in
žinieriaus ir architek t o 
mokslus. Socialistinės revo
liucijos metu jisai statė bol
ševikams fortus. Sakoma, 
kad judžiuose jis “sujungė 
visas meno sritis.”

, Maskva. — Komunistų 
Partijos centro komitetas 
stropiai kritikavo . žymiuo
sius sovietinius muzikos 
kompozitorius: D m į t rių 
Šostakoyičą, Aramą Chača
turianą ir Sergejų Prokof
jevą, kurių .veikalai groja
mi ištisame pasaulyje; kri
tikavo ir keturis kitus.

Komunistų komitetas pei
kė juos už tai, kad jie sa
vo kūriniuose pasidavė išsi
gimusiai, bjauriaga r s i a i

muzikai buržuazinės Euro
pos ir Amerikos; sako, jie 
nuėjo į pelkes neurotiškos 
kakafonijos (kaip kad “syn
copation”, džiazas ir kiti 
muzikos darkymai).

Sovietų Kom, Partijos ko
mitetas siūlo naujuose kū
riniuose vartoti liaudies 
dainų-muzikos melodijas ir 
reikšti sovietinę tikrovę, 
geruosius žmonių siekimus 
ir imti pavyzdžius iš seniau 
sukurtų klasikinių rusų o- 

)perų.

Maskva. — Sovietų vy
riausybė kaltino Angliją ir 
Francija, kad jos darė są
mokslus su Hitleriu, siundė 

j nacius užpulti Sovietų Są
jungą, o kaipo atlyginimą 
už tai paaukojo Hitleriui 
Austriją ir Čechoslovakiją.

Tam kaltinimui įrodyti, 
Sovietai vas. 11 d. paskelbė 
dokumentus, kuriuos sovie
tinė kariuomenė .sučiupo 
rytinėje Vokietijoje. Tuomi 
Sovietai atsako į Amerikos 
valstybės department© pa
skelbtus nacių valdininkų 
užrašus apie tariamą “drau
giškumą” tarp Sovietų Są
jungos ir Vokietijos, iki 
naciai užpuolė Sovietus.

(Praeitą pirmadienį buvo 
paskelbti Maskvoje nurody-

Cenzūra Slepia, Kaip 
Jankiai Komanduoja 
Graikų Monarchists

U'

Čiang Kai-šek Užgina 
“Aukštą” Prostituciją

Graikijos Partizanai 
Atmušė Monarchists

DVIGUBINAMA ALGA 
N. Y. VALSTIJOS 
SEIMELIO NARIAMS 

Albany, N. Y.
Yorko valstijos senatas nu
tarė pakelti visiems valsti- 
jinio seimelio nariams meti
nę algą nuo dabartinių $2,- 
500 iki $5,000. Suprantama, 
jog valstijos atstovų rūmas 
užgirs tą algos padvigubini- 
ma. v

Bulgarai Nušovė Du 
Turkijos Lėktuvus

Šanghai, Chinija. —Čiang 
Kai-šeko valdžią įsakė už
daryti linksmybių kabare
tus, kad vyrai nemėtytų 
juose pinigų; bet Čiangas 
leido ir toliau bizniauti 
“aukštosios rūšies prostitu
cijos namams.” Čiango val
džia, tačiaus, davė leidimą 
ir dviem kabaretam Tsing- 
tao, kur stovi Amerikos jū
reiviai ; kabaretų mergai
tės, girdi, turi smaginti, jan
kius.

Athenai, Graikija. — Mo- 
narchistai skelbia, kad jie 
nukovę 58 partizanus ir su
ėmę 22 arti Salonuos, antro 
didžiausio Graikijos mies
to. Sykiu monarchistai pri
sipažino, kad partizanai pa
muše juos atgal toj srityj 
ir susprogdino monarchistų 
tiltą. Vas. 10 d. partizanai, 
bombarduodami monarchis
ts ir anglus Salonikoj, už
mušė 6 asmenis. •

Athenai, Graikija.—Ame
rikonų* generolas William 
G. Livesay uždraudė siun
tinėti žinias iš karo fronto 
tarp Graikijos monarchistų 
ir partizanų kitaip, kaip tik 
po karinės amerikonų cen
zūros užgyrimo. Generolui 
Livesay nepatiko žinios pa
skelbimas, kad amerikonu 
pulkininkas Augustus J. 
Regnier pats komandavo 
monarchistų batalioną, kuo
met graikų majoras bijojo 
partizanų ugnies ties Salo
nika. Pulkininkas Regnier 
viešai pasigyrė tuo savo žy
giu ir kaip jis paurąsim 
monarchistų majorą.

Nepaprastai Audringa 
Jūra Žaloja Laivus

Viesuliš.ka audra ir 25 pė
dų aukščio bangos Atlanto. 
Vandenyne apšlubino ame
rikinį prekybos laivą Pierre 
S. DuPont ir sužalojo vieno 
anglų laivo varomąją maši
neriją. Audra per 48 valan
das sugaišino kelionę švedų 
laivo Drottningholmo.

5 Metai Kalėjimo už Kūdi
kio Nuskandinimą

‘ Plymouth, Masš.—Brock- 
tonietė Eleanora F. McDo-t
naldienė prisipažino nu
skandinus “neteisėtai” pri
gyventą savų kūdikį; už, tai 
tapo nuteista 5 metus kalė
ti. '' *

Taip su kainomis, taip su 
Šerais Vįall Stryto biržoje. Ki
limo galas turėjo ateiti ir at-' 
ėjo. Kurte gyveno durnių ro
juje ir tikėjo gerovės amži
numu, šiandien pirštus kram
tosi.

Sofija, Bulgarija. — Du 
kariniai Turkijos lėktuvai 
skraidė virš Bulgarijos 
mieto Sezopolio. Bulgarų 
sienos sargai du sykiu davė 
ženklus, kad turkai lėktų 
šalin nuo Bulgarijos. Kuo
met turkų lakūnai nepaisė 
įspėjimų, tad bulgarai pa
trankų šoviniais nukirto a- 
budu lėktuvus žemyn. Tai 
buvo angliški Spitfire lėk
tuvai. Vienas turkų lakūnas 
nuskendo, kitas buvo sužei
stas ir suimtas. Tai jau ne 
.pirmą kartą kariniai Turki
jos * lėktuvai skraidė virš 
Bulgarijos, sako bulgarų ži
nių agentūra.

JANKIŲ LAVONŲ GA
BENIMAS NAMO

San Francisco. — Tapo 
pargabenta dar 2,812 kūnai 
jankių, žuvusių kare su ja
ponais. Jie bus palaidoti 
Amerikoje tose apylinkėse, 
kur gyvena jų tėvai bei kiti 
giminės.

Jeruzale. — Pranešama, 
jog arabiškų kraštų vadai 
atidėjo savo ginkluotų vyrų 
įsiveržimą Palestinon, kuris 
buvo skelbiamas vas. 17 d.

FRANKO VIS GLOBOJA 
NACIUS KRIMINALISTUS

Madrid, Ispanija.— Ame
rika ir Anglija vėl prašė 
Ispanijos diktatorių Fran
ko išduoti teismui 100 nacių 
agentų, kaip karinių krimi
nalistų; Bet Franko fašis
tų valdžia vis dar globoja 
tuos hitlerininkus.

ORAS.—Būsią lietaus.

ARABAI UžeMė PALES
TINOS KAMPĄ

London. — Anglijos val
džios narys pripažino, kad 
apie 1,400 ginkluotų arabų 
užėmė Palestinos kampą ir 
įsitvirtino tenai.

Paryžius. — Pranešama 
apie nesutikimus Franci jos 
ministrų kabinete.

Washingtono valdžia lei
do-Švedijai sumažini pirki
mus iš Arųerikos.

Vis Žemyn Smunka Grūdų, Mėsos 
Ir Pramonių Šerai Biržose

New York. — Lincolno 
gimtadienį, ketvirtadienį, 
buvo uždartyos biržos viso
je šalyje; teigiama, kad tik 
jų uždarymas išgelbėjo 
grūdų, mėsos ir pramonės 
šėrus nuo žemesnio nupuo
limo tą dieną.

Trečiadienį kviečių Šerai 
pasmuko žemyn dar 10 cen
tų bušeliui, kiti grūdai pra
rado 7-8 centus bušeliui, tai 
yra tiek, kiek tik įstatymai 
leidžia jiems per dieną nu-

pigti. Medvilnės (vatos) Še
rai įvairių miestų biržose 
nupuolė dar apie $1.50 “be
lai.” Pranešama, jog kiau
liena dalinai “atsigriebus”, 
bet kitokios mėsos Šerai dar 
atpigę.

Tūlos krautuvės biskelį 
papigino kai kuriuos mais
to produktus, bet cento ki
to nusileidimas yra tik 
menkniekis, lyginti su 
tuom, kiek tie produktai pa
brango per paskutinius 12 
mėnesiu.

Chinijos Komunistai 
Bombarduoja Mukdeną

Nanking, Chinija.— Chi- I 
nų komunistai užėmė pozi
cijas už 8 mylių į pietus 
nuo Mukdeno, didžiausio 
Mandžurijos miesto. Jų pa
trankų šoviniai jau pasie
kia apsuptus Mukdene tau
tininkų pulkus. Čiang Kai- 
šeko valdžia pasiuntė 200,- 
000 armijos, kuriai įsakyta 
“apvalyti” komunistų užim
tus geležinkelius ir paliuo
suoti apgultuosius Mukdene 
tautininkus.

4

Tautininkų komanda skel
bia, kad jie laimį mūšius 
prieš komunistus vidurinė
je Chinijoje ir tikisi iš- 
stumt iš ten komunistus.'

mai, kaip Amerika finansa
vo nacių karo mašiną, o 
Anglija ir Francija laikinai 
užgerino Hitlerį įvairiomis 
nuolaidomis.)

Trys Dokumentai
Dabar Sovietai paskelbė 

tris dokumentus:
Kaip Anglijos ministrų 

tarybos tuometinis pirmi
ninkas lordas Halifax kuž
dėjosi su nacių atstovais 
Obersalzburge, Austrijoje, 
1937 m. lapkričio 19 d.; 
kaip prieš Sovietus suokal- 
biavo Hitleris, užsieninis jo 
ministras von Ribbentrop 
ir Anglijos ambasadorius 
Vokietijai Neville Hender- 
sonas Berlyne 1938 m. kovo 
3 d.; ir ką Vokietijos am
basadorius Londone Her
bertas von Dirksen 1938 m. 
liepos 5 d. raportavo užsie
ninei nacių ministerijai a- 
pie Anglijos palankumą ka- 

i rimams nacių planams 
prieš Sovietus.

Austrijos Užgrobimas
> ir Munichas
Pasekmėje tokių derybų 

su anglais, Hitleris užgrobė 
Austriją 1938 m. kovo 12 d. 
Anglijos premjero Cham- 
berlaino ir Francijos atsto
vo konferencija su Hitleriu 
Muniche davė naciams Če- - 
choslovakijos dalį (Sude
tus), o 1939 m. kovo 15 d. 
Hitleris užėmė ir visą Če
choslovakiją.

Įtariama ir Amerika
Sovietų pareiškimas sa

ko:
— Iki šiol paprastai kal

tinama tik Anglija ir Fran
cija už išdavystę Muniche 
ir už Hitlerio užgerinimą.

Bet Amerikos valdžia, 
skelbdama tūlus vokiečių do 
kumentus, užgniaužė kitus 
dokumentus — apie Muni- 
cho sutartį. Tatai rodo, kad 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei rūpi nubaltinti Muni- 
cho išdavystės “didvyrius” 
ir kaltinti tiktai Sovietų 
Sąjungą.

21 Darbietis Anglų Seime 
Prieš Algų Užšaldymą

ANGLAI NUŠOVĖ 11 
NEGRU AFRIKIEČIŲ

London. — Subruzdo 2,- 
750,000 darbininkų, Laiva- 
stačių ir Mašinistų Unijų 
nariai, prieš “socialisto” 
premjero Attlee’o siūlymą 
uždraust algų kėlimus. 21 
darbietis Anglijos seimo 
narys davė sumanymą at
mesti peršamą algų užšal
dymą.

Neg-Nairobi, Kenya. — 
rų minia bandė paliuosuoti 
tris saviškius iš kalėjimo. 
Anglų policija nušovė 11 
negrų ir sužeidė 20.- Trys 
minimi negrai buvo areš
tuoti • už demonstraciją 
prieš krikščionių misiją.

MARŠALAS SOKOLOVS
KIS SMERKIA VOKIETI

JOS SKALDYTOJUS
Berlin. — Sovietinis ko- 

mandierius Vokietijai, mar
šalas Sokolovskis smerkė 
anglus - amerikonus už va
karinės Vokietijos skėlimą t 
nuo bendrosios vokiečių 
valstybės. - <
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Fordas Atostogauja
Henry Ford, Jr., galva didžiųjų Fordo interesų, su 

savo žmona> atsidūrė Anglijoje. Tuo tarpu Detroite For
do dirbtuvės darysiančios automobilių formoje pakeiti
mus ir uždaro duris, desėtkus tūkstančių darbininkų at
leisdamos iš darbo, kol vėl bus pašaukti. Nereikia ma
nyti, jog jiems bus algos mokamos. Jie nedirbs ir ne
gaus algų. Kaip jie gyvens be įplaukų? Ką darys jų šei
mos? Tai nesvarbu Henry Ford, Jr.

Šis įvykis gražiai pavaizduoja kapitalistinės santvar
kos nepaisymą darbo žmonių. Dirba jie tol, kol darbo 
gauna ir kol gali dirbti. Nėra darbo, arba negali dirbti, 
eik laukan ir badauk! Įmonių savininkams tavo likimas 
neapeina. Tavęs nebus, bus kitas. Tavo sveikatą iščiul- 

\ pė, ateis tavo vieton kitas. — jaunesnis, stipresnis.

Vėl Pražūtis, Vėl Gelbėkite
Garsiai vėl pravirko Anglijos iždo sekretorius Sir 

Stafford Cripps. Jis išleido specialį pranešimą, kuriame 
parodo, kad pernai Anglija turėjo 2,700,000,000 dolerių 
daugiau išeigų, negu įplaukų. Visiškas bankrūtas. Ame
rika turi duoti Anglijai daugiau pinigų! Anglija nebe
gali sulaukti Marshall Plano. To viso plano ji viena, kaip 
jau žinoma, gaus visą vieną trečdalį, o kitos penkiolika 
valstybių gaus likusius du trečdaliu. Amerika turi ati
dėti viską į šalį, ir vėl skubintis Anglijai šu bilijonais do- 
.lerių paramos!

Anglija pasidarė kiauras maišas. Plėšikiškasis im
perializmas turi visur suleidęs nagus, visur užlaiko sa- 

’ vo armijas ir karo laivus, kas suryja bilijonus dolerių. 
Vietoj sumažinti" išlaidas, Anglija priprato lįsti į Ame
rikos kišenių ir iš ten maitintis.

Juo toliau tuo blogiau. 1946 metais jos iždo deficitas 
buvo per pusę mažesnis, negu deficitas 1947 metais. Tu
rėjo būti atbulai, bet nebuvo.

Kokia ateitis? Sir Stafford Cripps nežino. Visa vil
tis Marshall plane. Dėdė Samas turi Angliją finansuoti, 
arba jai “kaput!”

—-------------- ----------- ;——

Sovietų A t sakymas
Prieš porą savaičių mūsų valstybės departmentas 

išleido knygą, kurią sudaro nacių archyvuose sučiupti 
dokumentai. Jie kalba apie 1941 m. laikotarpį. Jie lie
čia Tarybų Sąjungos-Vokietijos nepuolimo sutartį. Jų 
paskelbimas, aišku, turėjo vieną tikslą: paskleisti propa
gandos prieš karo metu buvusiąją Amerikos talkininkę.

