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revoliucija. Kitaip aš nega
liu suprasti j v laikraščio de
klaracijos: “Tik Kristaus
mokslu paremtas socializmas... 
neša išganymą ir taiką.” (D., 
vas. 20 d.)

Iki šiol tie patys žmonės 
sušilę mokė savo pasekėjus, 
kaū išganymą jie gali įgyti 
tiktai per bažnyčią ir kunigus. 
Dabar jiems prisieina tos lai
mės ieškoti socializme.

Toliau jie visuomet shky-' 
davo, kad kapitalizmas yra I 
paties Dievo įsteigta santvar- i 
ka ir niekam nevalia prieš jį i 
zurzėti. Visus, kurie išsitar- j 
davo apie kapitalizmo nuver-' 
timą, Darbininko redaktoriai 
apšaukdavo bedieviais, praga
ro vaikais, velnio agentais, 
anti-kristais ir kitokiais gra
žiais vardais.

Nejau dabar tie vyrai iškry- ' 
po iš tiesos kelio ir patys pa-1 
virto velnio agentais?

★ ★ ★
Naujienos ir Draugas negali i Per Jungtines Tautas padė- 

atsidžiaugti “Lietuvos nepri- i tų atkurt Ūkį ir pramonę 
klau s o m y b ė s paminėjimu” ; visoms karo nuteriotoms 
Chicagoje. Paminėjimas bu-■ šalim. Tuo tikslu turėtų bu
vęs atidarytas kun. Albavi-! ti išleidžiama po 5 bilionus 
Čiaus malda, bet malda nebu- j dolerių kasmet per 10 me- 
vus panaši į maldą. Ją gale- į-y. §j0 fonc|o pinigai nega- 
jęs garsiai kalbėti ir kalbėjęs , ^ti vartojami jokiem

i ginklam. Wallace sakė:
“Marshallo planas neko

vos prieš badą, bet darys 
j badą amžinu.
I tautoms atsigriebti, o neri
botam laikui nustums tolyn 
jų atsigavimą. Tas planas

Hepry Wallace Pasmerkė Marshallo Planą 
Kaipo Karinę Programą; Ragino Kongresą 
Atmesti Tą Pavojingą Taikai Planą

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

Wallace Siūlė įsteigti Fondą, Kuris per Jungi. Tautas 
Padėtą Atsigriebti Nuteriotiem per Karą Kraštam

pats Grigaitis ir visi kiti ten 
suplaukę menševikai.

Prakalbas sakė pačios 
smarkiausios fišės — Grigai
tis, šimutis ir Vaidyla. Gri
gaitis keikęs bolševikus, o Ši- 
muflfc prašęs pinigų Lietuvos 
išpirkimui iš bolševikų. Iš 
Washingtono specialiai buvęs 
pribuvęs “lietuvius pasveikin-. 
ti 
Buvęs ten ir 
nius.

Svieto buvę 
tūkstančiai su 
vadinas, buvo didelė, 
atėjo dolerių 
dinti minėjimo dalyviai atsi
sakė lyti. Aukų surinkę tik 
apie tris tūkstančius dolerių. 
Vadinas, neišėjo nė po vieną 
dolerį nuo dūšios. Mitingo 
išlaidos gi buvo milžiniškos. 
Lietuvos atpirkimui veikiausia 
neliks nė sudilusio dolerio.

kongresmanas 
senis

Busbey.
Dr. ‘ Gri-

labai 
viršum. Audra,

Bet kai
lietus, sugrau-

daug-

Abraomas Lincolnas yra 
pasakęs: “Viskas, kas tarnau
ja darbui, tarnauja tautai. 
Viskas, kas kenkia darbui, yra 
išdavyste Amerikai. Tarpe 
Amerikos ir, darbo negali bū
ti skirtumo.”

Šių dienų plutokratija šiuos 
išmintingus Lincolno žodžius 
visiškai pamiršo. Dabar ko
mercinė spauda ir samdytojai 
skaito išdavyste Amerikai vis
ką, kas naudinga ir reikalinga 
darbo žmonėms.

★ ★ ★
Karo rrfetu Rygoje veikė 

biednų vaikų prieglauda. 1944 
metais vokiečiai privertė vai
kus išgabenti Vokietijon. Vai
kai pateko anglų žonon. Per 
du metu anglai nieko nedarė; 
kad vaikus sugrąžinti Latvi
jon, arba susisiekti su jų tė
vais.

•★ ★ ★
Kartu su vaikais buvo Vo

kietijon ištremta ir vienos 
mergaitės motina, tūla Mei- 
nerts. Iki 1947 metų ji prie 
vaikų dirbo. Pagaliau ji su
galvojo grįžti Latvijon. An
glai sulaikyti jos negalėjo, bet 
atsisakė duoti jai išsivežti sa
vo dukterį!

★ ★ ★
Motina tapo atskirta nuo 

dukters. Pagaliau pribuvo 
Sovietų komisija ir privertė 
anglus motinai mergaitę su-

Če choslo vakijos Prezidentas Beneš Užgyrė 
Komunistų Pasiūlymus dėl Naujojo 
Ministrų Kabineto SudarymoDidesnieji parengimai praėjo, dabar vėl reikia 

' smarkiau susirūpinti Kultūrinio Centro vajaus reika
lais. Vajus turės baigtis, bet baigsis tik tada, kada bus 
pilnai pasiektas pasibrėžtasis tikslas. O nuo jo tebesame 
tolokai. Todėl visus prietelius prašome darbuotis su 
nauja ir padidinta energija. Paskutinis desėtkas tūks
tančių dolerių neturėtų būti toks jau didelis ir sunkus 
darbas.

Ką sakote tie, kurie dar nesate prisidėję? Tuojau 
pasipirkite Lietuvių Namo Bendrovės Šerų bei suteiki
te paskolų. Už kiekvieną paramą, būsime širdingai dė
kingi kiekvienam.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS

Lithuanian Sons and Daughters Society, 
Hartford, Conn.

ALDLD 137 kuopa
Lilja Barzdatčukie, Rochester, N. Y.
George ir Rose Petraitis, Brooklyn, N. Y.

PASKOLOMIS
Ona Lukauckienė, Great Neck, N. Y.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Socialdemokratai Pasiskyrė Pirmininku fierlingeri ir 
Nutarė Bendradarbiauti su Komunistais Valdžioje

o- Henry unijinis) Tafto - Hartley’ 
kongresą įstatymas. Tas pianas reiš- 

Marshallo planą, kia tolesnius aprėžimus mū- 
I peršamą neva gaivinti va- su pilietinių teisių; jis taip 
i karinės Europos ūkį. Tai 
1 yra “mechaniškai karinis 

planas”, atkreiptas prieš 
Sovietų Sąjungą, pareiškė 
Wallace, liudydamas kong
reso komitetui užsieniniais 
reikalais.

Vieton Marshallo plano, 
I Wallace siūlė paskirti 50 
' bilionų dolerių fondą, kuris 

-tr i • nr-* • 1 —

Washington.
Wallace ragino 
atmesti

pat g r ę s i a 
r e i v i n t i 
gyvenimą.
atkakliau medžiojami li
beralai ir visi žmonės, ku
rie nesutinka su dviveidiš
ka Trumano demokratu-re- 
publikojių politika.”

suka- 
a m erikiečiu 

Jau dabar vis

Wallace’ui Pasirašė 
482,509 Cat Piliečiai

San Francisco, Calif. — 
Nepriklausomoji Progresy- 
vė Californijos Partija su
rinko .482,509 piliečių para
šus, remiančius Henrio 
Wallace’o kandidatūrą pre
zidento vietai. Pagal valsti
jos įstatymus, reikėjo 276,-

• l 4 • * j 000 piliečių parašų įregis-
truoti naujajai partijai ir 
jos kandidatams.

Sv‘X° ŽE&KS CIO Pasiuntinys Maskvoje 
f * C v HM 1 11
pos tautoms, negu pirm ka
ro. Sykiu jis stengiasi at
kurti didžiąją karinę pra
monę vakarinėje Vokietijo
je. Marshallo planas perve
stų vakarinę Europą į A- 
merikos Wall Stryto kont
rolę. Jis apeina Jungtines 
Tautas ir sunaikins jų or
ganizaciją. Marshallo pla
nas ne mažins, bet didins 
tarptautinius susidūrimus.

“Dabar Marshallo plano 
naudai vykdomas (prieš-

Popiežius Telkia Kunigus 
Ir Vienuolius Rinkiniam

Roma. — Popiežiaus kon
sistorija įsakė visiem kuni
gam, vienuoliam ir minyš- 
kom balsuoti tiktai už ka
taliku kandidatus Italijos 
seimo rinkimuose balandžio 
18 d. Kardinolas Schuster 
uždraudė savo kunigams 
duoti išrišimą ir dalinti ki
tus sakramentus Komunis- 

Į tų Partijos nariams. Kiek 
pirmiau popiežius pareiškė, 
jog kas rems komunistus ir 
kitus kairiuosius rinkimuo
se, tuom, girdi, “stiprins 
katalikystės priešus.”

grąžinti. Bet vaikų prieglau
dos vadai atsisakė leisti nu
fotografuoti vaikus, kad leng
viau būtų jų tėvus surasti. .Jie 
taip pat atsisakė kooperuoti 
pastangose vaikų tėvus suras
ti.

Prievartos keliu vaikai pa
daromi našlaičiais. Tai bai
su ir nežmoniška!

Henry Wallace kandidatas į 
prezidentus, senatorius Taylor 
kandidatas į vice-prezidentus. 
Puikūs kandidatai, kovingi 
drąsūs vyrai. Malonu bus dar
buotis už jų išrinkimą.

Perša Marshallo Planą 
Sovietinėms Unijoms

Maskva. — Amerikos 
CIO unijų generalis pirmi
ninkas Ph. Murray atsiuntė 
Maskvon savo atstovą Ja- 
mesą B. Carey, CIO sekre- 
torių-iždininką. Carey mė
gina paveikt Sovietų unijų 
vadus, kad dalyvautų Pa
saulinės Darbo Unijų Są
jungos biuro susirinkime, 
kur bus svarstomas Mar
shallo planas.

(Amerikonų koresponden
tai teigė, kad jeigu sovieti
niai unijistai vis priešinsis 
Marshallo planui, tai CIO 
vadai ištrauks savo unijas 
iš Pasaulinės Unijų Sąjun
gos. Tai sąjungai priklauso 
milionai ir sovietinių unijis- 
tų.)

Lebanas įspėja Ameriką 
Dėl Palestinos

Beirut, Lebanas. — Jeigu 
Amerika rems žydų valsty
bės steigimą Palestinoj, tai 
visi 7 arabiški kraštai ne
leis amerikonam pravesti 
žibalo pumpavimo vamz
džius iš Saudi Arabijos per 
tuos kraštus, kaip įspėjo 
Lebano premjeras Riad es- 
Solh.

Tokį tarimą padarė ara
biškų valstybių sąjungos at
stovai Kaii% Egipte. Ame
rikonai yra gavę leidimą 
išnaudot' gausingas žibalo 
versmes Saudi Arabijoj.
•Anglijos valdžia užšaldė 

reikmenų kainas tokiame 
laipsnyje, kaip šių metų 
pradžioj.

$100.00 
>50.00 
25.00 
25.00

$300.00

namų Liaudies ir Slovakų 
Demokratų Partijų. Prezid. 
Benes sutiko, kad komunis
tai išvien su socialdemokra
tais perorganizuotų minis
trų kabinetą.