Amerikos spauda ir vyriausybė laukė Sovietų atsi
liepimo. Dabar jis atėjo. Sovietų Informacijos Biuras 
paskelbė atsakymą, šiuos žodžius rašant turime tik da
lį to atsakymo. Informacijos Biuras žada kitą dalį pa
skelbti vėliau. Antroji dalis susidėsianti iš dokumentų, 
kuriuos turi Tarybų Sąjunga.

Pirmojoje atsakymo dalyje pasitenkinta bendrais 
pareiškimais. Juose yra sunkiai apkaltinamos Amerika, 
Anglija ir Francūzija. Amerika kalčiausia, nes jos do
lerių lietumi buvo atsteigta Vokietijos sunkioji pramonė, 
kuri apginklavo hitlerinę Vokietiją ir padarė vokiečiams 
karą galimu daiktu. Britanija ir Francūzija per visą po 
Pirmojo Pasaulinio Karo laikotarpį nesidėjo į bendrą 

• frontą prieš Vokietiją, kurį jiems siūlė Sovietai, bet da
rė nusileidimus Vokietijai ir išaugino Hitleriui ragus!

Tokie yra kaltinimai. Ar juos galima paremti?
To viso kritiško laikotarpio istorija tebėra jauna. 

'Daug kas ją puikiai atsimena. Daug kas atsimena, kaip 
tuojau po Pirmojo Karo į Vokietiją iš Amerikos plaukė 
bilijonai dolerių formoje paskolų ir investment!!. Dar 
neišdilus atmintis, kaip Anglijos premjeras Chamber- 
lain važinėjo pas. Hitlerį ir pardavinėjo Čechoslovakiją 
ir kitas šalis. Argi pasaulis kada nors pamirš Anglijos 
ir Francūzijos Municho sutartį su Hitleriu?

Taip kalba Sovietų pirmoji atsakymo dalis. Ką pa- 
, skelbs antroji dalis, pamatysime vėliau, kai ji bus pa

skelbta.

Amerikoje didelis kainų 
pakilimas. New Yofk Ti
mes, vasario 6 d. įdėjo len
telę, paruoštą pagal prezi
dento Trumano raportą, 
kuri rodo, kad maistas da
bar yra 203 Nuošimčiais pa
kilęs, lyginant su 1939 m. 
kainomis; tai yra daugiau, 
negu du kartus brangesnis. 
Drabužiai yra pabrangę 
190 nuoš., lyginant su 1939 
metais. O kiek darbininkų 
algos pakilo nuo to laiko?

Už Wallace kandidatūrą 
smarkiai stoja piliečiai. Ka-, 
lifornijos valstijoje jau pa
sirašė 335,000 piliečių, kad 
padėti jį į prezidento kan
didatus. Tegul reakcija ra
minasi, kad Wallace “neturi 
įtakos”; gyvenimas parodys 
savo.

Swainsboro srityje Geor
gia valstijoj, vėl Ku, Klūks 
Klano užmaskuoti nariai 
naktimis degina. kryžius.

Šalta žiema iššaukė sto- j 
ką kūrenamojo aliejaus 
New Yorke ir kituose did
miesčiuose. Dėlto sustojo 
nemažai ir fabrikų, daug 
žmonių ištisas savaites pri
versti gyventi be kuro. Vien 
New Yorke šimtuose namų 
susprogo vandentekiai.

Gi tuo tarpu iš mūsų ša
lies į Vokietiją, Japoniją ir 
Graikiją kasdien išveža po 
60,000 bačkų aliejaus. Eilė 
kongresmanų, spaudžiami 
piliečių, reikalavo sulaikyti 
aliejaus išvežimą į užsienį.' 
Mr. Trumanas sakė, kad 
“negalima”. Tik vėliau su
tiko sumažinti išvežimą ant 
18 nuošimčių.

Komercinė spauda gar
siai šūkauja a'pie “didelius 
uždarbius” Amerikos darbi
ninku. Bet štai sausio 28 d. 
iš Washington© paskelbė 
uždarbius pagal taksus. 2 
nuošimčiai ir pusė šeimų į 
metus uždirbo tik iki $500; 
5.4 nųoš. mažiau $1,000; 
7:50 nuoš. mažiau $1,500 ir 
9.6 nuoš. mažiau $2,000 į 
metus. A

Reiškid, 25 nuoš. Ameri
kos piliečių turi mažiau, 
kaip $2,000 įplaukų į metus 
šeimynoje. Tai kur tie “di
dieji uždarbiai”?

Karinio laivyno, orlaivy- 

Lenkijos Bažnyčia
Katalikų bažnyčia Lenkijoje sušilus iešk/j bėdos. 

Praneša, kad tos bažnyčios'galva kardinolas Hlųnd buvo 
nuvykęs pas popiežių ir parsivežė slaptas instrukcijas. 
Jis sušaukė vyskupus ii’ tas instrukcijas jiems perdavė.

Tuojau bažnyčios vyriausybė jteikė valdžiai memo
randumą, kuris skaitoma ultimatumu. Šiame ultimatume 
vyskupai reikalauja, kad 'katalikų bažnyčiai būtų pa
vesta visa jaunimo globa.

Lenkijos parlamente yra įneštas bilius, kad Lenki
joje civiliniai šliūbai būtų verstini, — kad būtų, kitaip 
sakant, lygiai taip, kaip yra Amerikoje. Pirmiausia turi 
gauti valdžios leidimą tuoktis. Tik pąskui gali eiti baž
nyčion ir imti šilūbą, arba be jo gyventi, formalumus 
atlikdamas pas teisėją. Lenkijos bažnyčia tai skaito di
džiausiu smūgiu jos įplaukoms. Kunigai viešai sako, kad 
jeigu toks įstatymas būtų priimtas, jie įsakytų tikintie
siems su juo nesiskaityti, jo nepaisyti! Vadinasi, bažny
čia atvirai laužytų šalies įstatymus.

Ai*gi čia nėra atviras ieškojimas susikirtimo sū vals
tybe? - ’

Marriner S. Eccles, kuri pre
zidentas Trumanas prašalino 
iš Federal Reserve System 
direktorių prezidento vietos. 
Sakoma, kad Wall Stryto ban- 
kieriai pareikalavo Eccles pa

šalinti, nes jis nesutiko su 
jų politika.

Ąrgi reikia pranašo numatyti, jog bažnyčia šiame 
susikirtime pralaimės? Vyskupai, kunigai ir popiežius 
klaidą daro, jeigu jie mano, kad ^Lenkiją 'sulaikys nuo 
žygiavimo pirmyn į eiles tikrai pažangių,’ civilizuotų 
kraštų. Lenkijos dvasiškija tebesapnuoja apie senus ge
rus laikus, kuomet kunigo žodis buvo remiamas žodis, 
kuomet jaunimas buvo jos globoje, kuomet be užsimo
kėjimo bažnyčiai žmonės neturėjo teisės susituokti ir po
roje gyventi. Bet tie laikai praėjo amžinai. Su tuo fak
tu nesiskaitydami, jie kenkia kraštui ir traukia ant sa
vęs žmonių rūstybę.

no ir armijos komandieriai 
daro spaudimą į Kongresą, 
kad dar daugiau skirtų pi
nigų kariniams reikalams, 
kaip Trumanas reikalavo. 
Gi prezidentas jau reikala
vo, kad 30 nuoš. visų įplau
kų būtų skirta kariniams 
reikalams.

Bulgarijoje liaudies par
tijos priėjo išvados, kad tu
ri būti tik viena darbo 
žmonių partija. Tas labai 
nustebino turčius užsieny
je: “Kaip tai gali būti tik 
viena partija? — šaukia jie.

Kodėl gi ne? Juk yra vie
na darbo žmonių klasė, tai 
yra ir vieni tie patys reika
lai. Kam reikalinga dau
giau partijų, kuomet par
tijos atstovauja skirtingus 
reikalus?

Pernik miesto srityje yra 
anglies kasyklos, kur dirba 
apie 11,000 įvairių prasikal
tėlių. Anglijos ir Amerikos 
korespondentai nuvažiavo 
ten tikėdamiesi išgirsti di
delių skundų prieš Bulgari
jos liaudies vyriausybę. Ir 
kaip jie nustebo, kada rado 
kalinius gerai organizuo
tus, turinčius savo vaidin
tojų, muzikantų ir kitokių 
mėgėjų grupes. Gi kada 
pradėjo jie, sakyti kalbas, 
tai tūliems koresponden
tams net plaukai ant gal
vos atsistojo.

— Kodėl aš čia? — sakė 
vienas kalinys. — . Todėl, 
kad klausiau ’ anglo-saksų 
imperialistų agento Petko- 
vo, prisidėjau prie naikini
mo pieno, duonos, javų ir 
kurstymo žmonių, sakyda
mas, būk maisto nėra, būk 
viską išveža į Sovietų Są
jungą.

Brazilijoje Komunistų 
Partija išleido manifestą, 
kuriame kaltina diktato
riaus Dutros valdžią, kaipo 
“Wall Stryto agentūrą, ku
ri pardavė Braziliją jankių 
imperialistams.”

Mamlžurijoje, Chinijoje, 
Liaudies Išlaisvinimo Armi
ja pradėjo naują ofensyvą 
Mukdeno srityje. Paėmė 
Liaojano, Sintiluno, Taia- 
no ir Tashushano miestus, 
kurie yra arti Mukdeno.

Komunistų radijas pa
skelbė, kacL Liaudies Išlais
vinimo Armijos išlaisvintos 
teritorijos sudaro 1922,000 
ketvirtainių mylių plotą su 
168,000,000 gyventojų. Tai 
didesnis plotas, kaip ketu
rios Franci jos. Sako, kad 
1947 metais į šešis paskuti
nius mėnesius sunaikino ar
ba suėmė 758,000 oficieriu 
ir kareivių, generolo Čiang 
Kai-šeko armijos, iš kurių 
į nelaisvę suėmė 460,000.

Chinijos gyventojai puo
la Amerikos katalikiškus 
misionierius, kaltina šnipa- 
vime turčių naudai. Sako, 
kad “komunistai” bažnyčias 
paverčia į mokyklas ir ki
tokius nambs. Chinijoje y- 
ra 686 amerikoniški jezuji- 
tai. •' ..

Sakoma, kad Sinkiango 
provincija nori visai atsi
mesti nuo Chinijos ir prisi
jungti prie Tarybų Sąjun
gos. Sinkiange yra.' tik 5% 
chinų gyventojų, kaip rašo 
Mr. F. Robertson. Didžiu- * •

mą gyventojų sudaro kaza- 
kai, kirgizai, mongolai.

Franci joj e sudegė 4,000,- 
000 svarų maisto, kuris bu
vo surinktas Amerikoje pa- 
'galba •' taip vadinamo 
“Friendship Train” ir ten 
nuvežtas. Franci jos reakci
ninkai,’ norėdami sutvirtinti 
savo politiką ir Amerikos 
įtaką, ilgai maistą vežiojo, 
rodė, kol įvyko gaisras ir 
viskas supleškėjo.

Graikijos monarcho - fa
šistai tvirtino, būk partiza
nai pereina į Graikiją iš Al
banijos, Bulgarijos ir Jugo
slavijos. Bet dabar partiza
nai pradėjo mušti monar- 
chistus jau tik 25 mylios 
nuo Athenų. Taipgi veikia 
Peleponnesu saloje, ir net 
ant Crete salos — pietuose, 
šimtai mylių nuo Albanijos 
ir Jugoslavijos. Ką į tai pa
sakys dabar reakcininkai?

Jungtinės Valstijos pa
siuntė į Graikiją generolą 
James Van Fleet, kad jis 
vadovautų karui prieš par
tizanus. ,

G r a i k ijos monarchistai 
prašalino komandierių ge
nerolą Ventiris, kuris nepa
jėgė sunaikinti partizanus. 
Amerikos generolas W. G. 
Livesay pranešė, kad pabai
goje sausio iš Amerikos at
plaukė į Graikiją 50 laivų 
su ginklais, amunicija ir ki
tokiomis karo reikmenimis., 
Viso vienu kartu atgaben
ta 90,000 tonų karo reikme
nų, $159,000,000 vertės. Vis 
tai ruošimasis pavasari
niam ofehąyvui prieš Grai
kijos partizanus.

Irako .(Iraq) liaudies ma
sinės demonstracijos pri
vertė pašitFaūkti Salėh 
Jabr valdžią,' o parlamentas 
atmetė karinę sutartį su 
Anglija. Susidarė nauja vy
riausybė, priešakyje su Ma.- 
hommed el-Sadr, kuri tuo
jau pranešė-Anglijai, kad 
sutartis atmesta. Buvęs 
premjeras Saleh-Jabr pabė
go į Anglijos koloniją 
Trans-Jordaną. Laike masi
nių demonstracijų 70 žmo
nių užmušta ir virš 300 su
žeista. Tai didelis, antakis 
Anglijos valdonams.

Italijos valdžia, priešaky
je su Alcide de Gasperi, sa
ko, kad Sovietai neturi tei
sės protestuoti prieš buvi
mą Amerikos karo laivyno 
Italijos prieplaukose. Betgi, 
pagal Taikos Sutartį, visos 
valstybės turėjo ištraukti 
karines jėgas iš Italijos.

Korėjoje, • pietų dalyje, 
prasidėjo masinės demons
tracijos. Reikalauja, kad 
prasišalintų Jungtinių Tau
tų komisija ir būtų iš ten 
atšaukta Amerikos armija. 
Yra nemažai užmuštų žmo
nių.

Kaip žinia, Sovietų Są
junga siūle Amerikai iš
traukti abiejų šalių armijas 
ir leisti patiems Korėjos 
gyventojams savus reikalus 
susitvarkyti. Tas pasiūly
mas buvo nepriimtas.

Lenkijos vyriaušybė sta
to klausimą: ar verta pa
laikyti draugiškumo ir ben
dro apsigynimo sutartį su 
Anglija? Ta sutartis buvo 
pasirašyta akyvaizddje Hit
lerio užpuolimo pavojaus 
1939 metais.

Anglija sutarties neprisi
laiko. Karinės pagalbos ne
suteikė, o dabar labai ne
draugiška linkui demokra
tinės Lenkijos.

Į Varšavą pribuvo aps
čiai Sovietų. inžinierių, ku
rie pagelbės Lenkijai atsta
tyti fabrikus, tiltus ir tune
lius. ‘ ’

Veteranu studentų komisija atvažiavo i Washingtona 
ir reikalauja, kad Kongresas daugiau skirtų jų moks
lui. Čia jie kalbasi su Kongreso Veteranams Namų 

Reikalų komisijos pirmininke Edith Nourse, 
vrepublikone iš Massachusetts valstijos.

Lietuvos Žinios
dos mūsų respublikos Knygų 
Rūmų parengto “Lietuvos TSR 
knygų metraščio’’ 1 sąsiuvinys 
(ats. redaktorius Altanas Ul- 
pis). Tai pirmas šios rūšies 
bibliografinis leidinys per pas
taruosius septynerius metus. 
Jame suregistruoti leidiniai, iš
ėję iš spaudos Tarybų Lietu
vos teritorijoje 1947 metų sau
sio - kovo mėnesiais. Metraščio 
duomenimis, per pirmąjį šių 

Į metų ketvirtį Lietuvoje išėjo iš 
i spaudos, neskaitant laikraščių 
ir žurnalų, 103 knygos ir bro
šiūros, 275 palaidi spaudiniai

■ (plakatai, atsišaukimai ir kt.)
i ir 13 vaizduojamojo meno 
spaudinių (portretų, plakatų, 
atvirukų ir kt.). Visi metraš
tyje suregistruoti spaudiniai iš
dėstyti pagal Visasąjunginių 
Knygų Rūmų išdirbtąją smul- 
kią spaudos klasifikavimo sche- 
.mą atskiromis mokslo bei lite
ratūros šakomis, kas palengvi
na. skaitytojui susirasti medžia
gą atskirais rūpimajs klausi- 

I mais. Kiekvieną metraščio sky- 
Irių lydi pavardžių rodyklė. Be 
to, metraštyje išspausdinti bi-

I bliografiniai duomenys apie 
j pirmajame šių metų ketvirtyje 
į periodikoje pasirodžiusias išė
jusioms knygoms recenzijas.
Mūsų spauda per tą laiką pa-

■ recenzavo 30 knygų.
Jei buržuazinėje Lietuvoje 

!spaudos leidinių bibliografavi- 
Imas buvo atliekamas daugiau- 
l-sia pavienių mėgėjų, tai dabar, 
; Tarybų Lietuvoje, šiam darbui 
pripažinta valstybinė reikšmė 
ir jis vykdomas daug sistemin
giau ir išsamiau. Lietuvos TSR 
Knygų Rūmai reguliariai, kas 
metų ketvirtis, leis “Lietuvos 
TSR knygų metraščius.” Ati
duotas spaudai Lietuvos TSR 
žurnalų ir laikraščių svarbes
niųjų straipsnių, išspausdintų 

j pirmajame šių metų ketvirtyje, 
i metraštis, apimąs apie 3000 
j vienetų.’ Rengiami tokie pat šių 
metų antrajame ir trečiajame 
ketvirtyje išspausdintų straips
nių metraščiai. Be to, baigiama 
parengti spaudai bibliografinis 
leidinys “Lietuvos TSR knyga 
1946 metais” ir “Lietuvos TSR 
knyga 1945 metais.” Rengiama 
ir Tėvynės karo metu išėjusios 
lietuvių tarybinės spaudos bi
bliografija. Visa tai svarbūs 
leidiniai, labai laukiami tiek 
spaudos, tiek visų kitų literatū
ros bei kultūros šakų darbuoto
jų.

Lietuvos TSR Knygų Rūmų 
darbuotojų garbės uždavinys 
paspartinti visų aukščiau minė
tų leidinių parengimą, kad jau 
artimiausiu laiku skaitytojas 
galėtų turėti juos po ranka 
praktiniam naudojimuisi. Lai
kas pradėti organizuoti rengi
mą ir kitų bibliografinių lei
dinių, liečiančių netolimos pra
eities lietuvių spaudą, o taip 
pat įvairius lituanistikos klau
simus. Visų šių bibliografinių 
knygų išleidimas sudaro neat
skiriamą grandį mūsų krašto 
kultūros lygio kėlimo darbe,

R. šarmaitis.

PRADĖTAS LIETUVIŠKO
SIOS BIBLIOGRAFIJOS 
TVARKYMO DARBAS

Tiksli, laiku atliekama išei
nančiu iš spaudos knygų, bro
šiūrų ir kitų spaudinių bei pe
riodikoje pasirodančių straips
nių registracija turi didžiulės 
mokslinės ir praktinės reikš
mės. Negalima gerai dirbti li
teratūrinio? mokslinio ar publi
cistinio darbo, neturint prieš 
akis visos tos medžiagos, kuri 
tuo ar kitu klausimu iki tol pa
sirodė. Rinkti tokią* medžiagą 
ir ją klasifikuoti pavieniam as
meniui yra fiziškai neįmanoma, 
šį spaudos leidinių klasifikaci
jos ir surinktų duomenų skel
bimo darbą atlieka Knygų Rū
mai.

Lietuvos TSR Knygų Rūmai, 
mūsų vyriausybės nutarimu įs
teigti dar 1945 metais, bet fak- 
tinai susikomplektavę ir pradė
ję veikti tik; 1946 m.

Šiomis dienomis išėjo iš spau-1

. Klerikalų ' vadai pradėjo 
nauįą propagandą prieš de
mokratinę tvarką. Numato
ma, kad juos kursto Vati
kano popiežius ir užsienio 
imperialistai. Tas gali pri
versti Lenkijos vyriausybę 
imtis kietesnių priemonių 
prieš kunigiją.

Vokietijoje, anglų - ame
rikiečių zonoje buvo pa
skelbtai streikas prieš mai
sto stoką, kuriame dalyva
vo apie 3,000,000 darbinin
kų.

Sovietų maršalas V. So
kolovskis užprotestavo, kad 
Amerikos zonoje yra sulai
kyta 206 Sovietų piliečiai, 
jų tarpe net tūli korespon
dentai.

Nusižudė du Hitlerio ge
nerolai, buvęs budelis Fran- 
cijoje gen. Otto von Stuelp- 
nagel ir budelis Ukrainoje 
field, marshall Johannes 
Blaskowitz. Bet Hitlerio 
tankų armijų komandierius 
generolas Heinz Guderian 
yra laimingas. Amerikos 
komandieriai paskyrė jį 
slaptos policijos vadu.

Sovietų Sąjungos spauda, 
rašydama apie Mr. Truma
no ' pasiūlymą skirti karo 
reikalams $11,025,000,000, 
sako, kad tai “karinio prisi
rengimo programą.”

Sovietų Sąjunga ir Ru
munija pasirašė draugišku
mo ir bendro apsigynimo 
sutartį. ' i z

Įvyko Aukščiausio Sovie
to posėdžiai. Nustatyta, kad 
įplaukų turi būti 428,000 
milijonų rublių. Apsigyni
mui skiNama 17% įplaukų. 
Didžiausios sumos apŠvie- 
tai, 59,000 milijonų rublių; 
sveikatos reikalams 22,700 
milijonų rublių j kultūros 
ir socialiams reikalam 116,- 
300 milijonų rublių. <

■2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)--Renk t., Vas. 13, 1948



Ernst Bevinas --Tai Ne Pasakaitė
Apie Zulytę

Kada tai gyveno ...
Taip, kada tai gyveno 

vaikiščias. Gimė jis šešias
dešimt metų prieš tai, o gal 
ir daugiau, angliškame kai
melyje. Lankė mokyklą, 
mažo miestelio mokyklą, o 
kai jam sukako dešimt me
tų, buvo priverstas apleisti 
mokslą ir pradėti dirbti pas 
ūkininką. Iš ten nuvyko 
miestan ir dirbo valgykloje 
kaip pasiuntinys, o kuomet 
paaugėjo, patapo šoferiu, 
vėliau gatvekarių konduk
torium, o paskiau patar
nautoju krautuvėje. O po 
to — ištisus penkerius me
tus — niekur nedirbo, to
dėl, kad (kaip tas dažnai 
įvyksta jo gimtinėje) nega
lėjo surasti darbą. Taip jiš 
trankėsi, badavo, kovojo su 
vargu. Ne jis vienas. Sto
jo į bedarbių eiles, reika
laujančias darbo ir duonos,, 
buvo jų sekretorium. Bū
tent tuomet jo vardą išgir
do platesniuose rateliuose. 
Paskui jis patapo nariu 
profesinės dokininkų są
jungos ir buvo jos atstovu*.

O paskui...
Bet tas “paskui” pra

dėjo vystytis jau kitaip, ir 
vis kitaip, vis kitaip. Čia 
nebuvo magiškos lazdelės 
darbas. Pasikeitimai įvyko 
be jokių stebuklų, todėl, 
kad tai įvyko ne pasakaitė
je, bet gyvenime, kuriame 
pasakišku spartumu keitėsi 
Ernst Bevinas. Kaip? Be
vinas? Taip, taip, tai ir bus 
tas pats kaimo vaikiščias iš 
Summerset a p s k r i ties, 
apie kurį noriu Jums papa
sakoti.

Būdamas dvidešimt še
šių metų Ernst Bevinas va
dovavo bedarbiams. Ir tris
dešimt metų Bevinas buvo 
vadu streikieriams. Bet jau 
1926 metais įvyko kas to
kio, turinčio savitą, aiškiai 
suprantamą pavadinimą. 
Ernst Bevinas sudarė taip, 
kad streikieriai ' sutiktų 
grįžti darban už mažesnę 
algą, kaip prieš streiką 
kad gavo. Kaip vadina tokį 
streikierių vadą? Jūs tą, 
be abejo, žinote, ir nėra rei
kalo atžymėti tuos nemalo
nius žodžius.

Po to įvykio jo karjera 
kilo aukštyn. Patapo nariu 
redkolegijos leiboristinio 
laikraščio, užsitarnavo .pir
mininko vietą profesinių 
sąjungų generaliniame se
kretoriate. Iš tos aukštu
mos, sutvirtėjusiu, valdan
čiu tonu jis išėjo 1937 me
tais prieš autobusų darbi
ninkų streiką už didesnes 
algas. Suprantama, išstoti 
prieš streiką vertė reika
las ... Tuomet artinosi ka
rūnacija, ir staiga karštuo
liai autobusų darbininkai 
sumanė sudrumsti apeigas. 
Ernst Bevinas negalėjo pa
kęsti tokio netaktiškumo.

Ir vėliau, karo metu, Be
vinas visuomet sugebėjo 
surasti aštrius žodžius 
prieš streikierius. Ne prieš 
kapitalistus ir pramoninin
kus, kūne, pasinaudodami 
karu, didino pelnus, bet vy
riausia prieš stręikierius- 
darbininkus. Nuo darbda
vių jis nereikalavo nei pa
siaukojimo, nei nusileidimo. 
Jis svaidė perkūnus ir ug
nį ant darbininkų, reika
laudamas, kad jie vieni 
neštų naštą patriotinės pa
reigos. Aišku, ir pirm to 
Bevinas jau gerai priprato 
sugyventi su samdytojais. 
Nenuostabu, tad, jog auto
rium naujojo įstatymo 
prieš streikų organizato
rius Anglijoje 1944 metais

Wanda Wasilewska

buvo ... darbininkų vadas, 
buvęs dokininkas Ernst 
Bevinas. /

Karo metu Bevinas abel- 
nai buvo įtin veiklus. Apart 
kitko, daug rūpinosi antro
jo fronto klausimu. Tas, 
be abejo, jus nestebina. 
Juk jis — kilęs iš darbinin
kų, žmogus, kuris garsina
si griežtu antifašistu, ir 
pats apie tai be paliovos 
kalba.

Tačiau Bevinas - ypatin
gai pagarsėjo savo išstoji
mais prieš antrąjį frontą. 
Tuo laiku, kada Sovietų Są
junga liejo kraują baisiau
siuose mūšiuose, * šis darbi
ninkų vadas dažnai ir ne- 
atlaidžiai tvirtino savo 
tautiečiams ir visom pa
sauliui: “Tie, kurię reika
lauja antrojo fronto, . pila 
vandenį Hitlerio ir Goebbel- 
so malūnui, antrasis fron
tas — nėra vienintelis ke
lias laimėti karą.”

Tokie ir panašūs pareiš
kimai neprieštaravo jam 
tdomet tvirtinti, kad “nei 
viena šalis istorijoj nesu
mobilizavo taip plačiai savo 
žmonių rezervus, kaip An
glija.*”

Ponas Bevinas tokiu pat 
greičiu pamiršta ir apie sa
vo žodžius ir apie darbus.

Artinosi 1945 m. rinki
mų kampanija, reikėjo lai
mėti balsus. Ir štai, prieš
rinkiminiame mitinge Be
vinas išaiškino balsuoto
jams, kad jei leiboristai 
gaus didžiumą, tuomet susi
darys leiboristų valdžia. 
Rusija bus priversta jam 
tikėti, susidarys visai nau
ja atmosfera, ir tarptauti
nė padėtis pragiedrės.

Balsuotojai patikėjo ... 
balsavo už leiboristus, ir 
štai valdžioje, kuriai “Ru
sija privalėjo tikėti,” .vietą 
užsienio ministro /užėmė 
žmogus, tvirtinęs, jog an
trojo fronto šalininkai An
glijoje dirba Hitlerio ir Go- 
ebbelso naudai...

Kaip gi ne. Kaip netikėti 
ponui Bevinui, dar 1941 
metais kreditavusiam sau 
už didelį patarnavimą tą, 
kad, “kuomet vokiečiai už
puolė Rusiją, mes nevedė- 
me propagandos prieš ru
sus ir netaikėme jiem kito
kius būdus.” Pasitarnavi- 
mas, tiesa, ne taip didelis, 
kaip kad manė ponas Bevi
nas, — nevesti propagan
dos prieš tautą, kuri hero
jiškai kariauja, apgindama 
ne tik save, bet ir tą patį 
Londoną, kuriame sakė sa
vo prakalbas p. Bevinas.*

Kas slepiasi politikoje, 
kuriai apeina įgyti Sovietų 
Sąjungos pasitikėjimą? Ti
krovėje, juk užsienio reika
lų ministru patapo darbi
ninkų veikėjas, .socialistas, 
demokratas, ’antifašistas, 
žmogus, pažadėjęs balsuoto 
jams auk$o kalnus, jei jo 
partija užims valdžią.

Kuomi gi rūpinasi, už ką 
kovoja ministras Bevinas?

Ministras Bevinas, daug 
ir dažnai kalba apie uždavi
nius, tikslus ir principus 
leiboristinės partijos ir sa
vo asmens.

“Reikia apginti mažas 
šalis, kad bile kuri didelė 
šalis negalėtų panaudoti 
jas kaipo įrankius savo di
plomatiniame lošime./

“Visose Europos valsty
bėse privaloma pravesti lai
svi demokratiniai rinki
mai.”

“Lęiboristinė valdžią. įneš 
aukštus principus į užrube- 

žio politikos areną.”
Taip skamba auksiniai 

žodžiai ministro Bevino, pa
sakyti 1945 metais.

Kokie gi jo darbai?
Liejasi Graikijos, patrio

tų kraujas; partizanus už
mušinėja, tartum kokius 
laukinius gyvulius; po ap
sauga svetimos kariuome
nės, varde “demokratijos,” 
“laisvės” ii’ “nepriklauso
mybės” — durtuvais ir 
kulkomis slopina demokra
tiją, laisvę ir nepriklauso
mybę vargstančios graikų 
tautos.

O gal ne ponas Bevinas 
atsakomingas už besilie
jantį Graikijoje kraują, už 
sudegintus kaimus, už bom
barduojamus miestus? Bet
gi ar ne jią aiškiai ir stip
riai pareiškė: “Jei daromi 
bent kokie tarimai, jie yra 
mano tarimai” ...

Ir visa tas daroma apgy
nimui /demokratijos.” Nuo
stabu? Bet tai tikrenybė. 
Ponas Bevinas visuomet 
pasiruošęs išaiškinti.

“Demokratiją negalima 
įbrukti iš viršaus, ji turi 
vystytis iš apačios, iškilti 
iš liaudies,” T— tikrina jis. 
Kokie juokdariai tie grai
kai! Jie atsisako nuo “de
mokratijos” ir todėl, kad 
apgynus graikus nuo įbru
kime, demokratijos, ponui 
Bevinui priseina siųsti ka
riuomenę į graikų miestus 
ir kaimus ..;.

Ponas Beyinas — užkie
tėjęs demokratijos sargas. 
Jis nuolatinėje baimėje, 
kad jai kur nors nebūtų pa
vojus. Jis taip labai rūpino
si apie rinkimus Lenkijoje 
(ar bus pakankamai demo
kratiški), kad galų gale 
jam prisėjo atšaukti iš Len
kijos ■ anglų ambasadorių. 
Menamas ambasadorius už
mezgė pernelyg artimus ry
šius su žmonėmis, kuriuos, 
tiesa, vargu' galima pava
dinti demokratais, bet ku
rie, vietoj to, buvo pasiruo
šę varde apgynimo “laisvų” 
rinkimų šaudyti iš pasalų...