Socialdemokratų Partijos 
komitetas paskyrė savo pir
mininku buvusįjį premjerą 

riai reakcinės Nacionalių’ [ Zdeneką Fierlingerį, kai- 
Socialistų Partijos ir vadi-' rų jį socialdemokratą, ku- 
  ris taipgi buvo Čeehoslova- 
Vakariniai Talkininkai amb1asaod0ri’isinMX kvai. Fierhnger, kaip pir- 

! miau, taip ir dabar stoja už 
i bendradarbiavimą valdžioje 

i T j a -i su -komunistais ii* už glau-
! . L°ndon: - Amerik°s- džius ryšius su Sovietų Są- 
i Anglijos ir Francuos vai- |.
dininkai čia tariasi dėl jų J r ,-----  - • ■ Užtikrinta, kad naujasis

i ministrų kabinetas bus su- 
atskira nuo .Sovietu užim- j ^ai Y^as jš komunistų, so- 

į cialdemokratų ir kitų demo
kratinių pažangūnų. Komu- 
I nistai ir socialdemokratą! 
j turi daugumą seimo atsto- 
f vų. Pranešama, kad juos 
i rems ir tūlų mažesniųjų 
i partijų atstovai seime.

Darbininkų veikimo ko- 
i mitetai, pagal komunisto

Praga, vas. 25. — Čecho- 
slovakijos prezidentas Ed
uard Benes užgyrė komuni
sto premjero Klemento 
Gottwaido reikalavimą. at
mesti nuo naujo ministrų 
kabineto 12 dešiniųjų vadų, 
kurie pasitraukė iš senojo 
kabineto. Jie yra politikie- i

Tariasi dėl Vokietijos

j j • • 717 • r užimtu Vokietijos plotų su-iMcArthur Užgiriu fyauįą Japonų jungimo į vieną valstybę, |

Premjerą; Reikalauja Daugiau 
Teisią Karaliui Ilirohiliii

Tokio. — Karinė genero
lo MacArthuro vyriausybė 
užgyrė naują Japonijos sei
mo išrinktą premjerą, dr. 
Hitoshi Ashidą; sako, kad 
jis esąs “pilnai demokratiš
kai” išrinktas. Ashida uži
ma vietą pasitraukusio so
cialisto premjero Tetsu Ka- 
tayamos. Japonų spauda į- 
tarė, jog Ashida tiktai per 
politikierių juodąją rinką 
vargais - negalais padary
tas premjeru, ir tik mažyte

■ ' '•*j ............. •’ ,

seimo balsų dauguma. Jis 
dar vis nepajėgia suorga
nizuoti ministrų kabineto, 
dėl kurio ginčijasi socialis
tai, demokratai ir liaudies 
kooperatyvai.

MacArthuro valdybos at
stovas Guy J. Swope siūlė 
pertaisyt Japonijos konsti
tuciją taip, kad karaliui Hi- 
rohitui būtų duota daugiau 
teisių. Swope kritikavo 
tuos, kurie “daro karaliui 
nesmagumus.”

Uos rytinės Vokietijos. Da-: 
lyvauja ir Belgijos, Holan-į 

s dijos ir Luksemburgo atsto
vai. Sovietai protestavo j 
prieš tokią konferenciją.

Monarchistij Karo Teismas 
Tardo 126 Darbininkus,
Perkrikštytus Partizanais P^mjero Gottwaido para-

- rrimmo įSovomn covn Irnnr.ginimą, perėmė savo kont- 
rolėn visus didesnius fabri-

N. Jersey įkurta 3-čia 
Partija dėl Wallace o 
Kandidatūros

Marshallo Planas Yra 
įrankis Vakarų Europai 
Pajungti, Sako Sovietai

Newark, N. J. — Apie 
1,000 delegatų nuo New 
Jersey valstijos darbo uni
jų ir šiaip pažangių orga
nizacijų vas. 24 d. įkūrė 
trečią partiją ir užgyrė jos 
kandidatą į JungL Valstijų 
prezidentus, Henry A. Wal- 
lace’a. v

Trečiosios partijos rinki
miniam vajui tą patį popie
tį buvo sukelta $10,000 ir 
surinkta gana piliečių pa
rašų Waflace’o kandidatū
rai.

Konferencijoje dalyvavo 
atstovai nuo 248 organiza
cijų, tame skaičiuje delega
tai Darbo Federacijos ir 
CIO unijų. Tarp delegatų 
buvo profesorių, artistų ir 
mokytojų Federacijos va
du, c

Lake Success, N. Y.—Dr. 
Am. A. Arutiunian, kalbė
damas Ūkinėje ir SocialČje 
Jungt. Tautų Taryboje, pa
reiškė: “Amerikos valdovai 
su pagalba Marshallo plano 
siekia pririšti vakarinę Eu
ropą prie amerikinio kapi
talo vežimo. Tas planas yra 
įrankis atskelti vakarinę 
Europą nuo rytinės, taip 
kad Amerika galėtų vieš
patauti vakarų Europos 
verslui.” Arutiunian tvirti
no, kad rytiniai, demokra
tiniai Europos kraštai be 
amerikonų pagalbos grei
čiau atgaivina savo ūkį ir 
pramonę. Tie kraštai yra 
Jugoslavija, Albanija, Len
kija, Vengrija, Čechoslova- 
kija, Rumunija ir Bulgari
ja.

Athenai, Gi aikija. Ka apsaugai nuo reakci- invMn vvi avi r\ vmhicrtii r m o W1O O 7 x *-
: ninku.

Komunistas karo minis
tras gen. L. Svoboda įsakė 

i armijai budėti prieš sveti-' 
mų kraštų šnipus ir nami
nius jų bendradarbius. Po
licija uždarė kelis klerika
lų ir fašistuojančių nacio- 
nalių socialistų laikraščius. 
Tapo areštuota apie 200 de
šiniųjų politikierių, kaipo • 
sąmokslo dalyvių dėl demo
kratinės respublikos nuver
timo. Uždaryta Čechoslova- 
kijos rubežiai, kad kaltinin
kai nepabėgtų.

Policija sučiupo 4 kulko
svaidžius ir 140 šautuvų 
centre Nacionalių Socialis
tų Partijos.

90,000 žmonių sugužėjo’ 
į masinį susirinkimą Ven- 

I ceslavo aikštėje, Pragoję. 
Susirinkimas buvo sušauk
tas Darbininku Veikimo

- - -- - ( Mi. 
nia dainiškai sveikino val- 

: “Lai gyvuoja 
i Gottwald! Lai gyvuoja Be
nes!”

rinis monarchistų teismas 
pradėjo bylą prieš 126 neva i 
partizanus, kurie būvę. su
imti po to, kai partizanai | 
bombardavo Salonika, Grai- i 
kijos didmiestį. — Bet iš j 
tikrųjų tai nebus paimti ne- i 
laisvėn partizanai, o sume
džioti demokratiniai darbi
ninkai, kaip rašė New Yor- 
ko dięnraščio PM korespon
dentas. Nes Salonikos žygy
je dingo tiktai 3 partizanai. 
Monarchistai perkrikštijo 
tuos darbininkus partiza
nais ir žmogžudiškai juos 
žalojo, varydami miesto 
gatvėmis.

Graikijos Partizanai 
Apgulė Miestą

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanai kietai apsupo

Plieno fabrikant. K. Weir 
sakė kongresui an am, jog na 
minis krizis yra didesnis 
pavojus Amerikai, negu ko
munizmas vakarinėj Euro
poj.

Washington. — Prezid. 
Trumanas įsakė tyrinėti, 
kodėl kompanijos pakėlė 
plieno kainą $5 tonui.

Chicago.— Sviestas, grū
dai, kiauliena ir aviena vėl 
pabrango biržoje.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmas nutarė pra
tęsti vendų kontrolę vienam 
mėnesiui.

ORAS.—Būsią apsiniaukę.

Didymotikon miestą, Traki- Centralinio Komiteto, 
joje. Monarchistai mėgina ------—
iš lėktuvų numesti reikme- ■ ”,Z1£S \an: 
nu apgultai mieste savo 
kariuomenei. Partizanai už
puolė ir įveikė žandarus Ai- 
gion miestelyje, Peloponne
se, pietiniame Graikijos 
pussalyje. Kuomet artėjo 
didesnė monarchistų ka
riuomenės jėga, partizanai 
pasiėmė iš miesto reikmenų 
ir pasitraukė. . Monarchis
tai pasakoja, kad, partiza
nai, užpuldinėdami mieste
lius ir kaimus, išsivedę ir 
daug žmonių. x

Jeruzalė.— Susikirtimuo
se tarp arabų ir žydų už
mušta dar keturi.

Jankių Generolas Žiūrinės 
Graiku Karo Frontus

Athenai, Graikija. —At
vykęs naujas amerikonų 
karininkų vadas, generolas 
Wm. A. Van Fleet . žada 
apžvalginė t karo frontus 
tarp monarchistų armijos 
ir graikų partizanų. Jis už- 
reiškė, kad partizanai “tu
ri būti nušluoti.” Monar
chistų valdžia skelbia, jog 
dabar yra 25,000 partizanų 
kovūnų, tai 10,000 daugiau, 
negu pirm vienų metų.
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Už VISŲ KAPITALIZMO 
GALŲ SUIRIMĄ KALTI
NA BOLŠEVIKUS

Niekas taip energingai 
negaršina bolševikų, kaip 
So. Bostono klerikalų Dar
bininkas. Kiekviename nu
meryje jo redaktoriai sap
nuoja ir garbąvoja tik bol
ševikus ir komunistus. Da
bar jie vėl rašo:

Taigi pasaulis nuo bolševiz- 
i mo karštligingaį čiaudi: Eu

ropa, Azija, AfrikS, Amerika 
ir dalinai Australija bei ne
tolimos nuo jos kraštų didžiu
lės salos. Europą tebeslegia 
komunizmo slogutis. Prancū
zija, sakoma, tiek atsigriebė, 
kad komunistai nebegali priei
ti prie valdžios legaliu būdu, 
bet jie dar tiek yra įsivyravę, 
kad vėl mėginsią kelti revo
liucinį perversmą. Tam esą ne 
tik rimto pavojaus, bet ir nu
rodymų, kad komunistai prie 
to ruošiasi. Tas pat gręsia ir 
Italijai. Graikijoj tebeverda 
kautynės su komunistų “liau-z 
dies frontu,” ar tiksliau ta
riant, su Jugoslavijos, Bulga
rijos ir Albanijos bolševikų 
gaujomis. Apie Vokietiją tiek 
galima pasakyti, kad rytinėj

BRONXO “ŽEMĖS SU- 
DREBĖJIMO” ATGAR
SIAI NAUJIENOSE 

t
Kadangi visi kalba ir ko

mentarus daro apie /Bron
xo darbiečių laimėjimus 
rinkimuose, tai negali iš
kentėti ir Naujienų redak
torius.

Kodėl taip demokratai, 
liberalai ir republikonai 
prakišo? Po ilgo klaidžioji
mo, Grigaitis “pataikė” 
pirštu tiesiai į akį! Jis pil
nai patenkintas, kad šitie 
rinkimai nieko nereiškia, 
“šitos skaitlinės visai nero
do,” jis sako, “kad žmonės 
staiga pakrypo T kairę’ ir 
pareiškė savo pritarimą 
Wallace’ui. Už jo remiamą 
kandidatą balsavo tiktai tie, 
kurie seniai buvo pakrypę 
į tą pusę. Isacson tapo iš
rinktas dėl to, kad komu
nistai sugebėjo savo balsuo
tojus nuvaryti prie balsavi
mo urnų, o kitų srovių bal- Darbo Partija, negu Henry 
suotojai patingėjo atlikti Wallace pasekėjai? Tačiau 
savo pareigą” (N., vas. 20' liberalai tesuvarė prie ur- 
d.). rm viso labo tik 3,840 savo

Tai sena to politinio ba-j balsuotojų. Geriau pasa- 
, liberalai šiuo tarpu ■ . 

tik kurioje nors sovietinėje : tik tiek balsuotojų ir tetų- Į

aiškinime, kad “kitų srovių 
balsuotojai patingėjo atlik
ti savo pareigas.” Jis nepa
galvojo,, arba mano, kad 
jo skaitytojai nepagalvos, 
jog jau tas pats ‘tingėjimas’ 
reiškia jų nepaisymą savo 
partijų, nepasitikėjimą sa
vo partijomis.

O kad tos kitos partijos 
irgi šaukė savo balsuotojus 
eiti prie urnų, tai niekas 
neturi teisės abejoti. Taip 
norėjo gerai pasirodyti ir 
laimėti rinkimus liberalai, 
kad net savo partijos vals
tijos pirmininką, įtakin
giausią vadą poną Alfangę 
pastatė kandidatu. Tuo tar
pu darbiečiai pastatė savo 
kandidatu tik vietinį veikė
ją, neturintį jokios aukštos 
vietos savo partijoje. Ar tas 
neparodo, kad liberalai 
daugiau kreipė dėmesio ir 
daugiau dėjo pastangų su
varyti prie urnų savo bal
suotojus, negu Amerikos

Henry Wallace’o Kandidatūra j Jungtinių 
Valstijų Prezidentus ir Lietuviai

Neseniai šioje vietoje kai- čiajai partijai, organizuoti 
bėjome apie Wallace’o kan- Wallace’o kliubus, vienyti 
didatūrą į prezidento vietą ' darbo liaudį būsimiems rin- 
nuo Trečiosios partijos 1948 kimams.
m. rinkimuose. Diskusavo- Ir kas pasirodė? Bėgyje 
me Wallace’o siūlomą prog- dviejų-trijų savaičių visose 
ramą, susidedančią iš kelių valstijose išdygo visa eilė 
punktų, būtent: už taiką, komitetų, kliubų; susidarė 
demokratiją, gerbūvį, drau- centrai už Wallace’ą. Tas į- 
gišką sugyvenimą su kito- į vyko ne tik didesniuose 
mis tautomis, ypač Sovietų ■ miestuose, bet ir mažuose 
Sąjunga, ir t.t. j miesteliuose ir farmerių

Kaip jau žinome, Wal- ■' tarpe. Nepaisant geležinės 
lace’o kandidatavimas virš ' uždangos — ignoravimo bei

Senatoriaus Taylor Istorinis Nuosprendis
Senatorius Glen H. Taylor, išv Idaho valstijos, va- ! 

sario 23 dieną pasakė istorinę prakalbą ir padarė isto- i 
rinį nuosprendį. Jis pasakė, kad jis atsisveikina su de
mokratų partija ir stoja už organizavimą trečiosios par
tijos. Jo prakalbos klausėsi milijonai žmonių ir džiau
gėsi jo dyąsa. Tai nebuvo jam lengvas nuosprendis. Tos 
išvados jis priėjo, be abejonės, tik po ilgo ir rimto ap
galvojimo. Jis — demokratas. Jis buvo išrinktas sena
toriumi demokratų tikietu. Jo partijos žmogus sėdi Bal- j 
tajam Name. Jis politiniai gyvas ir energingas žmogus. , 
Jei tik savo asmeniška ambicija jis rūpintųsi, tai jam : 
geriausia būtų pasilikti senojoje partijoje ir muštis į: 
viršūnes. Bet sen. Taylor pasirinko sunkų politinio pio-; 
nieriaus kelią. Jis pasirinko sunkų kovos kelią.

Kodėl? Jis pats atsakė:
“Aš dabar galėsiu laisvai kovoti prieš demokratų ir ' 

republikonų bendrą frontą ir prieš jų visus darbus: 
Prieš Taft-Hartley įstatymą, prieš verstiną visuotiną 
militarinę tarnybą, prieš stūmimą į naują karą, prieš 
aukštas kainas, prieš tautinę bei rasinę diskriminaciją 
ir už sugrąžinimą^ nuslopintų politinių teisių.”

Tos kovos, jis nebegalėjo vesti po demokratų parti- skaldyti ir i 
jis vėliava. Gi republikonų partija dar reakcijoniškes-! gausj bolševikų propaganda. į sauKia, Kaa Komunistai su-|giau bus,' Kart ju balsuoto- h)ries save visas reakcines nuse tiek balsu kiek cavo

'   ’ ' ' Vidunnč Europa ir Balkanų į varė balsuotojus prie urnU!>i “patingėjo” todėl, kad .^/Uios buvt Isaeson," kandidatas
tautos jau pasmaugtos. _e; ir liepė balsuoti už komu-, nebenorėjo už Alfange bal- j pasiruošusios panaikint de-i Amerikos Darbo Partijos, 
Ciaih n-L r-j0 eJ>a^e^ia’ . a .eL įrištus. Balsuotojai, jo su-isuoti. . , jmokratijos likučius, įve-1 kurį rėmė HenryA.Wal-
ibnuV' tnišsnmidžH ^KitnHo I Pra^Jnu» y1’^ politinių avė-. Paimkim demokratus. Jie;jant policinį režimą šioje Race. Iš apie 40,000 balsavu- 
balso nebesigirdi/ j lių būrys. Buvo, aišku, žmo-j turi tvirtą organizacinę , šalyje, ir sustiprinti - at-! siu, Leo Isacson gavo virš

i nių, kurie šiai Grigaičio , mašiną. Beveik kiekvieno- steigti merdėjantį kapita- 22 tūksančių balsų, o de- 
VadinaSi, su Europa jau kvailystei tikėjo. Ten, girdi, [ je gatvėje rasi tos partijos i ijZmą Europoje ir kitose ' mokratų kandidatas tegavo

i ■. I
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jos dalis jau baigiama smaug- rubanščiko filosofija. Kada i kius, <1 •Ii • • • i
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HENRY A. WALLACE
yksta rinkimai, jis ( rėjo šiame distrikte. Teisiu- j minėtais pagrindais sukėlė

ti. Gi vakaru dalį mėgina su- 1 
skaldyti ir sudemoralizuoti j šalyje įV; . . v

i propaganda.! šaukia, kad komunistai su-! giau bus,' kad jų balsuoto-! prįe§ save vjsas

: uždangos — ignoravimo bei 
, pašaipos iš kapitalistinės 
I spaudos ir radio, — žinios 
‘apie masių organizavimąsi 
prasiskverbė į platųjį pa
saulį.

Pagaliau, artinosi specia- 
i liai rinkimai kongresmano 
i New Yorko miesto dalyje 
Bronxe, ant kurių reakcija 

i dėjo daug vilties — tikėjosi 
■ išrinkti savo žmogų į kon
gresą ir tuomi užduoti smū
gį Wallace‘ui, nes, kaip bo- 

jsų newyorkine spauda tvir
kino, “tai bus išbandymas 
' Wallace’o jėgų.”

Ir išbandė! Reakcionierių 
| kandidatas Propper, kurį 
rėmė tokios “vožnios asa- 
bos”, kaip Roose veltiene ir 
kiti “liberalai”, gavo tik

nė, dar toliau atitrūkus nuo Amerikos žmonių tikrųjų : 
interesų. Prezidentiniai rinkimai suteikia sen. Taylor j 
ir visiems panašių minčių žmonėms auksinę progą išsi-1 
-laisvinti iš senųjų partijų nagų ir kovoti už tai, kuomi ! 
jie tiki.

Netenka.abejoti, k^d sen. Taylor bus nominuotas į __________ __ ___ __ _ _______
yice-prezidentiis ant-treciosios partijos tikjeto. Wallace : Vadinasi, su Europa jau !kvailystei tikėjo. Ten, girdi,; je gatvėje rasi tos partijos i)iZma 
ir laylor sudaro puikią kombinaciją, laylor — dar jau- “apsidil.bta.” Bet ar geriau i komunistai turi, savo ran-|kliubą. Taip buvo jų susi- pasaul. dalyse, panaudojant 12 tūkstančiu; kiti, liberalu
nas vyras, tik 43 metų amžiaus, pilnas entuziazmo ir su Azija? Negali būti ir nė- koše valstybės vairą ir gali'rūpinta šiais rinkimais, jog Truman - Marshall© plana : kandidatas Alfange (rau-

Gaudies sūnūs, įslinktas senatoiitimi gel.įau Taip mano Dar- etatai padaryti. ,buvo pakviesti ponia Roose- bei tiesioginę intervenciją, donųjų ėdikas) 3 tūkstan-
Idaho valstijos laimelių* n daibmmkų pnes kapitalo i binjnR0 redaktoriai. Dar Bet ir tie nelaimingi žmo-i veltienė ir miesto majoras! Kaip šis jų planas veikia čius, ir republikonų kandi-

k;ad kaip, tai tie patys bobšės dabai’ statys klausimą, ’ O’Dwyer suvaryti demokra- hr prįe kokių pasėkų veda, j datas vos sugraibė virš
• • • •’' •> J i - ’ - - -j urnų, i geriausia liudija Graikijos i vieno tūkstančio balsu,

galėjo savo balsuotojus su-1 Bet tie balsuotojai vis tiek įr Chinijos padėtis, —veda : Kaip matome, laimėjo dide- 
Tz gį naUj0 pasaulinio karo., le'didžiuma balsų Wallace’o 

fak-jir tai nėra jokis sekretas, žmogus Leo Isacson.
nes atvira propaganda ' Tos skaitlinės daug iiasa- 
prieš Sovietų Sąjungą ir ko. Jos parodo, jog liaudis 
militarinis - finansinis rė- , griežtai priešinga reakcinei 
mimas fašistinių bei reak- politikai, kokia yra vedama 
cinių režimų Europoje ir Washingtone. Jei prie šių 
Azijoje tą patvirtina.

Vienok, tuo pačiu sykiu vieną stambų faktą -su- 
Isacsoną, o ne už Propperį. Wallace’o kandidatūra į rinkimą Kalifornijoje apie 
------------------- a---------------------------prezidentus ir jo paskelbto-! pusę miliono parašų už 

■ji programa susilaukė pla- Wallace’a, tai prieš save 
• čiųjų masių širdingiausio matome apčiuopiamus vai- 
| pritarimo, — ne tik prita- sius pažangiojo judėjimo.

Tą matant, ne be reikalo

' su Azija? Negali būti ir ne- i

agentų įtūžusią opoziciją.
Henry Wallace — jau įgudęs, senas politikas, bu

vęs šalies vice-prezidentu ir prekybos buto sekretoriu
mi, matęs ir patyręs daug, daug metų artitaai bendra- i 
darbiavęs su Franklin Delano Rooseveltu, plačios ir gi
lios orientacijos žmogus iš New Yorko valstijos. Nė vie-; 
nam iš jų net ir aršiausi priešai negali primesti saumy- 

• liškumo, arba netikėjimo savo įsitikinimais. •
Taylor išreiškė milijonų žmonių troškimą, kai jis 

pasakė: “Džiugu, jog 1948 metų rinkimuose mes turė
sime kur eiti, kad galėtumėme veikliai politiniai kovoti.” 
Tai buvo labai abejotina prieš keletą mėnesių. Tada tik 
komunistai ir saujelė radikalų, nedrąsiai kalbėjo apie ne- | 
priklausomą kandidatą 1948 metų rinkimuose. Apie tre-! 
čia partiją buvo galima tik sapnuoti. Dabar jau aišku, | 

. kad šiemet dedami platūs ir tvirti trečiajai partijai pa-1 
grindai. Apie trečią partiją dabar aiškai- kalba Wallace J 
ir Taylor.