Ministras Bevįnas dikčiai 
apgailestavo likimą Nikolo 
Petkovo. Leiboristas Bevi
nas nuolat rūpinasi laisve 
išdavikams, parsidavėliams, 
Hitlerio tarnams. Tą rū
pesnį apie juos jis parodo 
ir Graikijoje, ir Rumunijo
je, ir Vengrijoje. Vienok 
yra šalys, kurių laisvę ir 
suverenitetą jis sergsti at
kakliai ir protestuoja prieš 
bent kokį kišimąsi iš lauko 
pusės, nepąisapt kokioj 
minkštoj formoj tas nepasi
reikštų. Kitais žodžiais, mi
nistras Bevinas “nepakei
čiamas” vieninteliame pun
kte, — kuomet klausimas 
eina apie Franko Ispaniją.

“Negali būti nei kalbos 
apie tai, kad anglų valdžia 
teiktų bent kokią pagalbą 
kokiam nors pretendentui; 
ispanų klausimus, privalo iš
rišti pati ispanų tauta.”

Pasiremdamas tuo princi
pu, Bevinas gegužės mėn. 
atsisakė priimti nuo Liver
pool dokininkų laišką, pro
testuojantį prieš anglų val
džios nusistatymą linkui 
Franko Ispanijos. Pasirem
damas tuo principu, jis iš
stojo Bernmouth’e leiboris- 
tinėje konferencijoje prieš 
priėmimą bent kokių ekono
minių sankcijų prieš Ispa
niją. ,

Ministras Bevinas pui
kiai supranta, ką gali pada
lyti šiais laikais beginklė 
tauta, turėdama prieš save 
priešą," apginkluotą orlai
viais, tankais, ašarinėmis

Pilnas sunkvežimis gerai ginkluotų arabų traukia iš • 
miesto Hebron i Jeruzalę karui prieš žydus.

bombomis ir automatais. 
Todėl jis išdidžiai pavėlina 
ispanams eiti plikomis ran
komis kovoti prieš apgink
luotą iki dantų (ne be an
glų pagalbos) Franko ar
miją.

Jis momentaliai reaguoja 
į pavojų, gręsiantį parda- 
vikui Petkovui, bet nema
to kraujo, besiliejančio Is
panijoje, vargo ir pažemi
nimo ispanų tautos, nema
to, jog tūkstančiai geriau
sių Ispanijos sūnų .. kanki
nami kalėjimuose, žūsta ant 
kartuvių.

—Labai apgailestauju, 
— sako jis, — bet mes ne
turime teisės kištis į vidi
nius ispanų reikalus.

Kuomet nuo darbų po
nas Bevinas pereina linkui 
žodžių, galite išgirsti kiek 
tik patinka aštrių frazių 
iapie “nepakenčiamą Fran
ko režimą”. Ką gi galima 
pasakyti apie panašią pozi
ciją žmogaus, kuris turėjo 
ir turi galimybę bendradar
biauti išdavystei to “nepa
kenčiamo režimo”?

Atsimename ir tokį Be
vino išsireiškimą:

“Jei mes vartosime Bal
kanuose ir kitose šalyse 
kanceliarijos metodas, tai 
pasekmė bus ta, jog išdygs 
nauji Titai.”

Ponas Bevinas, veikiau
sia, užmiršo, tačiau mes ge
rai pamename, kad tuo me
tu, kada Tito kovojo už Ju
goslavijos laisvę, Anglijos 
valdžia, toli gražu, nevarto
jo kanceliarines metodas... 
Mes girdėjome apie Michai- 
lovičiaus pardavikišką vei
klą, apie fašistuojančius 
četnikus ir apie jų, švelniai 
pasakius, “ryšius,” apie 
gaunamas instrukcijas, au
tomatus ir tt.

Paklausite: nejaugi lei- 
boristinis ministras Bevi
nas norėjo matyti vietoje 
Tito — auklėtinį fašistą 
Michailovičių, kaip savo 
laiku jo pageidavo jojo sė
brai torės? Pasirodo, kad 
taip,. nes kitaip nebūtų su
prantama, kodėl leiboristą 
Beviną už jo kalbas parla
mente apdovanojo aplodis
mentais daugiausia tie pa
tys torės, prieš kuriuos jis 
taip aistriai išstodavo lai
ke rinkimų kampanijos. 
Keisti ir nuostabūs apsirei
škimai, dr ne?

Ir panašūs apsireiškimai 
įvyksta be pertraukos. Pa
vyzdžiui, 1943 metais Bevi
nas kalbėjo: “Mes tvirtai 
nusistatę pakirsti bet ko
kius vokiečių bandymus pa
lenkti mus linkui tokios po
litikos, kuri sudarytų gali
mybę pasiruošimui trečia
jam pasauliniam karui”.

Praėjo keletas metų, ir 
Maskvos sesijoje užsienių 
ministrų, Bevinas akivaiz
doje faktų buvo priverstas 
pripažinti, kad anglų zono
je gyvuoja ginkluoti vokiš
kieji daliniai. Toje pačioje 
sesijoje jis pareiškė; jog jis 

negalįs surišti save bent ko
kiais karminais klausime 
pramoninės demįjktafizači^ 
jos Vokieti

Tačiau kada klausimas 
eina, pavyzdžiui, apie išve
žimą vokiečių iš Lenkijos, 
ministras Bevinas parodo 
nepaprastą veiklą, jis pro
testuoja, kad nebūtų pa
neigti įstatymai didžiojo 
“žmoniškumo.” 
, Kaip tą pavadinti? Ko
dėl žinomas “fašizmo prie
šas” šiame atsitikime paro
do tokį keistą rūpestingu
mą? Juk ponui Bevinui vi
sai .neapeina tas faktas, kad 
tūkstančiai hitlerininkų ra
do prieglaudą fašistinėj Is
panijoj ir ten veikia... Vi
sas pasaulis žino, ką jie ten 
veikia! Jam neapeina hitle
rininkai, sugužėję Argenti
noje po sparnu vyro tos ke
liaujančios damos, kurią 
“su atatinkamu vaišingu
mu” neseniai priėmė Ang
lijoje.

Pagaliau, panašius reto
riškus klausimus galima 
būtų iškelti be pabaigos. 
Bet gal geriau bus to neda
ryti. Dar ko, gali prisimin
ti pasakaitė apie magišką
ją lazdelę. O žmonės žino ne 
tik pasakaites apie Zulytę, 
apie aukso žuvytę ir Ugnies 
paukštį. Tarpe fantastinių 
istorijų apie persivertimus 
yra pasaka apie vilkžmo- 
gius.

Kada tai gyveno vilkžmo- 
gis ... Bet jūs tą pasakai
tę, be abejo, žinote .. .

Vertė Dar bintas.
Vertėjo Pastaba: ši Be

vino biografija —pastaty
tas veidrodis prieš jį, ata- 
tinka visiems panašiems 
Bevinui “socialistams,” 
kaip Thomas’ui, Spaakui, 
Blumui, Mikolaičikui, na, 
ir lietuviškiems spirgu
čiams Grigaičio tipo. Pas
tarųjų biografijos būtų 
truputėlį skirtingesnės, at
sižvelgiant į tai, kad jie ne
užima ministrų vietas, ta
čiau pagrindiniai visi jie, 
khip ir Bevinas, žodžiais 
mėgsta pažaisti socializmu 
ir kuo tik nori, bet darbais 
ištikimai tarnauja kapita
listams * - imperialistams 
kiekvienoje šalyje. Ir tai, 
ūnot Wasilewskos, yra ne 
pasakaitė apie Zulytę, bet 
gyvenimo tikrovė. D.

Piety Afrika Dar Nepaža
dėjo Anglijai Uraniumą
Capetown, Pietų Afrika. 

— Keliose vietose Pietinėje 
Afrikoje yra atrasta klodai 
uraniumo, atom-bombų me
džiagos; bet Pietų Afrikos 
valdžia sakosi dar nepaža
dėjus Anglijai tos medžia
gos.

SNIEGAS PIETINeSE 
Valstijose

Norfolk, Virginia. — Čia 
vas. 10 prisnigo 5 colius. 
Snigo ir kitose pietinėse 
valstijose, kurios skaitomos 
šiltomis.

Tarptautinis Paštas, Siuntiniai Paštu ir 
Pinigų Persiuntimas

(Straipsnis specialiai paruoštas Confmon Council for Ame
rican Unity iš informacijų, suteilftų New Yorko Pašto De

partment© ir Valstybės Department© Jungtinių Valstybių.)

IŠPLĖTIMAS TARPTAUTI
NIO PINIGLAIŠKIŲ 

PATARNAVIMO
Nuo 1947 m. gruodžio 1 d. 

galima siųsti piniglaiš,kius 
(money orders) i Kiniją. Siun
timas piniglaiškių i Austriją, 
kuris turėjo būti tą dieną pra
dėtas, atidėtas tolesniam lai
kui.

Piniglaiškių siuntimas buvo 
anksčiau pradėtas i Belgiją, 
Čekoslovakiją, Suomiją, Pran
cūziją, Graikiją, Vengriją,
Italiją, LuksembUrgą, Norve
giją, Tunisą ir Jugoslaviją.

Mokesčiai už tarptautinius 
piniglaiškius yra:

Nud iki centą
$0.01 $10 .................... 10

^įo.01 20 ............  20
2(M01 30 ................... 30
30.01 40 ................... 40
40.01 50 ................... 50
50.01 60 ................... 60
60.01 70 .................... 70
70.01 80 ................... 80
80.01 90 ................... 90
90.01 100 ................ 1.00
Maksimumo suma ’vienam 

piniglaiškiui Jungtinėse Vals
tybėse yra $100.

KINIJA
Oro Pašto Svoris Padidintas
Svoris oro paštu daiktams į 

Kiniją (su Mandžurija, Tai
wan ir Formosa) padidintas 
iki 4 svarų ir 6 uncijų.
Siuntiniai Paštu (Parcel Post) ;

Pašto Ratos Padidintos;
Kiti Parūpinimai

Pašto rata pašto siunti
niams -į Kiniją, padidinta iki 
22 centų už svarą ar dalį 
svaro.
Bulgarija — Dezinfektavimo 

Certifikatai
Dėvėti drabužiai, siunčiami 

į Bulgariją, privalo būti šva
rūs ir, prie jų pridėtas certj- 
fikatas, kad buvo dezinfektuo- 
ti.
Čekoslovakija — Dovanų Siun

tiniai Karo Belaisviams
Paprasti (neregistruoti ir 

neapdrausti) dovanų siunti
niai, ne virš $25 vertės, gali 
būti siunčiami “parcel post” 
nemokamai (free of postage) 
belaisviams, kurie lajkomi Če
koslovakijos, pagal sekamas 
sąl.ygas:

(1) Leidžiama siųsti ne- 
gendamą maistą, cigaretų, 
drabužių, muilo ir skutimo 
preparacijų, nekurtuos vais
tus ir panašius pašalpos 
reikmenis.

(2) Maksimumo svoris: 11 
svarų.

Siuntinio maksimumo ilgis 
42 coliai; maksimumo ilgis 

ir apimtis kartu, 72 coliai.
(3) Siuntiniai neprivalo 

būti užlipdyti; drūtai ir atsar
giai supakuoti ir popiera su
vyniota taip, kad lengvai bū
tų galima atidaryti siuntinį

peržiūrėti.
(4) Reikia pažymėti ant 

popieros .“Prisoner - of - war 
Gift Parcel” ir “Postage 
Free.”

(5) Kiekvienas siuntinys, 
iš lauko, privalo turėti pri
rištą “customs declaration” 
(form 2966). Nereikia kito
kių pašto formų.

Čekoslovakijos valdžia ne
išduoda jokių kortelių ' per
siuntimui siuntinių belais
viams. Siuntėjas gali siųsti 
tik po vieną siuntinį per sa
vaitę vienam belaisviui.

Francūzija — Dovanų Siunti
niai Belaisviams, Prancūzų 

Laikomiems
Francūzijos Pašto Adminis

tracija praneša, kad dovanų 
siuntiniai, išsiųsti iš Jungtinių 
Valstijų vokiečiams karo be
laisviams, kartais netikslingai 
užaaresuoti. Ant voko reikia 
pažymėti “depot,” o ne “sani
tary units” arba “labor 
camps” arba vardą asmens, 
kuris samdo belaisvį.

Adresas turi susidėti iš pa
vardes, krikšto vardo,, belais
vio registracijos numerio, 

“depot” numerio, miesto ir 
department©. Ant siuntinio 
reikia užrašyti ‘‘Postage 
Free” ir “Prisoner - of - war 
Parcel.” Tos visos informa
cijos turi būti pažymėtos ant 
muito deklaracijos. J siunti
nį reikia įdėti vardą ir adresą 
siuntėjo, kaip ir belaisvio, pil
ną vardą ir registracijos nu
merį.

VOKIETIJA

Padidintas Pašto Patarnavimas
Pašto patarnavimas į visas 

zonas Vokietijoj inima seka
mus:

1. Iliustruotas postkartes, 
jeigu ne pro-fašistinio arba 
“griaunančio” (subversive) 
pobūdžio.

2. Komercinę koresponden- . 
ciją, kuri liečia transakcijas, 
legales pagal įstatymus ir pa
tvarkymus Allied Control 
Authority, militarės valdžios 
Įstatymą ir Vokietijos įstaty
mą. Siuntėjas ima visą atsa
komybę. Įdėjimas čekių, draf- 
tų, vertybės popierių, pinigų į 
laiškus civiliams ir komerci
nėms firmoms Vokietijoj 
draudžiama, kaip ir korespon
dencija kasi in k vokiškų “ex
ternal assets,” nors tik infor
macinio pobūdžio.

Pilniausias adresas reikalin
gas. Viskas, siunčiama civi
liams į Vokietiją,- paštu, pri
valo turėti pilną vardą ir pil
ną adresą gatėjo, gatvės var
dą, buto numerį, miestą, paš- 
tinį dis(rikto numerį, zona tu
ri būti pažymėta, tik į Berlyną 
nereik pažymėti zoną. “Box 
numbers” gali būti užrašyti, 
jeigu savininko vardas pažy
mėtas. Niekad neadresuokit 
korespondencijos “general de
livery.”

Siuntimas Pinicillino į Vo
kietiją paštu (oru, žeme ir 
parcel post) yra draudžiamas.

Spausdinta medžiaga Ame
rikos ir Anglijos zonoms. 
Spausdinta medžiaga iki 4 
svarų 6 uncijų dabar gali bū
ti pasiųsta kaipo dovana į 
Amerikos ir Britų zonas, Vo
kietijoj, išskiriant Berlyną. 
Jau nereikia pažymėti “non
commercial printed matter.”

Sekama medžiaga (spaus
dinta) draudžiama: (a) me
džiaga, kuri skleidžia arba 
garbina ultra - nacionalistines, 
militarines, rasines arba pan- 
vokiškas doktrinas; (b) me
džiaga, kuri piktai atakuoja 
bet kurią okupuojančią jėgą 
arba piktai kritikuoja Aliantų 
Kontrolės Tarybos nuospren
džius arba veiksnius, arba ku
ri kursto riaušes arba sukili
mus, arba trukdo militarės 
valdžios procesą; (c) medžia
ga, kuri stengiasi suskaldyti 
arba diskredituoti Jungtines 
Tautas. ...

Siuntimas “Streptomycin’o” 
paštu (oru, žeme ir parcel 
post) į Vokietiją draudžia
mas.
Graikija — Dodecanese Salos 

—Parcel Post
Į Dodecanese Salas Parcel 

Post siuntinių svoris padidin
tas nuo 11 iki* 22 svarų. 
Parcel Post rata yra 14 centų 
už svarą arba dalį svaro. Da
bar-galima siųsti daugiau ne
gu vieną siuntinį per savaitę 
asmeniui.

Pašto administracija reko
menduoja maistą blekutėse, 
apsaugoti jį nuo žiurkių.

Vengrija. Apdraudimas .. 
Parcel Post siuntinių į Ven
griją nuo la’pkričio 1 d. su
spenduotas.

Airija. Parcel Post siunti
niai tik į šiaurės Airiją gali 
sverti iki 22 svarų, visur kitur 
Airijoj tik 11 svarų.

London. — Smunka pra
monių serai Anglijos ir 
Australijos biržose.
3 puslapis—Laisve (Liberty, 

Lithuanian Daily), 
Pcnkt., Vas. 13, 194S



PASKUTINIS CARAS
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ai Parašė Justas Paleckis

(Tąsa)
Prisiminė, kad kadaise, grasindamas 
suimti Raspųtiną, jis vieną kartą pasa
kęs: “Jei carienė Aleksandra pasiprie
šins Rasputino suėmimui^ aš ją pačią 
areštuosiu!” O čia dar kalbos apie Mi
kalojaus Nikolajevičiaus grasinimus pa
sukti kariuomenę į Petrapilį ir Carskoje 
Selo. Gal visą caro šeimą pasikvietęs į 
būstinę jis visus suims ir pasiskelbs ca
ru! Dėl tokių abejonių caras nesutiko 
kviesti Aleksandros į būstinę.

Tuo tarpu carienę pasiekė žinios apie 
Mikalojaus Nikolajevičiaus smarkavimą. 
Jai atrodė, kad caras su sūnumi jau lai
komi nelaisvėj ir Nikolaša jų nepaleis. 
Iš susjrūpinimo Aleksandrai užėjo sun
kus nervų ligos priepuolis. Ji kliedėjo, 
prašydama grąžinti jai sūnų, kad galė
tų palaiminti prieš mirtį. Daktarai ir 
profesoriai nežinojo kaip pagelbėti, ban
dė įvairius medicinos būdus.

Carui apie žmonos ligą buvo praneša
ma dar labiau perdedant pavojų. Bet Mi
kalojus Nikolajevičius jo neišleido, nes 
caro buvimas armijos vadovybėj esąs rei
kalingas kariuomenės dvasiai sustiprin
ti. Tuo labiau, kad buvo paskirtas visuo
menės veikėjų pasitarimas, kuris turėjo 
svarbios reikšmės pasitikėjimui tarp Ru
sijos ir santarvės valstybių sutvirtinti. 
Caras nerimo ir veržėsi pas sergančią 
žmoną. Pagaliau Nikalojus Nikolajevi- 
čius sutiko pats pakeisti carą pasitarime, 
ir caras Nikalojus Ją pačią dieną išvy
ko į Carskoje Selo.

Caras rado žmoną nepaprastai pasi
keitusią, beveik nepažįstamą, nes mėš
lungio priepuoliai visai pakeitė jos vei
dą. Carienės kaklas buvo apvyniotas pla
čia juosta su senu paveikslėliu, kurį pri
siuntė Rasputinas. Ar tai iš džiaugsmo 
dėl caro ir sūnaus grįžimo, ar ligos per
silaužimo krizini praėjus, vakarop carie
nė jautėsi geriau, ‘ramiai miegojo naktį, 
o iš ryto jau galėjo vaikščioti. Kitą die
ną, susirinkęs gydytojų konsiliumas pri
pažino, kad carienės ligos krizis praėjęs 
ir leido jai net po lauką pasivaikščioti.

Tačiau carienė, Virubova ir kitos 
Rasputino “dieviškąja * jėga” įsitikinu
sios, matė čia naują jo stebuklą. Virubo
va pasakoja, kad Rasputinas paveikslėlį 
pirma ant savęs pakabinęs ir savo kūnu 
pašildęs, o atiduodamas jį taręs:

— Tegu carienė panešioja tą paveiks
lėlį vieną parą ir bus sveika.

Taip ir įvyko. Lygiai už paros carie
nė atsikėlė. Kaip čia nepatikėti Rasputi
no stebuklais! Ir carui' išėjo iš galvos 
visi rūsčiojo dėdės Nikalojaus Nikola
jevičiaus gąsdinimai ir raginimai imtis 
griežtų žygių prieš Raspųtiną ir jo įta
ką. Naujai sustiprėjo pasitikėjimas 
Rasputino jėga, jo pasakom ir paslap
tingais pranašavimais bei “Dievo įkvėp
tais” patarimais.

Taigi, Nikalojus Nikolajevičius pra
laimėjo .svarbiausią mūšį savo kare su 
Rasputinu. O Rasputinas vis didina sa
vo įtaką. Kai vieną kartą carui keliau
jant j frontą su sūnumi, Aleksiejui vėl 
užėjo kraujo plūdimo priepuolis ir jį 
parvežė į Carskoje Selo, carienė liepė 
skubiai pašaukti Raspųtiną. Bet gudru
sis senis neskubi, jis laukia kitos dienos, 
kad caras. su cariene labiau pasikankin
tu jo belaukdami ir sūnaus ^kančias be- 
matydami. Kai Rasputinui vėl pasiseka 
savo įtaka ir Badmajevo vaistais carai- 
čiui pagelbėti, pasitikėjimas juo caro rū
muos jau pasidaro begalinis.

Carienės laiškuos į carą, kai jis lanko 
frontą, vis aiškiau pasitaiko smarkių 
puolimų prieš ilgąjį dėdę Nikolašą, kaip 
ji vadina vyriausiąjį vadą. “Man labai 
nepatinka, kad Nikolaša dalyvauja m> 
nisterių pasitarimuos,” — rašo ji,—“Jis 
taip mažai supranta Rusijos reikalus, 
bet imponuoja ministeriąm savo skar
džiu balsu. Aš kartais noriu šaukti dėl 
tokios melagingos būklės.” Kitą kartą 
ji rašo: “Nikalojus Nikolajevičius elgia
si lyg jis būtų antrasis imperatorius.” 
Pakartotinai ‘ji ragina carą daugiau 
lankyti pulkus, ir tai dąryti be Nikola- 
šos žinios, kad garbė tektų vienam ca
rui. Ji tik prašo pranešti kur jis bus, 
kad Rasputinas galėtų savo maldom'ly
dėti ir saugoti. “Nikolaša žino mano

tvirtą valią ir bijo mano įtakos į tave” 
— rašo carienė, tuo parodydama supran
tanti padėtį. x " h

Ne tik carienę, bet ir daug kitų prie
šų turėjo Nikalojus Nikolajevičius. Jų 
tarpe ir žydus, kurie labai nukentėjo pa
frontėj, ėjusio j kaip tik labiausiai žydų 
gyvenamose vietose. Vokiečiam artėjant 
visi žydai buvo išvaromi, nes į juos im
ta žiūrėti kaip į vokiečių talkiniųkus ir 
šnipus. Nerasdami niekur pagalbos, žy
miausi Petrapilio žydų veikėjai sumanė 
kreiptis į Raspųtiną, kuris jau ne kartą 
jų reikalus paremdavo, o jo sekretorius 
Simanavičius pasirūpindavo, kad už tai 
būtų Rasputinui gausiai atlyginta. 'Jau 
praėjo tie laikai, kada jis atsisakinėjo 
nuo pinigų. Dabar Rasputinas gerai pa
žino pinigų kvapą, jis plačiai gyveno, 
mėgo paūžti ir pasišvaistyti brangiais 
daiktais ir pinigais. Todėl jis draugystę 
su žydų veikėjais labai aukštai vertino.

Skundėsi žydų veikėjai baronas Ginc- 
burgas, Blankenšteinas, Mandelis, rabi
nas Mažo. Jie piešė Rasputinui baisius 
vaizdus apie persekiojamų ir nagaikom 
iš savo namų varomų žydų skurdą, kal
tindami didįjį kunigaikštį Mikalojų Ni
kola jevičių ir štabo viršininką Januške
vičių, kurie nori kuo daugiausia žydų iš
naikinti. Ašarų negalėdami sulaikyti 
skundėsi Rasputinui žydų atstovai, pra
šydami užtarti jų tautos brolius.

Tų skundų išklausęs, Rasputinas atsi
stojo ir persižegnojo, prisiekdamas jiems 
pagelbėti. Giliai susijaudinęs jis pareiš
kė:

— Aš supratau jūsų nelaimes ir no
riu jums pagelbėti. Svarbiausia pagalba 
bus, jei priežastį pašalinsim iš pagrin
dų. Izraeliaus tautos Vaikai, aš jums ga
liu pasižadėti, kad per 10 dienų jūsų 
didžiausi priešai Nikalojus Nikolajevi
čius ir Januškevičius bus pašalinti. Ar
mijos vadovybę pasiims pats -caras, o ta
da galėsim ką nors ir jums gero pada
lyti, į :t

Toks Rasputino pažadas giliai sujau
dino žydų veikėjus. Sunku buvo tikėti, 
kad tai galėtų išsipildyti, bet Rasputi
nas jau ne kartą įrodė galįs padaryti ne
tikėtinų dalykų. Rasputinas pradėjo 
veikti. O Simanovičius patarė žydų vei
kėjam įnešti Rasputino dukterų vardu į 
banką po 50,000 rublių.

Rasputinas pasidarė kažkoks keistas. 
Jis beveik nieko nevalgė ir gėrė tik ma
derą. Buvo susijaudinęs ir vis kažkam 
grasino. Pavakarėj jis, slaptosios polici
jos agento lydimas, nuėjo į pirtį. Pas
kui jis namie parašė keletą žodžių ant 
popieriuko ir pakišo jį po pagalviu. Tai 
buvo jo burtai, nes ant raštelių jis para
šydavo savo norus, kurie jam miegant 
turėdavo išsipildyti. Kai dar nemokėjo 
rašyti, jis savo norus pažymėdavo įren- 
timais lazdoj. - į

Tą vakarą jis raštely parašė: “Dieve, 
įkvėpk Papai (taip Rasputinas vadinda
vo carą, o carienę — “mama”) norą iš
varyti tą šunį Nikolašą ir pačiam vesti 
Rusiją į pergalę.” Kai iš ryto Simanovi
čius atėjo pas Raspųtiną, jis rado jį vi
sai pasikeitusį, gyvą ir malonų. Rankoj 
jis laikė raštelį ir' suglamžęs jį į smul
kius gabalėlius numetė.

—Gali džiaugtis, tarė jis Simano- 
vičiui. — Mano jėga nugalėjo. Pamatysi 
kas įvyks už penkių ar šešių dienų. Aš 
važiuosiu pas papą ir išdėstysiu jam vi
są tiesą.
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Noras pačiam būti vyriausiuoju ka
riuomenės vadu jau seniai buvo pribren
dęs pas carą Nikalojų. Ne tik carienę, 
bet ir jį baidė augąs Nikalojaus Nikola
jevičiaus populiarumas. Bet vqs apie 
tuos sumanymus plačiau sužinot#, iš vi
sur pradėjo carą atkalbinėti nuo to žy
gio. Senoji carienė Marija maldaute 
maldavo išsižadėti šio sumanymo, nes 
jis gali nuvesti Rusiją į pražūtį. Bet ca
ras atsakė:

— Aš matau, kad visi aplink mane 
veidmainiauja ir stengiasi apgauti. 'To
dėl aš pats turiu stoti atsakomingiau- 
sion vieton ir gelbėti Rusiją. Tai mano 
pareiga, kurią aš turiu atlikti.

(Bus daugiau)

Itkonių Kaimas
(Tikras atsitikimas gruodžio mėnesį 1905 m.) 

Rašo SIMAN AS JANULIS

liškio link į Itkonių kaimą.

(Tąsa)

Na, pagaliaus ir garsiojo
Retro Čiurlio stuba. Įeina 
kunigas su patarnautojais, 
užgieda, “pakrapija” ir 
duoda bučiuoti plokštelę. 
Vaikai ir žmona bučiuoja. 
Petras Čiurlis, gaspadorius, 
atsisako bučiuoti. Kunigas 
nepyksta ir pradeda lapės 
politiką. Net atsisėdo už 
stalo ir sako: Na, čia jūs 
geriausias gaspadorius ——ir 
raštingas ir ant tiek jau su
sipratęs, kad savo sūnų net 
į universitetą išleidote, tai 
jis dabar “svietiško” mok
slo žino daugiau ir už ma
ne, tik, žinoma, ne “dvasiš
ko” mokslo. Jūsų kaimas 
yra išdykęs, . paskendęs 
“griekuose” ir tamsta, kaip 
razumniausias čia, sušauk 
juos visus pas save ir pri
kalbink juos, kad užsimokė
tų. Tada, esą, jis pasakys 
džiakonui, kad viskas gerai 
ir nebus Uždėtas prakeiks
mas ant 'viso kaimo...

Koks ten toliau pasikal
bėjimas ėjo— nežinau. Man 
pats Čiurlis buvo pradėjęs 
pasakoti apie tai, bet neti
kėtai atvažiavo pas juos 
svečiai - giminės ir pertrau
kė jo pasakojimą. Paskiaus 
nebuvo progos apie tai kal
bėti. Žinau tik tą, kad ku
nigas'.su palydovais išėjo iš 
Čiurlio ir j likusius dar a- 
pie 10 kiemų jau nebeėjo— 
apgrįžo arklius ir su rogu
tėmis visi nušliaužė atgal 
Kupiškio linkui...

Aš manau, kad įš skai
tytojų kupiškėnų dar atsi
ras keletas, kurie girdėjo 
džiakono pamokslą po kalė
dojimo Itkonyse. Visos pra
garo baisenybės sugriuvo 
ant to kaimo... Ir pridėjo, 
kad kuriems bus būtinas 
reikalas važiuoti per tą kai
mą, tai, pirm įvažiuojant, 
persižegnoti ir iki išva
žiuos be pertraukos kal
bėti poterius; kitaip, jį ap
sės visi liucįpieriai, velniai 
ir velniūkščiai, raganos ir 
raganiai...

Paskiau džiakonas ret
karčiais per pamokslus at
kartodavo, kad, pamatysi
te, jog greitai ant Itkonių 
kaimo užeis dievo koronė, 
kuri “sugūbys” tą kaimą, 
arba nušluos nuo žemės 
paviršiaus, kaip kadaise, 
kaip biblija rašo, nušlavė 
Sodomą, ir Gomorą.

Praeina 1903, 1904 ir jau 
griausmingi 1905 m.— Die
vo koronės nesimato. Lau
kai duoda vaisius geriau, 
kaip kitur. Kaimiečiai lai
mingi. Kunigai kalėdoti pi
nigų nebevažiuoja. Žino
ma, atsiranda kaime, kai 
kurios senyvos moterėlės ir 
iš savo seno papratimo no
ri eiti į išpažintį, arba 
krikštyti vaikus, tai čia 
pat už upelio Lavenio yra 
bažųytkiemis Alizava, bet 
jau Panevėžio pavieto, tai 
ten ir eina moterėlės. O ten

senukas kunigas jokios dis
kriminacijos nedaro ir ne
klausia, iš kur ir ką. Tik 
pasakyk “griekus” ir jis 
jau juos pasiima ir nusine
ša... būk ramus, už tuos jau 
čirškėti nebereikės.

Jau baigėsi audringi 1905 
metai. Rusijoje revoliucija. 
Pirmas generąlis streikas 
laimėtas ir 17 spalių gar-, 
sus caro manifestas, duo-* 
dantis “neribotą” laisvę vi
siems žmonėms — paliuo- 
suoti visi politinai kaliniai. 
Liaudis džiaugiasi. Išeina 
atvirai visi buvusieji pože
minėje socialdemok r ą t ų 
partijoje. Prasideda prakal
bos po atviru dangum mie
stuose ir miestukuose, kur 
tik susirenka daugiau žmo
nių/ ar turguose, ar atlai
duose prie bažnyčių bei val
sčių sueigose. Caro valdi
ninkai dingsta. Pametę u- 
niformas, civiliais drabu
žiai apsirengę, kiti net ap- 
simaskavę tėmija ir slaptai 
surašinėja kalbėtojus ir 
veikėjus: Taip tęsėsi apie 
pusantro mėnesio. Paga
liaus caras, davęs kariuo
menei negirdėtų Rusijos 
kareiviams lengvatų, pra
deda su pagalba tų karei
vių, atsigauti. Reakcija sti
prėja. Prasideda iš ‘'neribo
tos” laisvės areštai .ir šau
dymai. Gruodžio' pradžioje 
paskelbtas antras generalis 
streikas, kuris, ačiū social
demokratų menševikų,f rak
ei jaį, buvo pralaimėtas ir 
Maskvos ginlduotas sukili
mas sutriuškintas. Praside
da baisi reakcija. Visur pa
sipila baudžiamieji būriai 
(“karatėlnyje atriady”) ka
zokų ir dragūnų — liuosa- 
noi’ių, norinčių nuslopinti 
caro priešininkus su užmo- 
kestim, negirdėta dėlei ca- 

_ro kareivio, — po 1 rublį į 
dieną, vietoje 57 kapeikų 
per 2 mėnesius.