Persilaužimas didelis ir svarbus. Dabar viskas pri
klausys nuo pažangiosios visuomenės. Jeigu visi, kurie 
tiki trečiosios partijos galimybe ir idealu, pasidarbuos ; 
iki lapkričio mėnesio taip, kap pasidarbavo Bronxo 24- ! 
tam distrikte darbiečiai išrinkimui į Kongresą Leo | 
Isacsono, tai šiuose rinkimuose trečioji ^partija pąsida- ! 
rys pirmąja partija.

Dvylikos Vaikų Motinai Grūmoja Mirtis
Sausio 26 dieną baltveidžių džiūrė nuteisė mirtin 

negrę 12 vaikų motiną Rosa Lee Ingram Georgija vals
tijos miestelyje Ellaville. Su ja kartu mirtin pasmerk
ti jos du sūnūs — Wallace 15 metų ir Sammie 13 metų. 
Visi trys turėjo' būti nužudyti vasario 27 dieną. Apsi
gynimo advokatams pareikalavus, nužudymas elektros 
kedėje atidėtas iki kovo 6 dienos.

Už ką jie nuteisti mirtin? Istorija tokia: Į jų ūkį 
atėjo baltas farmery s ir pradėjo juos mušti./ Jis buvo 
ginkluotas ir grūmojo motinai nušovimu. Ginčas iški
lęs dėl kiaulių. Vaikai puolė motiną ginti ir vienas jų 
pagrobęs gelžgalį drožė f armėnui per galvą. Nuo to 
jis vėliau mirė. Nieko nereiškia, kad farmerys buvo 
paltas, kad jis padarė užpuolimą, kad nelaimė atsitiko 

i užpultiesiems besiginant. Jie negrai, o jis baltas ! To 
užtenka Georgia valstijoje. Kai iškyla ginčai tarpe neg
rų ir baltųjų, baltieji niekada nebūna kaltais.

Nuteistuosius mirtin gina National Association for 
Advancement of Colored People. “Daily Worker” ra
gina visus geros valios žmones gelbėti šią motiną ir jos 
nepilnamečius sūnus.

Suklydę ir Sugedę Liberalai
Šiomis dienotais Philadelphijoje laikė konvenciją 

Amerikiečiai Dėl Demokratinės Veiklos (Americans for 
Democratic Action). Jų organizacija visoje šalyje tu
rinti 25,000 narių. Konvencijon suvažiavo penki šimtai. 
Tai tos pačios politinės veislės sutvėrimai, kaip New 
Yorko valstijoje Liberalų Partija. Juos už nosies ve
džioja saujelė forvardinio tipo menševikų. Visi 
ratai,” kurie bijo ir neapkenčia “raudonųjų” ir 
tarptautinėje politikoje ištroškusiai laukia naujo 
randa užvėją po Amcrkiečių Dėl Demokratinės

“libe- 
kurie 
karo, 
Veik-

ševikai gali pasiimti ir Pa-i kaip gi Bronxe komunistai! tų balsuotojus prie
lestiną. Jie salfo:

Azija ii” čiaudi ir dejuoja. 
Kinijoj, Korėjoj, Indijoj na
miniai karai, riaušes, sąmy
šiai, suirutė, ekonominis ;

urnų, i geriausia liudija Graikijos Į vieno

varyti prie urnų? Čia visa i “patingėjo” ir nėjo. K
valdžia ir policija yra de- tas parodo? Jei ką sis __  j

t j mokratų rankose. Nejaugi tas parodo, tai tą, kad de- 
skur- demokratų policija rankiojo mokratų balsuotojai nebe-

das ryškiai parodo, kad bolše- komunistų balsuotojus ir 
vikai jau sučiupo ten dirvą 
savo “kultūrai” skiepinti. Kru
vinos riaušės Palestinoj nė 
kiek nemažėja. Priešingai, ža
da išsivystyti į žiaurų nami
nį karą, kuriam numalšinti U. 
N. (Vieningų Tautų Sąjun
ga) neturi jokios “tarptauti
nės policijos,” kurios pareigą 
turės atlikti — kas gi dau
giau, jei ne Maskva? Jei 
Kremliaus ponai į Palestinos 
reikalus aktyviai įsikiš, t. y., 
nusiųs keletą raudonų divizijų 
“riaušėms numalšinti,” kas ta
da Amerikai ir Anglijai da
rytina? Juk jos puikiai žino, 
kad raudonajai armijai į Pa
lestiną įžengus, be kautynių 
jos iš ten neišprašysi. T^id 
viena iš dviejų: arba karrs, 
arba besąlygingas Palestin 
atidavimas — Rusijai, žodži 
Palestinos klausimas, tai ni 
kuo neapdraustas 
sandėlis.

varė prie urnų, kad balsuo
tų už Isacson, o savo parti
jos balsuotojus paliko mie
goti?

Tiek pat tėra proto jo

ra demokratų balsuotojai. 
Kurie “tingėjo,” tai dar ne
buvo apsisprendę, kur eiti. 
Tie gi, kurie “netingėjo” ir 
nuėjo balsuoti; balsavo už

pasekmių pridėsime dar

u, 
e- 

dinamito

Su Amerika irgi jau bb- 
Jie sako:

i-
veik “kaput.”
“Niro buvusios su bolšev 
kais talkihinkystės ir tai 
sų Amerikai tenka smar
kiai čiaudėti” (Darb., vate. 
20 d.).

Y p a t i n gai klerikalams 
tenka čiaudėti. Jie pagavo 
baisiai pavojingą šaltį, išsi
gandę bolševizmo.

ADVOKATE S. MASYTE SUTINKA 
DEBATUOTI SU PABĖGĖLIAIS

Atviras Laiškas Inž. ] vus degino krematorijose,
Antanui Toliui

jGerb. Tamsta:
Vasario 8 d. š. m., paren

gime paminėjimui Lietuvos 
nepriklausomybės, mieste 
Detroite, kiek aš turiu ži
nių, Tamsta, kalbėdamas ir 
rodydamas savo žaizdų 
ženklus, kurias būk pada
rę rusai, protestavai ir nie
kinai mane dėlei duodamų 
žinių per radiją apie Lietu
vą. Sakei, kad aš neteisybę 
kalbu, ir sutiktum deba
tuot, pri rodydamas, kad 
Lietuvoje (o gal ir visoje 
Sovietų Sąjungoje) — taip 
nėra, kokias žinias aš pa
tiekiu per radiją. Tamsta 
neko nesakei, kaip vokiški 
naziai ir lietuviški fašistai 
žudė Lietuvos žmones, gy-

ir t.t.
Turiu už garbę pranešti 

j Tamstai, kad mes Detroite' 
sutiksime surengt debatus 
(ar diskusijas) Tarybinės 
Lietuvos klausimu. Mes nu- 
samdysime svetainę ir duo
sime užtektinai j ' 
(per radiją ir Visaip kitaip) 
sukvietimui lietuvių svetai
nėn, bile tik Tamsta sutik
si atvažiuot Detroitan, ir 
debatuot su mumis prie su
sirinkusios publikos. O jei 
Tamsta pats, dėl kokios 
nors priežasties, negalėtum 
atvažiuot, tai paskirkite ki
tą, arba kitus (du ar tris) 
debatorius “išvietintus” ir 
atvykusius iš Vokietijos, ar 
iš kur •kitur. Mlės gi turė
sime savus kalbėtojus, ir 
tuomi išsiaiškins Lietuvos

rimo, bet aktualios para
mos. Manau, teisingesnis aimanuoja taip liūdnai ka- 
būtų suformulavimas: šios pitalistinėje spaudoje tiek 
šalies dirbančioji bei pa-į republikonai, tiek ir demo- 
žangioji liaudis per Wal-; kratai. Nori, nenori, pri- 
lace’o paskelbtąją progra- versti yra skaitytis su Tre
mą nedviprasmiai pasisakė'čiosios partijos judėjimu, 
prieš reakciją, prieš Tru- Mato pavojų. Dabar jie, 
mano-Maršalo planą, prieš i kaip tas Krylovo pasakėčios 
aukštas kainas; už taiką, vilkas, papuolęs į Kutuzovo 

I demokratiją ir draugingą spąstus, pradeda kalbėti a- 
skejbimų i sugyvenimą su visomis de- pie susitaikymą, jau siūlo-

los vėliava. Ten dideliu žmogum skaitosi Dubinskis. 
Jiems jau prakalbą pasakė ir William Green. Su jais 
sėbrauja automobilistų ūjhijos prezidentas socialistas 
Reuther.

Ko jie susirinko Philadelphijoje? Gal naujus šū
kius paskelbti, gal gelbėti Ameriką nuo artėjančios 
krizės ir aukštų kainų? Ne tas jiems rūpėjo. Jie buvo 
Susirinkę užginti Marshall Planą ir Trumano Doktriną, 
ir pasmerkti Henry Wallace. Tą jie ir padarė. Dar jie 
išbarė Kongrese tuos, kurie nesiskubina su Marshall 
Planu. Trečiosios partijos judėjime jie mato pavojų. 
Jie atvirai nepasisakė už Trumano kandidatūrą, bet vi
sa konvencijos dvasia buvo už Trumaną.

Šitokio plauko “liberalai” yra didžiausia žmonių 
nelaimė. Jie visuomet pataiko į reakcijos muziką ir vi
sada pakiša koją progresui ir liaudies interesams.

■ n

pie debatų temą ir tvarką, 
ir kitus dalykus, susitarsim 
vėliau.

Atsakymą galite duoti 
per Vilnį arba Laisvę, arba 
parašykite laišką šiuo adre
su: Stephanie Masis, 400 
Lawyers Building, Detroit 
26, Michigan.

Su pagarba, '
Adv. Stephanie Masytė

Chicagos ir New Yorko 
biržose pakilo grūdų kai
nos, nupuolė kiauliena; lai
kosi jautiena.