Kai tik pradėjo siausti 
tie būriai, areštuodami įr 
tankiai ant vietos sušaudy- 
dami darbininkus ir vals
tiečius, —- atgijo ir Kupiš
kio džiakopas. Per pamok
slą jis pareiškia, kad Itko- 
nių kaimui dievo koronė 
jau artinasi...

Bet ne dievą džiakonas i 
pasiuntė į Itkonis bausti 
valstiečius, bet lįuosanorius 
dragūnus, malšin tojus. 
Gruodžio 13, 1905 m., ant 
Kupiškio geležkelio stoties 
Sloyianiški (apie vįorstas 
nuo Kupiškio) sustoja pre
kinis traukinys ir iš jo išli
pa eskadronas dragūnų, su
sidedantis iš 115 dragūnų ir 
tiek arklių ir keletas jų taip 
pat liuosnorių viršininkų — 
oficierių. Visi susirikiuoja
ir lėtai joja į Kupiškį, kur 
jąu nuo 1903 buvo keli te
roristiniai aktai ir kitokį 
priešepriniai veiksmai. Bet 
Kupišky tas baudžiamasis 
būrys nei nesustoja, o trau
kia tiesiai vieškelių Virba-
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vo į tą paskilbusį kaimą ir 
apsistoję tenai, pradėjo 
“gąspadoriauti.” Į kiekvie' 
ną kiemą buvo paskirta po 
6—12 kareivių, pagal didu
mą ūkio ir, žinoma, su jų 
arkliais. Arkliai tuojau bu
vo sustatyti į daržines . ir 
klojimus, tiesiog prie šieno. 
Avižos buvo supiltos į mai
šus “z opos i u i, ” Svirnai bu 
vo atįdątyti arba durys iš
laužtos. Sviestas, sūriai ir 
kįlbasos nukentėjo daugiau
siai.

Čia pat jie nešė bulves, 
skute, šeimininkaudami, 
kaip namie. Mat, jie atsi
kraustė ant pilno “bųrdo,” 
nesivežd.amį savo virtuves 
arbą ir pro vizijos. Tikėjosi, 
kad “dievo koronė” duos 
jjepis visko. Itkonių vyrai 
sujudo, Išrinko delegaciją 
įš gerai kalbančių rusiškai, 
buvusiu kareivių ir pasiun
tė pas vyriausiąjį jų,.ko- 
mandįerių su prašymu ap- 
stabdyti plėšimą ir su klau-

simų, kaip ilgai jie mano jų 
kaime būti. Gavo atsakymą, 
kad jie bus čionai taip ilgai, 
iki jiems užteks valgio ir 
arkliams maisto. Tas reiš
kia, bus tol, iki išpiaus vi
sus galvijus ir sunaikins 
kaimą iki elgetos laipsnio— 
tai iš tikrųjų “mielaširdin- 
go dievo” koronė.

Aš tuo sykiu buvau Vir
bališkio valsčiaus raštinin
ku— nuo raštinės tik vie
nas viorstas iki Itkonių 
kaimo. Itkonių kaimas, Ku
piškio parapijos, bet Virba
liškio valsčiaus. Kaip tik 
dragūnai pribuvo tenai, 
man buvo duotas praneši
mas su prašymu, kad aš pa
siųsčiau telegramas guber
natoriui ir kitur, kur rei
kia, varde viso valsčiaus, 
kad "sustabdytų tą plėšimą. 
Aš tai išpildžiau. Pasiun
čiau raitą pastorių į Ku
piškį su telegramomis. At
sakymo ir šiandien, po 42 
metų neturiu...

(Bus daugiau)

HARTFORD, CONN
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LINKSMAS VAKARAS
— RENGIA —

LAISVĖS CHORO NAMO BENDROVĖ 
Sekmadienį,

VASARIO 15 FEBRUARY
SALEJE, 155 Hungerford St.

PRADŽIA 2 VAL. DIENĄ

Šokiams gros Martino Orkestrą
Turėsime skanių valgių ir gėrimų.

Kviečiame vietinius ir iš apylinkės dalyvauti.
—^Rengėjai.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

RONKONKOMA
8634

CHARLES J. ROMAN 
» ■ (RAMANAUSKAS) f

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Sofa Apačios Perbūdavo j imas 
Už $12.00 

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

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

1113 Mt. Vemon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Laidotuvių 
Direktorius

4 pusl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-, Penkt., Vas. 13, 1948



IŠ LIETUVIŲ VEIKLOS PER 40 METŲ 
CLIFFSIDE KOLONIJOJE

Pastarasis tais

skai-

kaip 
Tik 

gyvenimui 
Gatvės buvo 

Jei 
tai

kiek 
ir

Apsistojau

ir suorganizavo šv. Franciš
kaus Draugiją. Nors lietuvių, 
ypač jaunimo, skaičius tuo lai
ku sparčiai augo, bet šv. 
Franciškaus Draugija tarpo 
lėtai.

Pabaigoj 1909 meti) šių žo
džių rasėj ui irgi teko apsigy- 
vent Cliffsidėj.
pas A. čivinską, o po dviejų 
savaičių apsigyvenau pastoves
niam laikui pas M. Raškevi- 
čių. čia šalimai gyveno F. 
Adomaitis ir kaip Raškevičius, 
taip ir Adomaitis užlaikė po 
kelis įnamius. Dėl to susidarė 
čia lietuviško jaunimo 
tras.

Vasaros laiku, kai tik 
žus oras, tai vakarais ir 
madieniais susirinkdavo 
nimas ant žalios pievos,
kiek jie pridiskusuodavo-prifi- 
losofuodavo! Iš laikraščių 
daugiausia tais laikais skaity
davo Keleivį, Vienybę Lietuv
ninkų ir Saulę.

Kilo jaunuoliuose sumany
mas organizuoti kliubą ar 
draugiją ne šventu vardui 
Mat, jau ir tada nekurie jau- 

laisvn minčių, 
sutikome orga-

Trumpu
37) narių,

cen-

gra- 
sek- 
jau-

Ir

lai- 
in- 

kil- 
tai

prasidėjo smarkus 
lietuvių veikimas, 
o r g ą n izatoriais 

Steponavičius, F.
K. Grinius ii’ A. 
Kuop^ j . trumpą

Kai kituose miestuose lietu
viai organizavosi ir plėtė kul
tūros bei apšvietos darbą 
tarpe Lietuvos išeivijos, tai 
Cliffside dar nebuvo žinomas 
lietuviams. Pats miestas tik 
53 metų senumo. Pirm to bu
vo priemiesčiu Ridgefield 
miesto ir vadinamas net ke
liais vardais. Senesni gyven
tojai dar ir dabar atsimena 
pravardžiavimus: Frog Town, 
Nagel’s Farms, Grantwood ir 
Hudson Heights. Pagaliau, 
1895 metais buvo Inkorporuo
tas vardu Cliffside Park.

Miestas stovi nuo New Yor- 
ko kitoj pusėj Hudson upės, 
tarpe 80-tos ir 125-tos, 
tant New York o gatves.

Seniau miestelis išrodė 
gražus ošiantis miškas, 
kai kur stūksojo 
maži oudinkai.
tikrai lietuviškos, 
smarkiau palyd a vo, 
klampodavom purvynu.

Lietuviai pradėjo į šią pusę 
Hudson upės atsikraustyti 
apie 1901 metus. Daugiausia 
apsigyvendavo) prie pat Hud- . _ 
son upės, vadinamam Shady- nuoliai buvo 
side, North Bergen priemies- Padiskusavę, 
tyj. Kiek skaitlingiau lietu- > nizuoti SLA kuopą, 
viams apsigyvenus, S. Kudir- laiku susirašė virš

Čia ir ! pasimokėdami po 50 centų už 
bertainį. Mat, 

tuo laiku SLA buvo tokia na
rio mokestis—$2.00 metams.

Mūsų nelaimei, tuo laiku 
SLA 25-tas Seimas nutarė or
ganizaciją reformuoti. Nutar
ta įvesti pašalpos skyrių ir 
keturis apdraudos skyrius. 
Dėl tos naujos reformos na
rių mokesčiai ko ne pasitrigu- 
bino. Diskusijos ėjo aštrios ir 
labai žalingos organizacijai. 
Iš 10,500 narių liko organi
zacijoj tik apie 4,000.

Mes norinčių įsirašyti į SLA

ka atidarė karčiamą.
susidarė pirmas lietuvių cen- j vieną metų 
tras.

šiek tiek praturtėję, lietuviai 
pradėjo įsigyti nuosavybes ir iš 
Shadyside kraustėsi į Cliff
side. Piimieji nuosavybes įsi
giję lietuviai: A. Dailyda, F. 
Adomaitis, M. Mažeika ir. L. 
Pocius. Nuo to laiko lietuvių 
skaičius smarkiai didėjo.

1908 metais kilo sumany
mas organizuoti lietuvių pa
šalpos draugiją. Tų metų va
sario 23 d. susirinko 17 stam
bių lietuvių vyrų Shadysidėj

vardus ir antrašus pasiuntė
me Centrui, bet pinigų nesiun- 
tėme. Laukėme, kas atsitiks 
su ta nauja reforma.

Sekančiame SLA 26-tame 
Seime buvo užgirta nauja kon
stitucija. Lapkričio 27 d., 1912 
metais, atlaikyta oficialis SLA 
70 kuopos susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo (Centro sekre
torius A. B. Strimaitis ir J. 
Augūnas.
kais buvo cliffsidiečių itin 
dustrijinis vadas. Kada tik 
davo dirbtuvėse streikas, 
mes ir ir kreipdavomes prie Au
gimo. Jis tais laikais buvo 
Brooklyno kriaučių delegatu.

Nuo tada 
šio miestelio 
Smarkuoliais 
buvo: K. 
Stankevičius, 
Bukaveckas.
laiką išaugo į virš 100 narių.

Kovo 16 d., 1913 metais su
organizuota TMD kuopa iš 17 
narių. Kuopos nariai uoliai pla
tino ng vien TMD išleistas kny
gas, bet ir kitų leidžiamą lite
ratūrą.

Spalių 13 d., 1913 m., su
šaukta skaitlingas susirinki
mas organizavimui “Varpo” 
Bendrovės. Susirinkime kalbė
jo Tėvynės redaktorius K. V. 
Račkauskas ir J. Augūnas. Su
daryti planai ir1 išrinkta komi
tetas. Sekančiais (1914) me
tais, 1 dieną gegužės, buvo ati
daryta TVarpo” Bendrovės val
gomų daiktų krautuvė - Ibučer- 
nė. Bendrovei organizuojantis 
daug mums padėjo K. V. sRač-. 
kauskas.

Krautuvės gaspadorium iš
rinkta M. Bakūnas. 
gyvavo, bet neilgai.
M. Bakūnas paėmė krautuvę 
savo nuosavybėn, atmokėdamas 
šėrininkams — nepilnai.

Lapkričio 16 d., 1914 metais 
susitvėrė Lietuvio Neprigul- 
mingas Kliubas. Kliubas bend
rai darbuodavosi su vietos ang
lų socialistų kuopa. Tais lai
kais veiklusis kuopos narys 
Harry Lucht, kaipo profesiona
las, daug lietuviams pagelbė
davo. Kliubo mokestis buvo $1 
įstojimo ir 25c mėnesinės duok
lės. Likviduotas 1920 m.

Sausio 18 d., 1916 m. susi
tvėrė ALDLD 77 kubpa iš 17 
narių, o kovo 9 d., 1917 metais, 
susitvėrė 
rių.

LMPS 
zuota 25 
iš 13
M. Maželienė, sekret. Ella Ste
phans ir ižd. O. Baltrušaitienė.

Rugsėjo 23 d., 1925 metais 
susitvėrė Lietuvių Neprigul- 
mingas Ukėsų Kliubas. Kliubas 
yra pašalpdnis ir iš pradžių ne
blogai gyvavo. Turėjo nuoma
vę kambarius ir čia kliubiečiai 
susirinkdavo - linksmindavosi.

Skilus SLA Seimui Chicago- 
je, buvo suorganizuota LDS 
115 kuopa, 1931 metais. Kuopa 
ir dabar gyvuoja

Įdomūs tie 40 
pio užrašai iš šio 
tuvių darbuotės, 
dolerių surinkta
kultūros bei apšvietos reika
lams. Pasilinksminimų parengi
mų — prakalbų ir paskaitų, tai 
ir nesuskaitytum, kiek jų čia 
buvo.

Prasidėjus pirmam pasauli
niam karui, daug dirbta ir au
kota dėl Lietuvos 'žmonių. Pre
zidentui Wilson paskelbus 1 d. 
lapkričio, 1916 m., kaipo aukų 
rinkimo dieną Lietuvos nuken- 
tėjusiems nuo karo, buvo suor
ganizuota 112 aukų ‘ rinkėjų. 
Net ir
įtraukti į šį darbą. Oficialis ko
mitetas aukų rinkimui: pirmi
ninkas — K. Steponavičius, se
kretorius George Poųzenc, iž
dininkas William Kelly ir iždo 
globėjai Charles Logan, vietos 
laikraščio “Palisadian” 
torius ir Charles Lyns, 
view, N. J., majoras, 
jo dienoje surinkta 
Pinigai buvo padėti 
Banką, New Yorke, 
Šelpimo Fondo vardu.

1915 metais, Lietuvių Nepri- 
gulmingas Kliubas, ’bendrai su 
anglu socialistų kuopa, įsteigė 
Tarptautinį Darbininkų Kliu
bą. Buvo pastoviai nuomuota 
ant Walker St. svetainė, užvar
dinta pąrbįninkų .Centrai

Bendrove 
Pagaliau,

Daug kultūrhiio ir apšvietos 
darbo atlikta šioje Darbininkų 
Centro pastogėje.

Tais laikais garsusis, Socia
listų Partijos oratorius Fred
rick Kraft (Hackensack, N. J.) 
buvo nuolatinis kliubo prele
gentas. Kliubas leido savo mė
nesinį buletiną “Workers Gui
de.”

Užėjus Palmerio laikams, 
daug kas reikėjo likviduoti ir 
tenkintis tik prieinamomis prie
monėmis.

Nėra galimybės smulkmeniš
kai laikraštyj aprašyti tą įvai
rią 40 metų laikotarpio istori
ją. Reikėtų didelės knygos, kad 
viską surašyti. \

Šv. Franciškaus ^Draugijai, 
jos 40 ‘ metų sukakties proga, 
galima pasakyti, kad jai pri
klauso tas kreditas, kaipo pir
mutinei įsikūrusiai šio mieste
lio lietuvių draugijai.

Iš visų organizuotų draugi
jų, kliubų ir kuopų, kol kas gy
vuoja: šv. Franciškaus Draugi
ja, SLA 70-ta kuopa, LDS liū
tą kuopa, ALDLD 77-ta kuopa 
ir Lietuvių Neprigulmingas 
Kliubas.

Apšvietos dirvoje darbuojasi 
ir gerai gyvuoja LDS- 115 kp. 
ir ALDLD 77 kp. Likusios' nie- 
kuomi nepasižymi — silpsta ir 
senatve merdėja.