/

mokratinėmis valstybėmis... kviečia Wallace’ą grįžti dė
jau praėjo apie du mene- mokratų partijom

šiai nuo tos dienos, kada jų skymai ir manevrai, ma- 
Wallace radijo bangomis nau, nepavyks, nes Wallace 
paskelbė pasauliui, jog jis jiems atsakė, kad tik tuo- 
kandidatuoja į prezidentus i met grįš, kada demokratų 
nuo Trečiosios partijos šių ’partija priims jo programą 
metų rinkimuose. Per tą į— taikos programą...
trumpą laiką ’buvo nemažai; Bronxo balsuotojų laime- 
nustebinančių įvykių. Iš pat j jimas privertė net ir kai 
pradžių reakcijos totalinė | kuriuos skeptikus giliau 
propaganda visais garais! pagalvoti. Jau pasireiškė 
bandė nustelbti - pritrenkti | šen ir teę svyravimai libe- 
Amerikos liaudį savo įpra- ■ ralų tarpe, kurie, kelios sa- 
stu baubu - komunizmu. O 
kad padarius propagandą 
efektyvesne, pradėjo suimi
nėti, be jokio pamato, žy
mesnius Komunistų parti
jos narius: Jones, William- 
soną ir keletą kitų. Tas pa
veikė į kai kuriuos ant tvo
ros sėdinčius liberalus, 
kurie urmu -nutūpė reakci
jos vežiman.. Tačiau pažan
gioji liaudis nepasidavė jų
jų isteriškiems šauksmams, 
— kaip tik atbulai, dar rim
čiau ir griežčiau ėmėsi dar
bo — tiesti pagrindą Tre-

Tačiau

vaitės prieš tai, visa gerkle 
rėkė prieš Wallace’a. Ęai 
kurie jų bando “išaiškinti”, 
pasiteisinti, kad. jie neda- 
kainavo Wallace’o; kiti — 
tyli, dūmoja. O kas liečia 
mases abelnai, jos, aišku, 
džiūgauja, nes, apart politi
nio laimėjimo Bronxe, new- 
yorkiečiai laimėjo materia
liai. Dar pabaigoje praeitų . 
metų buvo įnešta padidinti 
važiuotės mokestį" "(f erą) 
nuo 5 c. iki 8 ar 10c. Tas 
sumanymas veikiausią būtų

(Tąsa 3-me pusi.)
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Klaipėda Vakar ir Šiandien LMS Veikla
Žodis “Klaipėda” — vie

nas brangiausių žodžių 
kiekvieno lietuvio širdžiai. 
Jei Vilnius lietuviams vi
suomet įasmenino jų vals
tybingumą, tai Klaipėda 
simbolizavo amžiną lietu
vių tautos veržimąsi į jūrą, 
nuo kurios ją stengėsi nu
stumti vokiškasis imperia
lizmas.

Po Pirmojo pasaulinio 
karo lietuvių tautai atrodė, 
jog atėjo pagaliau laikas 
jai atgauti Klaipėdą. Ta
čiau ji žiauriai nusivylė. 
Žaidimas, kurį vakarų im
perialistai pradėjo Klaipė
dos klausimu, lygiai taip, 
kaip ir jų žaidimas Vilniaus 
klausimu, aiškiai rodė jų 
siekimą paaukoti gyvybi
nius Lietuvos interęsus jos 
imperialistinių kaimynų in
teresams. Vadinamoji “am
basadorių konferencija” 

1923 metais nutarė, jog 
Klaipėda perduodama Lie
tuvai su sąlyga, kad Lenki
ja galės pasinaudoti Klai
pėdos uostu lygiomis su 
Lietuva ir kad Nemunas 
bus neutralizuotas Lenkijos 
naudai. Galutinai spren
džiant Klaipėdos klausimą, 
Tautų Sąjunga, buvusi An
glijos ir Prancūzijos įran
kiu, priėmė liūdnai išgarsė
jusį Klaipėdos statutą, ku
ris faktiškai sukūrė Lietu
voje valstybę valstybėje. 
Buržuazinės Lietuvos “glo
bėjų” rūpesčiais Lietuvos 
suverenumas Klaipė d o s 
krašte buvo paprasta gryna 
fikcija, o visa valdžia kraš
te buvo atiduota į reakci
nių, pangermanistinių vo
kiečių gaivalų rankas. Klai
pėdos statutas buvo rimta 
nuolaida Vokietijai iš An
tantės valstybių pusės tuo 
laikotarpiu, kai vakarų im
perialistai pradėjo atkurti 
Vokietijos galią, tikėdamie
si ją nukreipti prieš Ta
rybų Sąjungą.

Klaipėdos statutas, va
karų imperialistų primes
tas Lietuvai, neleido grą
žinti kraštui jo lietuvišką 
veidą, bet tuo pačiu metu 
palengvino vokiečiams to
liau varyti krašto vokietini
mo darbą.

Kuo visa tai baigėsi, pui
kiai atmename. Dar ilgai 
prieš formalų Klaipėdos 
prijungimą prie Vokietijos, 
kraštas jau buvo hitlerizuo- 
tas. Hitlerininkų prieglobs
tyje jaukų lizdą sau susu
ko liaudininkų ir Krikščio
nių demokratų veikėjai, ku
rie kartu su gestapo agen
tais — voldemarininkais su
kūrė garsų “žygininkų” 
bloką. (“Žygininkų” blokas 
įgavo savo pavadinimą pa
gal žurnalo “Žygio” vardą, 
kurte buvo leidžiamas Klai
pėdoje, nes ten neveikė lie
tuviškoji cenzūra, žurnalas 
buvo platinamas Lietuvo
je.) •

Klaipėda — pirmoji Lie
tuvos dalis, patekusi į hit
lerininkų okupaciją. Jos 
okupavimas nelabai jaudi
no tuos Lietuvos “patrio
tus”, kurie tada valdė šalf 
Priešingai: Klaipėdos pri
jungime prie trečiojo reicho 
jie matė galimybę užmegsti 
kuo glaudžiausius santy
kius su hitlerine Vokietija. 
Apie tai buržuaziniai na
cionalistai atvirai paskelbė 
vėliau savo taip vadinamo
jo “pogrindinio sąjūdžio” 
vergiškame memorandume 
hitlerinei vyriausybei. Ta
me niekšingame memoran
dume jo autoriai Klaipėdos 
atplėšimą nuo Lietuvos va
dina “Klaipėdos padėties 
sutvarkymu fiurerio pagei-
3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--. Ketv., Vasario 26, 1948
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davimų dvasioje” ir tvirti
na, kad po šio “sutvarky
mo” atsivėrė nauji galimu
mai santykiams tarp Vo
kietijos ir Lietuvos.

Visiškai todėl supranta
ma, kodėl visas reakcinis 
lietuvių buržuazinių nacio
nalistų frontas Amerikoje 
su tokiu nepasitenkinimu 
sutiko Klaipėdos grąžinimą 
lietuvių tautai. Jie skleidžia 
visokius kvailiausius prasi
manymus apie Klaipėdą, 
tuo pačiu parodydami, jog 
jie gailisi, kad Klaipėdos 
kraštas lietuviškas, o ne vo
kiškas.

Prieš mane liaudininkiš- 
kos “Sandaros” numeris, 
kuriame iš fašistinio “Gim
tinės garsų” šiukšlyno per
spausdinta eilė šmeižto po
būdžio “informacijų” apie 
Klaipėdos kraštą, kurių iš 
viso viena priešinga kitai. 
Čia jūs randate “informa
ciją” apie tai, kad Klaipė
dos krašte nėra visiškai lie
tuvių, o čia pat kita “infor
macija”, kad gyventojų e- 
sama, bet tai rusai (pa
žįstama giesmė) ir greta 
trečią informaciją, apver- 
čiančią aukštyn kojomis dvi 
ankstyvesniąsias — Klaipė
dos krašte gyveną žmonės, 
bet, deja, tai ne vietiniai vo
kiečiai, o , “žmonės, atkelti 
iš Didžiosios Lietuvos.” Nu 
ir išsiplepėjo “Sandara”’, 
kas j'ai iš tikrųjų skauda! 
Toliau seka beprotiški tvir
tinimai, kad žvejams nelei
džiama žvejoti (gal gudruo
liai iš “Sandaros” paaiškin
tų, kodėl taryb. valdžiai gai
la žuvų?) ir kad visi ūki
ninkai nuo ūkių nuvaryti. 
Lieka tik išaiškinti vieną 
rebusą, kodėl į Klaipėdą ke
liami žmonės, matyti tam, 
kad juos nuvarytų nuo ti
kiu. Paprasčiau juk būtų ir 
patiems bolševikams jų vi
siškai nekelti į Klaipėdą. 
Baigiamą visa ta nesąmonė 
eiliniu prasimanymu apie 
kolchozus Klaipėdos krašte 
ir apie badą miestuose.

Panašiais bjauriais šmeiž
tais ir prasimanymais visi 
tie, kuriems buvo miela vo
kietinama Klaipėda, kurie 
sveikino Klaipėdos sutvar
kymą “fiurerio pageidavi
mų dvasioje”, šiandien n6ri 
apjuodinti lietuvišk. Klai
pėdą. Bet bergždžias jų juo
das darbas. Galutinis, besą
lyginis Klaipėdos sujungi
mas su Lietuva, spartus 
krašto atgimimas po ilgo
sios hitlerinės okupacijos, 
tai*tokie šviesūs faktai, ku
rių jokie biaurūs šmeižtai 
negali užtemdyti net ma
žiau informuotų žmonių a- 
kyse.

Ties keliais faktais dar 
noriu kiek plačiau sustoti.

Didvyriška Tarybinė Ar
mija Lietuvai grąžino Klai
pėdą be konvencijų ir be 
statutų—gražino, kad kraš
tas organiškai suaugtų su 
visu Lietuvos kūnu. Krašto 
išvadavimo momentu pačioj 
Klaipėdoj nebuvo nei vieno 
gyventojo. Kaip žinoma, 
daugelis lietuvių iš Klaipė
dos pabėgo dar 1939 me
tais, o vokiečius hitlerinin
kai išsigabeno. Nežinau, ar 
be “Sandaros” ir jos drau
gų, liejančių ašaras, kad 
Klaipėdoje nėra “vietinių 
gyventojų”, kas nors ap
gailestautų vokiečių išvyki
mą iš Klaipėdos. Hitleri
ninkai norėjo išvežti visus 
kaimo gyventojus, bet, ne
žiūrint to, daugelis gyven
tojų pasiliko, o dauguma 
prievarta išvežtų arba hit
lerinės propagandos suklai

dintų jau grįžo atgal. Per | 
trumpą laiką Klaipėdos | 
kraštas buvo pilnutinai ap-1 
gyventas, didžiausia dalimi 
valstiečiais ir darbininkais, 
atvykusiais iš Žemaitijos. 
Pats Klaipėdos miestas jau 
šiandien turi 60 tūkstančių 
gyventojų — 20,000 daugiau 
negu prieš hitlerinę okupa
ciją. Krašte įsikūrė dešim
tys tūkstančių naujakurių 
lietuvių. Tokiu būdu Klai
pėdos kraštas pirmą kartą 
tapo tikrai lietuvišku kraš
tu. Neseniai mūsų spaudoje 
buvo paskelbtas Lietuvos 
TSR Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo Įsakas dėl 
Kretingos ir Tauragės aps
kričių valsčių priskyrimo 
prie Klaipėdos, Pagėgių ir 
Šilutės apskričių. Šis iš pir
mo žvilgsnio nežymus įsa
kas yra nepaprastai reikš
mingas. Jis rodo, kad siena, 
kuri ir “nepriklausomybės” 
laikais atskyrė Mažąją Lie
tuvą nuo Didžiosios Lietu
vos galutinai išnyko. Nėra 
daugiau Mažosios Lietuvos, 
kuri iki 1939 metų faktinai 
buvo ne Mažoji Lietuva, o 
Mažoji Vokietija. Yra vie
ninga Tarybų Lietuva — 
nuo Klaipėdos iki Vilniaus.

Per trumpą laiką . 4hit- 
lerininkų paliktų griuvėsių 
vietoje naujai iškilo Klai-j 
pėdoje eilė stambių pramoj 
nes įmonių. Jų tarpe—teks
tilės fabrikai “Trinyčiai”, 
“Gulbė”, celiuliozės - popie
riaus kombinatas, faneros 
fabrikas, trąšų fabrikas 
“Artojas” ir eilė kitų.įUos- 
te laivų apyvarta viršiją1 
1938 metų rodiklius. Su
kurta stambi bazė aktyviai 
žuvininkystei, kuri yra ap
rūpinta moderniais trale- ■ 
riais, kurių anksčiau Klai-' 
pėdoje nebuvo. Žuvis vieto
je apdirba stambus žuvies 
pramonės kombinatas.