Lietuvių šiuom laiku, lygi
nant su senesniais laikais, nei 
pusės nepasiliko. Daug numirė 
ir daug išvažinėjo t kitus mies
tus. Dirbtuvės, kuriose dau
ginusia lietuvių dirbo — cuker
ne ir glucose, užsidarė dar ka
ro laiku ir pastatus nugriovė.

kurie pastoviai apsigyvenę, 
darbus, 

keliolika

MONTELLO, MASS

ši 
nelabai 
keletą

ir ko-

Š. m. vasario 2 d. LLD 6-tos 
kuopos- nariai laikė savo mė
nesinį susirinkimą Liet. Taut. 
Namo mažojoj svetainėj, 
sykį narių susirinko 
daug, vienok padarė 
gerų tarimų.

Išklausius komitetų
misijų raportus, paaiškėjo, jog 
mūsų, miesto prpgresyvis ju
dėjimas pradeda išsijudinti; 
pradeda žmonės nerimauti, 
nujausdami politinės ekono
mijos besiartinančią priespau
dą. Raportas iš Progresyvių 
Amerikos Piliečių veiklos bu
vo geras ir platus. Sulyg iš
duoto raporto, lengvai buvo 
galima suprasti, kad Ameri
kos piliečiai pradeda jau ne- 

^epasitikėti senųjų republiko- 
nų ir demokratų partijų vado
vybėmis, pradeda jieškoti iš
eities iš tų vist) ekonominių 
keblumų. Tatai liudija PCA 
organizacijos spartus augi
mas. Turime gerą pavyzdį: 
mūsų vietinis skyrius dar ne
labai seniai tapo suorganizuo
tas, vienok narių skaitlius žy
miai padidėjo. Pradėjo smar
kiai augti nuo to laiko, kuo
met Henry A. Wallace paskel
bė savo kandidatūrą prezi
dento vietai. t

LLD Centralinio Komiteto 
laiškas skaitytas ir priimtas 
apsvarstymui. Laiško turinys 
rišasi su tuojautiniais orga-

nizacijos reikalais, būtent:
1. Pranešta, jog naujų na

rių gavimo vajus prasideda su 
pirma diena šio mėnesio. Tai
gi, mūsų kuopos nariai turės 
šiuo reikalu rimtai pasirūpin
ti. . .

2. Laiške pastebėta, kad 
platinimas spaudos, t. y. kny
gų, žurnalų ir laikraščių, esąs 
gerokai apleistas ir dėl to ra
gino narius tuomi susidomėti.

3. Kad mūsų draugiją pa
darius finansiniai stipresne, 
patariama nariams suruošti 
kokį nors parengimą dėl drau
gijos laba

šiais klausimais buvo pla
čiai diskusuota ir, pagaliaus. 
prieita išvados: suruošti drau%, 
gijos naudai prakalbas, kon
certą arba vakarienę netoli
moje ateityje. Tam tikslui 
išrinkta komisija, kuri stengia
si surasti būdus, kaip ir kas 
būtų galima nuveikti.

Pakeltas klausimas, ką da
ryti su tomis knygomis, ku
rių randasi labai daug kuopos 
archyve. Po trumpo apkalbė
jimo nutarta dykai duoti 
tiems lietuviams, kurie norės 
jas skaityti.

šiems metams kuopos valdy- 
bon likosi išrinkti tie patys 
nariai, kurie jau tarnavo per 
keletą metų. • S. B.

Bridgewater, Mass
nes čia paupyje 
kitokių išdirbys-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

-REJKAUhftoS KEPURIŲ DARYTOJOS IR 
TklMERKOS. Patyrios. Gera Alga.

BEDFORD HAT CO.. 176 North 4th St., 
BKbYN. EVERGREEN 8-3280

(87)

MERROW OPERATORES
KALN1ERJŲ DARYTOJOS. PROSYTOJOS, 

SIUVĖJOS prie Polo Marškinių.
Nuolatinis Darbas. Gera Alga
CULVER SPORTSWEAR

1201 McPONALD AVE., BROOKLYN
CLOVERDALE 8-3514 .............

(38)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI 
Prie Medžio Darbų 

Rėmų Ir durų dirbtuvėje 
MOULDER MAN, PRIE STALŲ DA1LYDĖS, 

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

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

(80)

FRANCUOS, VALDŽIA 
ŠAUKIASI ŠIMTŲ 
MILIONŲ DOLERIŲ

Paryžius. — Jeigu Ame
rika nepaskubes lalkon su 
naujais šimtais milionų do
lerių, tai Francijos “pramo
ne turės sustoti,” kaip gąs
dina Schumano klerikalų 
valdžia.

r Seattle, Wash. — Audra 
jūroj netoli Oregono ir 
Washingtono valstijų pra
žudė 8 jūrininkus.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĘ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETUS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

LSS kuopa iš 14 na-

68-ta kuopa suorgani- 
d. spalių, 1918 metais 

narių. Komitetas: pirm.

irgi užsiliko vos

Tie, 
turi 
yra 
čių.

Biznierių
du: Geo. Stasiukaitis, užlaikąs 
barbernę ir Pocienė —' kąrčia- 
mą. Lietuviškos parapijos ne
buvo ir nėra.

Pats miestas auga ir didėja. 
40 metų atgal buvo vos 3,000 
gyventojų. Dabar yra 20,000. 
Turime 6 viešas mokyklas, 2 
katalikiškas ir vieną aukštąją 
mokyklą. Taip pat turime du 
knygynus ir apie tuziną įvairių 
tikėjimų bažnyčių.

Kazys Bevardis.

$1.75

75c

15c
10c
25c

$2.25

30c

35c
75C

Parsiduoda “Photo” 
labai prieinamą kainą, 
re, Pa. Studija randasi 
to, ant Public Square, 
brangi. Dėl daugiau

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

August Gustas į

BELTAIRE FLORIST • *
Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į

6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y. Į
(kamp. 68th St.) J

Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų
ir tt., telefonuokite H

SHoreroad 8-9330 !
Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, į

• ko jūs reikalausite. |
Specialistai Pritaikymui , ■

šermenims, Vestuvėms ir Bankietams •
Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS ?
FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y. Į w

M ■■■■■ — MlM — — M SO —*1—gg—. »M — ■« —• MM—

PARDAVIMAI
Studija už 
Wilkes-Bar- 
viduje -mies- 

renda ne- 
informacijų

kreipkitės tuojau į Valinčiaus Stu
diją, 9 William St., Pittston, Pa.

(37-42)

PRANEŠIMAI
t

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 15 d., 11 vai. ryto, 3014 yc- 
mans. Visi nariai būkite laiKU, nes 
yra daug svarbių reikalų aptarti. At
siveskite ir naujų narių. — Sckr.

(36-37)

puikiai.
metų protar-
miestelio lie-

Tūkstančiai
ir paaukota

PHILADELPHIA, PA.
Veikiančio Komiteto susirinkimas 

įvyks vasario 15 d., 
Nepamirškite' visi
turime labai svarbių reikalų aptart. 

■— P. Puodis, sckr,

3 vai. dieną, 
dalyvauti, nes

(36-37)

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

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

En-

svetimtaučiai buvo

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774 .

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

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

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

redak-
Fair- 

Aukų to- 
$1,036.09. 
j Liberty 

Lietuvos

CLIFFSIDE, N. J.
Matykite įdomią spalvuotą filmą 

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

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro Namo Bendrovės 

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

(36-37)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks va

sario 15 d. pas E. Geležauskienę, 
1210 Blair Ave., 2 vai. dieną. Dran
gai dalyvaukite, išgirsite raportą iš 
praėjusios vakarienės, įvykusios 31 
dieną sausio. Pasidėkavojant drg. E. 
Geležauckienei ir d. Kldkinskui, na
rių duokles tapo išrinktos už 51-ną 
narį. Todėl mūs kuopa vėl liks gar
bės! kuopų skyriuje ir š. m. Iš šešių 
narių duoklės negautos, bet tai ne 
valdybos kaltė. Turėsime ir kitokių 
reikailų apsvarstyti, 
•sėkr.-—' •• —

SANDELIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Aukso 'Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudinio, 448 pusk, aiškus d rukna, 
gražini padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikei. mišių maldos, drūtais juo
dais apdarais .................... .................

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai: daug juokų ...........

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 
ElcnutS ir Jonukas, gražios npysakait. 
Biblija, su 379 pavckM., išaiškinimai, 

Iią jie reiškia ................................
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas 

ir Darbai .............................................
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie burtus .......................................
Dainų. Knyga, Su apie 120 įvairių Mainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

prova su soeialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

paveikslais.......... ............................................
Duktė Marių, graži apysaka ...............
Duktė Gyvena Pūstynfjc—ir apie du 

brolius
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ...........................................
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių 

amž. krikščionybės .... .......................
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitoki elgesiai, su paveiksi.—..........
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ...........................................
Juokų Vežimas, daugelis juokingą pa

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

nosia .....................................................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ......................................
Keliantojai, j Šventą Žemę, Jeruzolitną 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimė ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 
Nebijok Mirti, nes «iš Jos Neišbėgsi, 

knyg. 'su paveiksi............ .................
Nedoras žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų .... .............................
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus ..............
Paparčio Žiedas, kur jj gali atrasti, ir 

viską paskui žinoti ............................
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

link šeimyniško gyvenimo ir lyties 
dalykų ... ..................................... ........

Praloto Olišausko Nuopelną! už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su pavOik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
įg Kokius žmones Kankina, su pa
veiksi. jrankių kankinimo .......... .

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas j Laimingą Gyvenimą,. atidaryk 

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

Noah Ark’as, {domūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas ............................
Trys Užkeiktos Karalaitės .............. .....
Velnias Kapitonai!, 3-jų tomą knyga 
Virėja kepėja, kenuotoja, an apie 450 

receptų ............... '............. ..................
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... ..
Savizrolas, juokų ir funią knyga au 
paveiks 
Sapnų knyga, apdaryta, au paveikei. .. 
Saulės Ritulys, su visų planetą paveik*. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ................................. .

Laiškams popiera, rašyti j Lietuvą, au 
apie 15 skirtingų pasveikinimą. Tu*. 
40c; 3 tu«. $1.

Tyra Mostis. Nuo rožės, peilių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .......... ..........
Dvi uncijos ...... ........... .................. ......

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ......................................

Nervų pastiprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkią periodą 
Nuo kosulio, dusulių bei mainą asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo ....... ..
Palangos Trajanka, tinkamos šakny* 

užpilti ant degtinės ...................... ..
Išvalymui akmenėliai, kad 'nešlapinti 

lovoje .......................................................
Vidurių valytojas ...........    —
Nuo visokią reumatiškų sausgėlų .........
Nilo nesutukimo (eiti kūdyn) ...............
Nuo šlapligės diabetą .......   —
Gimdos tonikas, pataiso kliūti* nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ..... t................... I
Nuo užsisenėjusio nosie* ir galvoa ka-

35c
25c

. 25c

35c

35c

30c
15c
35c
25c

35c

25c

35c

15c

25c
35c
35c

25c
35c

65c
50c
25c

25c
10c

25c

$2.50

25c

30c
35c

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50,

$1.00
35c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

— P. Šlekaitis. 
-(-36-37)

60c 
85c 
60c 
60c 
60c 
60c

^5c

60c 
60c 
60c 
85c 
85c 
75c 

$1.25

taro (hayfever) ........................ ......... $1.25
Palangos Trajanka 75o, didesni • pakeliai po 
1.00.
Nuo Peilių ......... .............■■'....................
Nuo vandeninės ir širdies ligų «....» 
Nuo nemalonaus kvapo ...............
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) 
Nuo venerlŠką ligų ................................
Plaukų tonikas, Augina plaukus, valo 
/ jtlaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo 

pražilimo .... ,.......................... —............ 60c
Norintieji jsigyti bile vieną iš virš minėtą 

knygą ar žolių, rašykite j:

M. ŽUKAITĖS.
884 DfrS St., Spencerport, N. Y.

85c 
60c 
85c 

. 85c 
$1.25

Jau kelinta savaitė sunkiai 
serga Laisvės vajininkas ir 
darbininkiško judėjimo rėmė
jas Jonas Kalvelis. Dabar jis 
randasi Goddard ligoninėje, 
129 E. Elm St., Brocktone.

Lankyti galima tarpe 2 ir 3 
valandų po pietų ir tarpe 7 ir 
3 valandos vakare.

Draugas Kalvelis yra gyve
nęs Montelloje ir Chicagoje. 
Jau bus apie 20 metų, kaip 
gyvena Bridgewateryje. Ten 
jis su savo žmona turi nuo
savą namą, dirba Lietuvių Ko
operatyve ir per daugelį me
tų yra tos apsiavų' dirbtuvės 
direktoriumi. Daug jis darba
vosi dėl minimos įstaigos. 
Linkiu draugui greitai pa
sveikti.

Geo. Shimaitis.

KĄ DARYTI D«L SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRITIS
Jeigu jūs kenčiate nuo NUGAROS SKAUDĖ
JIMO. RAUMENŲ GĖLIMO. SCIATIKOS, 
STRĖNŲ SKAUSMŲ, NEURALGIJOS. SĄ
NARIŲ SUSTINGIMO. NEURITIS. PODAG
ROS ir 1.1., PABANDYKITE RADĘ TAB
LETS dėl gerų pasekmių. Mes norime, kad 
jūs pamėgintumėte RADĘ TABLETS (BAN
DOMĄJĮ -KIEKI) be jokių lėšų jums. Ne
siųskite ,pinigų, o tiktai savo vardą ir adre
są. .tad mes jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 
Vist nurodymai ant pakelio. Nieko jums ne
labuos, jei nepatiks.

NORTHWAy PHARMACAL CO. 
439 North Street 

ROCHESTER 5, NEW YORK 
Dept. 35.

j------------------------------------------------- n

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savinipkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

4 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemokamai 
visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499 

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ

I

DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

J. J. Kaškiaučius, M. D. 
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

Kanados 
Black Horse Ale

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

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
<3

GREEN STAR BAR & GRILL

5 pu$L—Laisvė (Liberty, Utb. Daily)

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Kas nori gražinai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

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

. ................. linu namii' •
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Sfl Staiga Mirė 
Vincas Bielskus

Rūbsiuviai Reikalauja 
Nuimkit Embargo!

Ekspliozija Laive Mažas Suraminimas

Praėjusį trečiadienį *rūbsiu- 
vystės centre, Manhattane, 
įvyko eilė organizuotų rūb- 
siuvių mitingų, kuriuose dąly- 
vavo apie pusantro tūkstančio 
žmonių. Rūbsiuviai reikalavo, 
kad mūsų vyriausybė nuimtų 
embargo nuo ginklų' Palesti
nai.

Mitingus ruošė American 
Jewish Labor Council.

PRISIPAŽINO SUPJAUSTĘS 
ŽMOGŲ

William Whittaker, 64 metų 
amžiaus, iš Hempstead, L. L, 
prisipažino, pavojingai peiliu 
subadęs tūlą Fredrick Wagnerj, 
41 metų amžiaus, v

Aliejiniame garlaivyj “Rich
mond” įvyko ekspliozija, ku
rioje tapo sužeisti du darbi
ninkai. Laivas gabeno 252,- 
000 galionų aliejaus New 
Yorkui.

Inžinrūmyj buvo iškilęs gais
ras, kuris, tačiau, pavyko už
slopinti.

Now Yorkui, kuriam sto- 
kuoja kūrinio aliejaus, visa tai 
ne kaip skamba, kądangi da
bar laivas tebestovi jūroje ir 
negali tuojau pristatyti alie
jaus miestui. •

Majoras O’Dwyeris 
Nesveikuoja

, New
musu
daug

at-
.BJ

su-

Menki suraminimai
Yorko gyventojams: 
miesto administracija 
maž šitaip pasakė dėl tų visų
skundų, kuriuos piliečiai 
lieka dėl stokos šilumos 
butuose:

—Jūsų skundus tegalės
švelninti tik oro atmaina; 
Irai bus šilčiau, tuomet bus ir 
jums geriau.