Klaipėdos mieste — daug 
įvairių mokslo įstaigų bei 
kitų kultūros židinių. Didelį 
populiarumą įgijo miesto 
lietuvių teatras.

Tūkstančiai Klaipėdos 
krašto naujakurių su entu
ziazmu dirba naujoje že
mėje. Vyriausybė jiems su
teikė didžiulę paramą pini
gais, statybine medžiaga, 
inventorium, padėjo įsigyti 
gyvulius. Naujakuriai 
leisti nuo valstybinių 
statymų.

Tokie faktai liudija 
Klaipėdos krašto atgimimą. 
Jie nepatinka lietuvių liau
dies priešams. Bet iš to 
faktai nepakitęs... Priešų 
gi šmeižtai tik rodo, kaip 
jie neapkenčia Lietuvos ir 
kaip jie kovoja prieš viską, 
kas brangu ir šventa vi
siems mūsų krašto patrio
tams.

at- 
pri-

apie

ČAMPIONAS JOE LOUIS 
REMSIĄS WALLACĘ’Ą

New York. — Pasaulinis 
kumštininkų čampionas Joe 
Louis gyrė Henrio Walla- 
ce’o kalbą, pasakytą nesė- 
niai įvykusiame masiniame 
susirinkime. Dabar jis iš
plaukė Anglijon, kur daly
vaus parodinėse boksninin- 
kų rungtynėse. Pirm jam 
išplaukiant, r e p o r teriai 
klausinėjo, ar Louis rems 
trečią 'Wallace’o partiją. 
Louis atsakė, kad dar neži
nąs. Bet reporteriai supra
to, jog Louis prisidės prie 
vajaus Wallace’o kandida
tūrai į prezidentus.

London. — Sovietai pro
testavo prieš Anglijos-Ame- 
rikos-Francijos derybas dėl 
vakarinės Vokietijos. Ang
lai - amerikonai 
protestą.

atmete

I!

J

Henry Wallace’o Kandidatūra į Jungtinių 
Valstijų Prezidentus ir Lietuviai ’

R

I

Indijonu rezervacijos atstovai atvykę i Washingtona 
skundžiasi vis sunkėjančių indijonu gyvenimu. Vyk

dami Washingtonan, jie buvo sustoję New Yorke.

(Tąsa nuo 2-ro pusk) 
greitu laiku buvęs praves- 
itas gyveniman, bet dabar 
ponai pabūgo ir sumanymą 
pakišo po stalu neribotam 
laikui. Aišku, ponai žiūrės, 
kokios bus rinkimų pasek
mės rudenį. Šis faktas dar 
sykį patvirtina, jog politi
nis laimėjimas tuo pačiu 
sykiu yra ir ekonominiu 
laimėjimu dirbančiajai liau
džiai.

? UKaip pastebėjote, šiam 
straipsniui uždėta antraštė vius. 
“Wallace’o kandidatūra ir į -- ■ 
lietuviai.” Gal būt skaityto
jui kyla klausimas: ką lie
tuviai turi bendro su tuo, 
kas ’ straipsnyje rašoma? 

! Paviršutiniai žiūrint, atro
do, lyg ir nėra ryšio, bet 
tikrovėje, bendro labai 
daug. 1

Visų pirma, manauf nėra 
net reikalo minėti tąjį fak
tą, jog esame šios šalies gy
ventojai ir, su mažom išim
tim, piliečiai — reiškia, esa
me amerikiečiai, lygiai to
ki pat, kaip, pavyzdžiui, 
New Yorko burmistras O’
Dwyer, kuris yra irgi atei
vis, iš Airijos. Jei taip, tai, 
sulyg J. V. Konstitucijos, 
turime lygias teises domėtis 
ir dalyvauti politikoje ir ki
tuose šalies reikaluose — 
priklausyti prie kokios no
rime organizacijos, balsuo
ti, už kokius norime kandi
datus į prezidento ir kitas 
valdiškas vietas. Ir, jei pa
sirodo, jog išrinktų valdo
vų - pareigūnų vedama 
politika neatsako palies ir 
liaudies reikalams, galime 
ir privalome ją pakeisti 
(Lincolno žodžiai), išrink-’ 
darni tinkamus žmones šalį 
tvarkyti...

Tą kaip tik padarė Bron
xo gyventojai. Kas gi gyve
na Bronxe? Didžiumoje ten 
gyvena sekamų tautybių at
eiviai, šios šalies piliečiai: 
žydai, negrai, portorikie- 
čiai, lenkai ir t.t., ir jų bal
sas balsavimuose yra tokis 
pat geras ir reikšmingas, 
kaip ir “tikrųjų? ‘jankių, < 
kurių tėvų tėvai atvyko 
šion šalin laivu “Mayflow
er.” Kuomi, tad, lietuviai 
prastesni už kitus? Skirtu
mo jokio nėra. Lietuviai 
taipgi privalo dalyvauti po- , 
litikoje, ir dalyvauja.

Štai po ranka pranešimai 
iš Bostono, Baltimorės, Flo
ridos ir kitų vietų apie lie
tuvių organizavimąsi į Wal
lace’o kliubus, apie atsilie
pimą į Wallace’o atsišauki
mą. Tai džiuginantis apsi
reiškimas, parodąntis, jog 
ir lietuviai, ypač pažangioji 
dalis, greitai reaguoja į 
opius politinius klausimus. 
Be abejo, laikui bėgant, vi-

si lietuviai įsijungs, ir pri
valėtų įsijungti, į tą di
džiulį darbą — darbą už 
Trečiosios partijos įkūrimą. 
Aišku, jei kur vien lietu
viams nėra patogu kurti at
skirus kliubus, prisieina 
tuomet bendrai darbuotis 
tuo klausimu su kitatau
čiais. O kad reikia darbuo
tis, tame dviejų nuomonių 
negali būti. Tą suprato 
Bronxo piliečiai, tą supran
ta ir supras visos šalies pi- 

įskaitant ir lietu-liečiai,

bus sprendžiamieji 
didis reikalas, nes

Tai 
metai, 
apart to,, kad Wallace’ą iš
rinkus J. V. prezidentu' 
mes, lietuviai, bendrai su 
visais kitais amerikiečiais. 

I f

laimėsime labai daug šioje 
šalyje — taiką, demokrati
ją ir 1.1., bet tuo pačiu sy
kiu daug padėsime ir mūsų 
gimtinei šaliai Lietuvai, 
mūsų broliams ir seserims 
užjūryje. Kaip?

Štai kaip. Įsivaizdinkime 
sau tokią padėtį. Sakysime, 
Amerikos piliečiai, įskai
tant ir lietuvius, nekreipia 
dėmesio į politiką, pasiduo
da likimui, paklauso kapita
listinės propagandos ir pre
zidentu tampa vėl tas pats 
Trumanas ar tampa išrink
tas Dewey ar kitas to pa
ties plauko žmogus, kurio 
politika veda prie karo su 
Sovietų Sąjunga. Kas tuo
met? Baisu net pamislyti 
apie tai. Nors Sovietų Są
junga nebūtų nugalėta, 
taip, kaip Hitlerio šaika ne
įveikė ir- galą gavo, tačiau 
vėl lietųsi kraujas, vėl eitų 
naikinimas žmonių ir turto. 
Amerikos jaunimas, sykiu 
ir lietuvių, žūtų karo mū
šiuose, žodžiu, būtų visuo
tinas naikinimas, didesnė 
skerdynė, negu praeitame 
kare, turint mintyje atomi
nę bombą.

To nenori nei Sovietų Są
junga, nei Lietuva, nei jos 
liaudis. To nenori ir Ame
rikos liaudis. Naujo karo 
nori ir jį ruošia saujelė ka
pitalistų - imperialistų. Pa
stoti 1 kelią gali ir privalo 
Amerikos liaudis. Yra pro
ga tatai padaryti. .Ateina 
rinkimai. Jugoslavo paduo
tas balsas už Wallace’ą 
užtikrins taiką Amerikai ir 
Jugoslavijai, italo — Itali
jai, lenko — Lenkijai, fran- 
cūžo — Francūzijai, lietu
vio — Lietuvai, o bendrai 
visų — visam pasauliui! Už 
viso pasaulio taiką verta 
pasidarbuoti...

Barbintas.
P. S. — Parašius šį 

straipsnį per radio praneš
ta, jog senatorius Glen H. 
Taylor iš Idaho (demokra-

JONIKAS

cagoje pastatytas naujasis B.’ 
veikalas “žaldo- 

vienetams ir pa- Dvaras.” Kitas pastaty- 
! mas, veikiausiai, įvyks Water- 
Į būryje. To miesto meninin- 
■ kai, jau pasipirko komplektą.

Chicagojc pastatymas pa
vyko geriau negu vidutiniai. 
Imant domėn, kad susimoki- 
nimui laiko tebuvo mažiau 
dviejų mėnesių, aktoriai, ma
tyti, įdėjo daug triūso.

Sis veikalas daugiau už ki
tus LMS leidinius recenzuo
tas spaudoje. Dėl to ir par
siduoda' jo daug daugiau, ne
gu kitų; apie kuriuos mūsų 
menininkai skūpiai teparašo.

Klausantis aktų protarpiais 
publikos pašnekėsiu, vienas 
dalykas “kaip pirštu į akį dū
rė” : Kiek mes, amerikiečiai, 
mažai tenusimanome, kas da
bar dedasi mūsų gimtinėje 
Lietuvoje! Didžiuma mūs pa
likome ją per caro Mikės batu. 
Vėliau girdėjome ją esant 
“nepriklausoma.” Girdėjome, 
kad gimtinė pergyveno du 
pasauliniu karu ir dvi prie
šo okupacijas. O dabar kas? 
Kuria naują, socialistinę vals
tybę, federacijoje su kitom 
15-ka Socialistinių Respublikų. 
Ir kur tu čia besusivoksi.

Dėl to,

Rašo

METINIS RAPORTAS 
šiom dienom 

nariams
vieniams — finansinį raportą ! 
už 1947 metus. Trumpoj su 
traukoj jis yra sekamas:
Įplaukos:

Duoklėm ........
Aukom................
Už literatūrą .... 
1946 m. balansas 
“Netikėtos” (nuo Naci-

, n alio Festi valio 
ir tt.) ............ 707.00

išsiuntinėjojn Dauguviečio

$424.50
707.50

57.01
408.97

Viso ........ $2,304.98
Išmokėta:

Išleidimas 4 veikalų $356.74
Raštinės reikmenj's 57.66
Pašto lėšos ............ 49.91
Parama vienetams 1,013.60

Viso ....
Sausio 1 d. ,1948 

balansas ižde
Kartu su raportu

nariams, kad tuojau pasimo- 
kėtų duokles ir pakalbintų 
naujų narių — pavienių ir or
ganizacijų. Siųsdami duokles, ‘ 
aukas ar pasimokėdami už li
teratūrą, visuomet išrašykite 
čekį ar pašto perlaidą vardu 
"Lithuanian Fine Arts League, 
Inc.”

Naujas Narys
Rockford, Ill., tūlas laikas i Dėl to, kada prieš mūsų 

atgal susitvėrė Lietuvių Mote- ! akis dramaturgas Dauguvietis 
rų Kliubas. Jau turi ir chorą, ‘atveria vaizdą mūsų gimtinio 
šiom dienom Kliubas įstojo į ! kaimo, kurį mes palikome de- 
Lietuvių Meno Sąjungą. Svei-jsėtkai metų atgal — nebepa- 
kinam! žįstame! Jis jau nebe toks,

Rytuose plačiai paskilbęs kokį mes palikome. Jam'e tik . 
"Vyturėlis,” tikimasi, irgi 
taps nariu. Jau ir dainų 
sisakė iš Centro.
Ateities Žiedo Vaiku

pa- kur-ne-kur besimato mums 
už- pažįstamas apsamanojęs žmo

gysta. O visur aplink virte 
'verda naujas gyvenimas, kova 
i naujovės su senove.

Jau keliose kolonijose pui- : Premjeros stebėtojų 
Uiai veikia lietuvių kalbos i netrūko ir “kritikų.” 
mokyklėlės priaugančiai ai 1 kuota iš “kairės” ir iš 

'> |mūsų kartai. Kaip kur jos už- 
sivadina seniau garsiu vardu 
“Ateities žiedas,’1 kitur gal 
kitaip. Bet jų tikslas visur 
vienodas — supažindinti mū
sų trečiąją kartą $u jų tėvų 
ir protėvių kalba, liaudies 
menu, papročiais.

LMS Centre turime tinka
mos medžiagos tokioms mo
kyklėlėms. Reikia ją tik kiek 
apdirbti. Netrukus gal galė
sime suteikti toms mokyklė
lėms tinkamų dainelių, veika
lą ūkų ir tt.

Klausimas mokyklėlių globė
jams: Kodėl neprirašyti šias 
vaikučių draugijėles 
Gera Žinia Chorams 

Jau atspausta ir 
tuoj bus išsiuntinėta 
pija naujos dainos 
Saule.” F 
Balevičiaus, 
lionio, keturiem balsam.

Centro muzikos komisija 
dainą giria. Tai bus pirmas 
kūrinys mūsų jauno kompo
zitoriaus Frank Balevičiaus- 
Balwood. To paties kompozi
toriaus antra daina solo ne
trukus bus išleista. .
Veikalų Recenzija ir Kritika

Po perėmimo Centro parei
gų jau išleidome 5 scenos vei
kalus. Jų recenzija platokai 
nušviesta mūsų spaudoje — 
“Laisvėje” ir “Vilnyje.” Iš to 
ir neskaičiusieji pačių veikalų 
turėjo progą susipažinti su jų 
turiniu.

Pirmieji recenzentai buvo iš 
“senosios kartos.” Bet štai pa
sigirdo ir jaunosios kartos žo- Į 
dis. Angliškame mūsų laik- , 
raščių skyriuje rašo veikalų 1 
kritiką darbščioji rytietė me
nininkė Mildred Stensler. Ji, 
kaip ir tūkstančiai čiagimių, 
kurie interesuojasi ir kalba 
lietuviškai’ nebegalinti susi
vokti naujuose leidiniuose 
vartojama žemaitiška tarme.
“Žaldoko Dvaras”— 
Amerikos Premjera

Užpraeitą sekmadienį Chi-

priaugančiajai ! kuota iš 
lip kur jos už- į nes.”

Kairieji “kritikai’ 
kinti, kad veikalo 
Da'uguvietis nepagriebė .vagį 
Sidabrą ii’ nesušaudė ant vie- * /
tos! Jiems nepatiko parody
mas, kad ir prie tarybinės 
tvarkos Lietuvoje dar ne visi 
kaimiečiai esą komunistai.

> Dešiniesiems “kritikams,” 
aišku, nepatiko, kam autorius 
leido tarybinių ūkių direkto
riui bent pagrūmoti Sidabrui 
suėmimu ir teismu. Na, sako, 
į ką tai panašu! Juk per am
žius Lietuvoje buvo įsigyvenęs 
paprotys, kad už “kaziono” 
turto vogimą žmogus tik pa
garbos susilaukė iš kaimiečių, 
o ne bausmės. Arba, kokią
teisę partijos organizatorė

[Dobilienė turi kištis į asme- 
Kompozicija Frank į nišką žaldoko “biznį”? Kas 

, žodžiai St. Jasi- jai galvoj, kad žaldoko laukai 
; neįsėti, tvoros sugriuvusios, 
stogas kiauras?

Nei vienas tų “kritikų” — 
iš kairės ar “dešinės”—neda- 
siprotėjo, kad Dauguvietis pa
rodė mums Lietuvos kaimą ne 
tokį, kokį mūsų politinės pa- 

j žvalgos pbrstato vaidentuvėje, 
bet tokį, kokis jis tikrenybėje 
buvo prabėgus vieneriem me
tam nuo ištrenkimo okupantų 
nacių.

Bendrai, skait|inga Chicagos 
' Dvaro”

Pasi- 
buvo 
pra-

chorams 
po 1 ko-
“Sveika,

tas), stoja į Trečiosios par
tijos eiles ir apsiima kan
didatuoti vice prezidento 
vietai. Geros žinios. Bus jų 
ir daugiau. D.

$1,477.91 
m.,

$827.07 
priminėm

tarpe
Kriti-
“deši- 

į LMS?

nepaten-
autorius

dasi svetainė

publika “žaldoko 
premjerą sutiko šiltai, 
ilgusiems gimtinės tai 
maloniausia valandėlė, 
leista pažįstamoje aplinkoje.

Prie progos neiškenčiu ne
priminęs, kad "žaldoko Dva
ras” nėra jau taip sunkus pa
statyti, kaip nekurie recenzen
tai išsitarė spaudoje. Bile lie
tuvių kolonijoje, kurioje ran- 

ir kolektyvas
bent iš 14-kos artistų-mėgėjy, 
gali be baimės imties darbo ir 
dar šį sezoną savo kolonijas 
lietuviams parodyti Lietuvos 
kaimd, kaip jis atrodė 1946 
metais. Scenerijos atžvilgiu 
ypatingai lengvas pastatymui, 
nes visi trys veiksmai vyksta 
tame pat “žaldoko Dvaro” 
kieme.

O, anot angliškos patarlės, 
—“next best thing”—bus pa
sipirkti knygelę ir pačiam 
vienam perskaityti.



PASKUTINIS CARAS 
• »

-10-4-47- * (Istorine Apysaka) w -ne—

Parašė Justas Paleckis

CLEVELANDO ŽINIOS kyta: No discrimination in em
ployment '— because of race,

0 iš apačios Puriškevičius aiškiai gir
dėjo žingsnius, kurie ėjo išorinių durų 
link. Ištraukęs iš kišenės savo revolve
rį, Puriškevičius ėmė vytis pabėgėlį. 
Pribėgęs prie durų ir jis išsigando. Ras
putinas, kurio lavoną prieš pusvalandį 
jis paliko begulintį mirties agonijoj, da
bar jau buvo išbėgęs į kiemą. Nenorėjęs 
savo akim tikėti, Puriškevičius išgirdo 
Rasputino balsą:

— Feliksai, Feliksai, viską pasakysiu 
carienei!...

Dar akimirka ir Rasputinas bus prie 
vartų ir išbėgs į gatvę. O ten netoli nuo
vada, čia pat budi policininkas. Nieko 
nelaukdamas, Puriškevičius puolė pas
kui Rasputiną ir iššovė. Bet Rasputinas 
bėgo toliau. Antras šūvis... Vėl pro 
šalį.

Kas pasidarė,! Puikiausias šaulys bū
damas ir į mažus taikinius iš tolo patai
kydamas, dabar jis negalėjo už 20 žings
nių pataikyti į didelį vyrą. Puriškevi
čius sustojo ir įkando sau į ranką, no
rėdamas. priversti save susikaupti. Ir 
trečiuoju šūviu, kurį paleido gerai pri
sitaikęs, Puriškevičius privertė Raspu
tiną sustoti. Dar vienas šūvis, taikytas 
į galvą, ir Rasputinas nukrito j sniegą. 
Pribėgęs dar spyrė į smilkinį. Rasputi
nas gulėjo rankas ištiesęs pirmyn, graib
stė sniegą, lyg norėdamas dar šliaužti, 
bet nebepajėgė. Dabar jis tikrai buvo 
nebegyvas.

Reikėjo dar labiau skubėti paslėpti 
lavoną, nes netrukus jau auš gruodžio 
17 (30) d. rytas.

♦
Vyriausiojo karo vado būstinėj susi

rinko svarbus frontų vadų pasitarimas. 
Reikėjo apsvarstyti karo planą 1917 me
tų pavasariui, kada turėjo būti suduotas 
lemiamas smūgis visuos frontuos. Bet 
staiga buvo gauta telegrama apib Ras
putino nužudymą. Nelaukdamas karo 
tarybos posėdžių pasibaigiant, susijaudi
nęs ta naujiena caras Nikalojus skubiai 
atsisveikino su frontų vadais ir išvyko 
į Carskoje Selo.

Caro įsakymu, visa Petrapilio policija 
buvo sualiarmuota Rasputino nužudy
mui išaiškinti ir Jo lavonui surasti, nors 
reikėtų išlaužti visą ledą nuo Petrapilio 
iki Kronštato. Bet jau antros dienos va
karą Rasputino lavoną surado upės eke
tėj. Gen. Kurlovas pats atlydėjo Raspu
tino kūną į koplytėlę netoli Carskoje Se
lo. Kilo klausimas, kur laidoti Rasputi
ną? Rasputino šalininkės kreipėsi į ca- 
rienę prašydamos laidoti jį Carskoje Šė
lo, nes jo palaima veiksianti ir po mir
ties. Kiti atkalbinėjo ir patarė nuvežti 
Rasputiną laidoti į gimtąjį Pokrovsko 
kaimą.'Bet vidaus reikalų ministeris 
Protopopovas palaikė sumanymą laidoti 
Carskoje Selo, matydamas, kad carienė 
to nori. Taip ir buvo nutarta.

Rūmų komendantas Vojeikovas per
spėjęs carą nedalyvauti Rasputino lai
dotuvėse, kad neduoti pagrindo visuo
menės kalbom. Nikalojus nieko neatsa
kė, bet kitą rytą jis su cariene ir visom 
dukterim išvyko į Rasputino laidotuves. 
Be jų, dalyvavo laidotuvėse Štiurmeris, 
Protopopovas, Virubova, keletas artimų
jų rūmų žmonių. Laidotuvių apeigas at
liko Petrapilio mitropolitas , Pitirfmas, 
didelis Rasputino draugas. Rasputiną 
palaidojo netoli caro rūmų ir įleido į ka
pą veidu į rūmus, o nugara į Petrapilį.

Carienės įtakoj Nikalojus pasirašė 
įsakymą iškelti Jusupovut ir Puriškevi- 
čiui bylą už nužudymą, o didįjį kuni
gaikštį Dimitrijų Pavlovičių, kurį caras 
visada labai mylėjo ir globojo, jis išsiun
tė -į Persijos frontą. Visi didieji kuni
gaikščiai kreipėsi laišku į carą, prašy
dami palikti Dimitrijų Petrapily, nes 
Persijos oras gali pakenkti jo šilpną 
sveikatą. Caras ant laiško parašė: “Nie
kam neleista užsiimti žudymais. Žinau, 
kad sąžinė daugeliui neduoda ramumo, 
nes ne vienas Dimitrijus Pavlovičius čia 
įmaišytas. Stebiuos dėl jūsų laiško į ma
ne. Nikalojus.0

Tas atsakymas sukėlė dar didesnį san
tykių įtempimą tarp caro ir jo giminių 
didžiųjų kunigaikščių. Carienės sesuo 
Elžbieta prisiuntė Jusupovui sveikinimą 
už jo patriotišką žygį — Rasputino nu
žudymą. Didžioji kunigaikštienė Marija 
Pavlovna vieną kartą Dūmos pirminin
ko ir sūnų akivaizdoj aiškiai išsitarė

apie reikalą pašalinti ar net sunaikinti 
carienę Aleksandrą. Bet Rodziąnka, iš
tikimas priesaikai ir monarchizmui, pro
testavo prieš tokias kalbas. Tačiau tokios 
mintys, Rasputiną nužudžius, aukštoj 
visuomenėj buvo reiškiamos gana gar
siai. Viena grupė kalbėjo apie caro nu
žudymą, net minėjo dieną,' kada tai tu
rėjo įvykti — kovo 11 d., nes tokią die
ną buvo nužudytas caras Povilas I. Kiti 
projektavo lėktuvu išvežti carą kur nors 
ir priversti jį pasitraukti nuo sosto, Jū
ros štabo karininkų grupė galvojo išvež
ti carą ir carienę šarvuočiu. Kerenskis 
minėjo sumanymą iš lėktuvo bombarduo
ti caro traukinį. Per naujus metus pa
prastai caras suteikdavo, didiesiems ku
nigaikščiams dovanų. Bet 1917 m. atė
jus jis to nepadarė. Didieji kunigaikščiai 
protesto ženkjan norėjo neateiti caro 
sveikinti per naujų metų priėmimą. Tik 

‘rūmų ministeriui Frederiksui tarpinin
kaujant išvengta tokios atviros demons
tracijos.

Rasputinas jau buvo žuvęs ir palaido
tas, bet rasputiniados dvasia tebegyveno 
caro rūmuos. Prieš mirdamas Rasputi- 
ųas buvo paminėjęs, kad teisingumo mi- 
nisteriu reikėtų paskirti senatorių Do
brovolskį, didelį kortininką ir už sukčia
vimus pavarytą tgubernatorių. Ir už po
ros dienų Rasputinui mirus caras pas
kyrė Dobrovolskį ministeriu. Netrukus, 
1917 m. pradžioj, caras vėl pakeitė mi
nisteriu kabinetą, nes Trepovas negalėjo 
bendradarbiauti su Protopopovu, o ca
ras nebenorėjo pasitikėti, nesutikdamas 
su jo siekimais nusileisti Dūmai. Nors 
Rasputino nebebuvo, o vis dėlto ir šis, 
paskutinis Rusijos imperijos ministeriu 
kabinetas buvo sudarytas pagal Raspu
tino' nurodymus.

Rasputino įpėdiniu pagal Jtaką caro 
rūmuos liko jo draugas Protopopovas. 
Kiekvieną.rytą jis skambindavo carienei 
į Carskoje Selo, pranešdamas naujienas, 
kaip tai darydavo Rasputinas. O kai rei
kėjo ieškoti kandidatų ministeriu parei
gom, Protopopovas su kitais Rasputino 
artimais bendradarbiais sudarė sąrašą 
iš tokių - žmonių, kurie buvo Rasputino 
kada nors paminėti. O kai kurių pavar
des atrado net parašytas ant Rasputino 
garsiųjų raštelių, kuriuos parodė carie
nei ir carui. Į ministerius pirmininkus 
buvo nusistatyta pasiūlyti kunigaikštį 
N. D. Goliciną, ir kaip svarbiausias ar
gumentas' carui buvo parodytas Golicino 
paveikslas su Rasputino parašu. Pats 
Golicinas spyrėsi ir atsikalbinėjo, net 
juodino save. “Jei kitas apie mane taip 
būtų kalbėjęs, kaip aš kalbėjau apie sa
ve, galėčiau patraukti į teismą” — sakė 
jis. Caras nieko neklausė ir įsakė senu
kui Golicinui būti vyriausybės galvą.

Bet Rasputino pomirtiniai stebuklai 
tuo nesibaigė. Susirgusi, carienė Alek
sandra aplankė Rasputino kapą ir ėmė 
sakyti, kad tuoj pasidarė geriau. Dažnai 
ji matė Rasputiną sapne ir aiškino sap
nus kaip ženklus ir patarimus. Carienė ’ 
įkalbėjo carui sumanymą pastatyti ant 
Rasputino kapo vienuolyną, kurio pro
jektai jau buvo gaminami. Gal Rasputi
nas būtų paskelbtas ir šventuoju, bet 
sutrukdė nauji, nenumatyti įvykiai.

Rasputino mirtis buvo caro šeimai pa
čiu rimčiausiuoju ir įspūdingiausiuoju 
•perspėjimu. Visu ryškumu visi prisimi
nė Rasputino pranašavimus, kad jam 
mirus, turės žūti ir caras. O gyvenimas 
kasdien nešė vis naujų besiartinančios 
audros ženklų ir perspėjimų.

1917 m. sausio 5 d. saugumo policijos 
viršininkas savo pranešime vidaus rei
kalų ministeriui - rašo apie įtemptą nuo
taiką Petrapily ir plačių liaudies masių 
nerimą. Sausio 9 d jis praneša apie su- 
aktyvėjusį nelegalių revoliucionierių vei
kimą ir revoliucinės propagandos apįmtą 
proletariatą. Sausio 19 d. saugumo vir
šininkas vėl kartoja, kad kainų kilimas, 
netvarka maisto reikaluos, nuolatinis 
kairiosios krypties laikraščių tiražų au
gimas ir gyventojų nepatenkinimas liu
dija apie “visuomenės pastangas surasti 
išeitį” iš susidariusios nenormalės politi
nės būklės, kuri diena iš dienos darosi 
vis kritiškesnė. Sausio 28 d. tas pats vir
šininkas generolas Globačevas aiškiai pa
žymi: . (Bus daugiau)

Spaudos Komitetas

Clevelande įsikūrė platus ir 
turįs nemažos reikšmės, pasiva
dinęs Liaudies Spaudos Komi
tetas. Jo tikslas rūpintis, kad 
visa pažangi kalbinė, taip ang
liška spauda, būtų stiprinama 
bendru veikimu.

Liaudies Spaudos Komiteto 
pasibrėžtas planas, kad iki ge
gužės 17 d. progresyvės spau
dos sustiprinimui sukelti $50,- 
000.

Priimta Trijų Punktų 
Programa

X

1. Laimėjimas 1918 m. auto- 
mobiliaus.

2. Paminklinė, (Souvenir) 
programa.

3. Liaudies Spaudos Festiva
lis ir bazaras.

Festivalis ir bazaras atsibus 
gegužės 15-16 dd., Bohemian 
National Hali. Bazare bus tau
tinių grupių išdėti kultūriniai 
atsiekimai, dailės darbai ir liau
dies spaudos leidiniai.

Mr. A. Krchmarek, pirminin
kas Liaudies Spaudos Komite
to, sako, kad progresyvių laik
raščių rolė yra didelė ir atsa- 
kominga. Tad turime dėti pa
stangas, kad tą jų rolę išplėsti 
tarpe plačiųjų masių ir gauti iš 
jų paramos mūsų spaudai. 
Klausimas sukėlimo pinigų dėl 
pažangių laikraščių nėra tatai 
tik finansinė problema, bet 
klausimas gerovės visos šalies.

čia bendras reikalas visų kal
binių grupių laikraščių ir ang
liško “Daily Worker” yra ben
dras mūsų darbas, o bendrai 
dirbdami susilauksime pasiseki
mo.

Liaudies Spaudos Komitetas 
susideda iš 18 kalbinių ir vie
no angliško laikraščių atstovų. 
Kol kas tik Vilnis atstovauja
ma komitete.

The Peoples Press Commit
tee address: 2082 East 4th St., 
Cleveland, Ohio. Tel. MAin 
9644,

Pirm. A. Krchmarek, 
Ižd. E. Duchan.

.
Smulkios Žinios

White Motor Co. atleidžia iš 
darbo darbininkus, kurie yra 
du ar mažiau metų išdirbę toje 
įmonėje. Tūlas laikas atgal bu
vo duota vakarienė seniems 
darbininkams, kurie buvo išdir
bę 20 metų ir daugiau. Tam 
bankiete prezidentas Black pa
sakė: Mes užsakymus išpildėm, 
dabar tik reikia pardavėjų.

Glevelandiečiai sukruto dirb
ti dėl Henry A. Wallace ir tre
čios partijos.h Unijos, įvairios 
organizacijos savo susirinki
muose kalba, diskusuoja kaip 
geriau padėti tam judėjimui. 
Lietuvių organizacijos turėtų 
padidinti veiklą tuo reikalu.

Mūsų Lietuvių Moterų Miš
rus Choras ne juokais rengiasi 
pasveikinti detroitiečius kovo 7 
d. Julius Krasnickas* choro ve
dėjas, tai sunkiausiai dirba ir 
nesigaili triūso. Veliju gerų pa
sekmių chorui ir Juliui.

LLD 190 kuopos atsišauki
mas į mūsų kolonijos broliškas 
kuopas Centro paramos reika
lu duoda pasekmes. Jau visos 
trys kuopos buri išrinkę komi
sijas, kurios susitars ką sureng
ti : svetainėje parengimą ar pik
niką.

Praeityje buvęs garsus Lyros 
Choras, smagu pranešti, kad 
rengiasi deramai atsiliepti. Jo 
per keletą metų (ypatingai ka
ro metais) nebuvo girdėt, nes 
visi vyrai - jaunuoliai buvo iš
ėję karo tarnystėm '

‘Dabar iš naujo susiorganiza
vo ir trumpoje ateityje vėl mes 
galėsime jo dainomis grožėtis. 
Choro mokytoja yra Aldona De 
Vetsco. Linkiu gero J y riečiam 
ir pasižadu remti jus pagal iš
galę.

Neseniai Vilnyj tilpęs Dėdės 
Vinco raštas “Aukštai ’gerbia
mi ponai ir ponios” suinteresa
vo daugelį clevelandiečių. Man 
prisiėjo pereit kelis Vilnies 
skaitytojus, kad gaut to nu
merio ir suteikt kitų pažvalgų

creed, color. Remiantis konsti
tucija GIO negali iš Puerto Ri
co atvežtus darbininkus diskri
minuoti.

Atstovai reikalavo, kad būtų 
ištirta ar ištikrųjų yra trūku
mas darbininkų geležies ir plie
no liejyklose, kaip tai: Lorain 
National Tube ir Cleveland Re
public Steel Co. Ištyrimo dar
bas pavestas CIUC sekr. A. E. 
Stevenson.

Gynimas Alex Balint

Clev. Industrinių Unijų Ta
rybos posėdyje buvo iškelta, 
kad CIUC rimtai rengtųsi ap
gynimui nuo deportavimo Alex 
Balint, vado Mine, Mill and 
Smelters Unijos, kuris neseniai 
buvo areštuotas ir paleistas po 
$1,000 kaucijos. .

Tuo reikalu buvo priimta re
zoliucija ir pasisakyta visais 
galimais būdais remti ir teikti 
pagalbą Alex Balint’ui.

Alex Balint gynimo komite
tai! įeina: Nuo CIUC A. E. 
Stevenson, Courtney Ward, 
sekr. AFL Maliorių Tarybos, 
Charles Lucas nuo NAAdP ir 
D’