Kitais žodžiais, kuro stoka 
tebėra čia * pat; daugybės 
žmonių butai* šalti; gyventi 
nesmagu.

Uždraudė Skaityti 
Dvi Populiares Noveles

Pietūs Advokatei 
Carol King Pagerbti

for

viešbu-

nenuils- 
politi- 

gynėja;

American Committee 
Protection of Foreign Born 

"ruošia pietus advokatei Carol 
King pagerbti. Pietūs įvyks 
kovo 5 dieną, Astor 
tyj, Manhattane.

Advokatė King — 
tama persekiojamųjų 
nių visuomenininkų
kitais žodžiais—žmogaus tei
sių gynėja. Bėgyje pastarų
jų 25-rių metų ji dirbo sun
kiai ir ryžtingai, gindama per
sekiojamuosius, dažnai be at
lyginimo už savo darbą.

Norį sužinoti smulkesnių 
žinių apie šiuos pietus, tesusi- 
siekia su paminėtuoju komi
tetu, kurio adresas yra: 23 
W. 26th St., New Yorke.

SAKO, TRŪKUMAI BŪSIĄ
PATAISYTI

Long Island geležinkelio ge
neralinis manadžeris Andrew 
F. McIntire, pareiškė, kad 
traukinių judėjimas būsiąs su- 
normalizuotas.

Kaip žinia, šiemet per audras 
šis geležinkelis labai prastai 
veikė — tik maža dalis trauki
nių tekursavo laiku.

Miesto tarybos narys Quinn 
, reikalauja, kad naujai stato

mas didžiulis aerodromas, ži
nomas Idlewild vardu, būtų 
perkrikštytas; jis siūlo jam 
“Ande rson Field” pavadini
mą.

ma-Pats New Yorko miesto 
joras O’Dwyeris pareiškė, kad 
jis nesveikuoja — rimtai ne
sveikuoja — turi širdies ligą. 
Ligoninių komisijonierius Ed
ward. M. Bernecker patvirti
no tą nesmagią visiems majo
ro draugams žinią.'

Sakoma, aną dieną, kai ma
joro ofise buvo traukiami pa
veikslai, tai jis vos neapalpo 
ir, jeigu majoras nesikontro- 
liuos. tai jis gali gauti “throm
bosis arba occlusion.”

Praėjusį trečiadienį majoras 
O’Dwyeris pareiškė: vykstu 
namo ir būsiu juose ligi pirma
dienio.

Sveikatos patarėjai patarė 
majorui, kad jis juo rečiau te- 
pasirodytų viešuose pobūviuo
se; jis turįs laikytis griežtos 
disciplinos — laiku eiti gulti, 
gerai išsimiegoti, nesinervuoti 
ir tt.

parašyta

Focus,”

Lauros

parašy-

Dvi vienos populiariausių 
novelių, nukreiptų prieš anti
semitus, tapo uždraustos 
įnešti į De Witt Clinton vi
durinę mokyklą (high school).

Kas tos novelės?
Pirmoji — “Gentlemen’s 

Agreement,” 
Z. Hobson.

Antroji —
ta Arthur Millerio.

Abi novelės turėjo didžiu
lio pasisekimo skaitytojuose.

Dabargi jų De Witt Clin
ton High School mokiniai ne
galės gauti savo mokyklos bi
bliotekoje, nes reakcininkui 
Dr. John N, Walsh jos nepa
tinka.

Dr. Walsh teisinasi, kad jis 
sutikęs su neįleidimu į skai
tyklą paminėtųjų novelių dėl 
to, kad pirmojoj yra “nemo
ralumų,” gi antrojoj—katali
kų bažnyčia “užgauta.”

Wallace Vyks 
Į Minnesota

Henry A. Wallace ryžtasi 
vykti į Minnesota, kur didelės 
masės žmonių jo laukia. Nori
ma, kad Minnesotos Demo
cratic Farmer - Labor Partija 
nominuotų Wallace’a prezi
dento vietai. Tai reikštų, kad 
Truman as tuomet turėtų ieš
kotis naujos partijos.

Wallace išvyks Minnesoton 
šio mėnesio pabaigoje:

neg-

JACKIE ROBINSONAS 
PAGERBTAS

Jackie Robinson, pirmas 
ras basebolininkas priimtas į
vieną didžiųjų sportininkų są
jungų, tapo pagerbtas sykiu su 
kitais 14 asmenų. Jis įdėtas j 
Race Relations garbės sąrašą.

Šaukia Visus 
Darbiečius Talkon

Daug Byli] 
Dėl Stokos Šilumos

Be Vieno Šūvio 
Cavo $38,000

Jesse Mintus, Amerikos 
Darbo Partijos (Bronxe) pir
mininkas, šaukia visus Leo 
Isacsono rėmėjus didžiulėn 
talkon.

Kaip žinia, Bronxe, 24-taja- 
me kongresiniame distrikte 
sekamą antradienį įvyks kon- 
gresmano rinkimai. Amerikos 
Darbo Partija savo kandidatu 
kongresmano vietai stato Leo 
Isacsoną, progresyvų žmogų, 
žinomą visuomenininką. Isac- 
soną remia ir Henry A. Wall
ace.

Taigi Mr. Mintus šaukia 
visus darbiečius ir jiems pri
tarėjus didžiulėn talkon: bū
ti balsavimo vietose daboto
jais, kad neįvyktų jokių balsų 
vagysčių, kad kiekvienas bal
suotojas/ jei jis nori, laisvai 
galėtų

šie

Trečiadienį, vasario 11 d., 
priešpiet, Matulio dirbtuvėj, 
staiga mirė Vincas Bielskus, 
vienas iš tos dirbtuves darbi
ninkų.

Matulio darbininkai buvo 
paliuosuoti nuo darbo tą die
ną, kuomet staigiai mirė jų 
bendradarbis. Velionis sim
patizavo pažangiam darbinin
kų judėjimui. Vėliau 
daugiau pranešta apie 
mirti.

Krinta Kainos?

Laisvės Administracijai to- 
Įlcfonu Helen Brunza pranešė, 
kad jos motina, Mrs. John 
Brunza, gyvenanti po 111-35 
153rd St., Jamaica, N. Y., jau 
dvi savaitės kaip serga plaučių 
uždegimu f pneumonia). , Bu
vo pašauktas gydytojas, ir jis 
po tų dviejų savaičių 
dabar leidžia ligonei 
lankytojus.

Tad duktė kviečia
ir pažįstamus ateiti aplanky
ti jos motiną, nes visuomet tas 
daug pagelbsti ligoniui mora
liškai, duoda energijos grei
čiau pasveikt i.

Ligonės vyras, Jonas Brun
za, yra dienraščio Laisvės 
skaitytojas.

gydymo 
priimti

gimines

Susirgo Visa 
Nečiunsky Šeima

Vakar Julius Kalvaitis pa- 
kad jis buvo užėjęs 

Ch. Nečiunską ir rado 
jo žmoną sergančius: 
Aldona taipgi nesvei- 
negali dirbti.

kad No-

Niekad pirmiau nebuvo New 
Yorko teismuose tiek daug 
bylų dėl neteikime nuomuo- 

i tojams šilumos, kaip šiomis 
I dienomis.

Šią savaitę buvo pilni mu
nicipaliniai teismai bylų, ku
rias užvedė daugiausiai šei
mos, turinčios mažus kūdikius, 
prieš namų savininkus.

Sakoma, teisėjai kaipo tai
syklė, daugumoje atsitikimų 
baudė namų savininkus po 
$250 ir daugiau piniginės pa
baudos.

Laisvės !|

BAZARAS)
Tvvks Penktadieni, šeštadieni. SekmadieniĮvyks Penktadienį, šeštadienį, Sekmadienį 

ir Pirmadienį

VASARIO-FEB. 20, 21,22 & 23
■ 1948

Tai bus George Washington Gimtadienio 
šventėje

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

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

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

Visas 4 Dienas Šokiams Gros
GED. KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ

Penktadienį pradžia 7 v. v. šeštadienį baza
ras prasidės 4-tą vai. po pietų, muzika nuo 7-tos 
valandos.

Sekmadienį ir pirmadienį bazaras prasidės 
. 4-tą vai. po pietų, muzika nuo 6-tos vai. vakaro.
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dalykų gyvenime 
štai, trys neseni 
užpuolė Bank of 
Whitestone skyrių, 

Queens, ir

Visokių 
pasitaiko, 
banditukai 
Manhattan
12-54—150th St., 
gavo ten $38,000 grynais pi
nigais.

Tai įvyko.praėjusį antradie
nį.

Apsilankiusieji banke 'ban
ditėliai tiesiog pasakė: 
traukite į vieną Šalį ir 
kite bumas uždaras, 
ne!. . .”

žinoma, tarnautojai 
“burnas uždaras,” nes
būtų buvę jiems labai blogai...

“ Paši
lai k y- 

o jei

laikė 
kitaip

Lamonto Palikimas
Thomas W. Lamont, buvęs 

Morgano partnerys, prieš 
mirsiant parašė testamentą, 
kuris neseniai buvo paskelb
tas.

Einant tuo testamentu, La
mont paliko švietimo ir labda
rybės reikalams apie $10,000,- 
000. Iš tos sumos penki mili
jonai dolerių turės būti pa
skirta Harvardo universitetui, 
o kiti penki milijonai—kito
kioms įstaigoms, kaip, tai mo
kykloms, muziejams ir labda
rybės. ' ,

Mirė
William Belskus (Belsky), 

58 m. amž., gyvenęsJ266 So. 
9th St., Brooklyne, staiga mi
rė dirbtuvėje, vasario 11 d. 
Kūnas pašarvotas Bieliausko 
koplyčioje, 660 Grand St. Lai
dotuvės įvyks vasario 14 d., 
iš karalienės Angelų bažny
čios į š\\ Trejybės kapines. 
Velionis paliko nuliūdime, du 
sūnus Vincentą ir Joną, taip
gi brolį Viktorą. William' 
Belskus priklausė prie šv. 
Jurgio D-tėfc ir L. Am. Piliečių 
Klubo. Sūnūs prašo draugus 
ir pažįstamus dalyvauti jų tė
velio šermenyse • ir laidotuvė
se.

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

jei jis nori, 
pasisakyti už Isacsoną. 
rinkimai tuo svarbūs: 

jeigu Tsacsonas gaus daug 
tai tuomet bus aišku, 

kad ir prezidentiniuose rinki
muose Wallace’o šalininkų jė
gos sutvirtės.

balsu,

Praėjusį trečiadienį ir ket
virtadienį niujorkiečiai biske- 
lį atsiduso nuo šalčio — tem
peratūra gerokai pakilo, ta
čiau buvo lietaus ir visa tai 
sudarė slidumą gatvėse.

į Adam V. Walmus, D.D.S.I
■ DAKTARAS-DENTISTAS ■

€ VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569

TONY’S
. UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St, 

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

Į
Kas Vąkarą Nuo 7 vai.

Šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

Tūlose New Yorko mieste 
valgomosiose krautuvėse tru
putėlį nukrito mėsos kainos. 
Kai kur jos nukrito po du cen
tu svarui, kitur po centą, o 
kai kur ir po tris.

*Bet kyla klausimas, ar šis 
kainų kritimas yra tik laiki
nas ar “pastovus” ?

Prie dabartinių algų mėsos 
ir kitų valgomųjų daiktų kai
nos turėtų nukristi kur kas 
žemiau, —- tik tuomet būtų 
galima žmoniškiau pragyventi 
darbininkui, gaunančiam, sa
kysime, apie $50 savaitei.

Filmos-Teatrai
%

Embassy Newsreel Teatruose
šią savaitę Embassy News

reel Teatruose (New Yorke) 
rodoma, be kitko, Indijos Mo
handas Gandhio nužudymo 
įvykis ir milijonų indusų liū
dėjimai; parodoma, kaip mi
lijonai indusų vyko maudytis į 
šventąjį Ganges upės vande
ni; rodoma žinių iš Indone
zijos, iš Šveicarijos ir kitų 
kraštų; taipgi amerikinių ži
nių ir įvykių vaizdai.

DANTŲ GYDYTOJAS į

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

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

9—12 ryte 
1— 8 vakare

* r=

Penktadieniais uždaryta.

Valandos:

į GYDYTOJAS |

j S. S. Lockett, M. D.
< 223 South 4th Street |
| BROOKLYN, N. Y.

1—2 dienom l
6—8 vakarais $

| Ir Pagal Pasitarimais. ų
į: Telefonas EVergreen 4-0208 a

Valandos:

•V.'.V

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų užeiti dėl mokslinio at.jaunė- 
jimo patarnavimo.

jūsų se- 
laužymo

atrodyti

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y,

Tel. EVergreen 8-9770

Apie Važinotės Nelaimes
au-

.1! ir 
duktė 
k uoja,

Tačiab manoma,
čiunskas greit pasveiks.

Nečiunskai gyvena po num. 
292 Su.ydam St., Ridgewoode. 
. Ch. Nečiunskas yra žymus 
veikėjas.

Mirė Mantle
Praėjusį pirmadienį nuo vė

žio ligos mirė geltoniapio Dai
ly News bendradarbis Burns 
Mantle. Jis turėjo 74 , metus.

Jis rašė daugiausiai kritiką 
iš teatrų ir buvo vienas žy
miausių to dienraščio bendra
darbių.New Yorke eina didelis

tomobilių judėjimas, todėl yra 
ir daug nelaimių. Į vieną sa
vaitę buvo 288 auto nelaimės, 
kurios užmušta 8 
sužeista 353.

Policija skelbia, 
tais metais tą pat 
vę 431 auto nelaimės, kuriose po vieną narį iš chorų valdybų, šio 
žuvo 21 žmogus ir buvo su- i Posėdžio tikslas, kad galutinai ap- 
v ! tarti planus meno mokyklai, kuri
žeista 4J3. ’organizuojama sakančiai vasarai.

Nors dabar New Yorke I Laikas, vieta, studentai, mokytojai, 
daug sniego ir ledo, bet ne-|finansai ir eilė ki^ re,ika1^ suri§- 
, . . i tų su meno mokykla, bus svarsto-
aimių mažiau, kaip motai at-j ma yjSų meno grupių ir kilų orga- 
gal. Mat, daugelis žmonių j nizacijų atstovai kviečiami dalyvau- 
nevartoja automobilių. Vie- tL Prašome pribūti laiku, nevėluoti, 
nok atsarga labai reikalinga.

žhionės ii

kad perei 
savaitę bu

PRANEŠIMAS
BROOKLYN, N. Y.

LMS III Apskr. praplėstas posė- 
Į dis jvyks vasario 15 d., 1 vai. dieną, 
'Laisvės salėje. J posėdį pakviesta iš 
jvairių kolonijų chorvedžiai ir bent

4<> — M----- ui----- K1------ U------ U------ M — -- ------- M------ H------ M------ M------

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

V. Bovinas, Apskr. Sekr.
(37-38)

i | Fotografas

Drs. Stenger & Stenger Į
Optometrists į

394-398 Broadway |
Brooklyn, N. Y. !

Tel. ST. 2-8342 1

j Traukiu paveikslus familijų, ves-' 
Į tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

IS senų padarau 
naujus paveiks-' 
lūs ir krajavus 
sudarau su ame-, 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

’TIF'wtt dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

TetOLenmore 5-6191
~1~ ~ —^22227327772g7^77^^

Peter Kapiskas

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

BROOKLYN, N. Y,

Tol. EVergreen 4-8174

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. 552.53

Lady’t BULOVĄ . . . rnodera 
beauty in every trim line . . .
ITjewab- >33.75

įvairybė kostu- 
džiulerlų. Suk- 
setai Elgin —

išdirbimo,

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

Atlikite savo pasirin
kimų dabai. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų. ✓ t

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

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!

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt., Vas. 13, 1948




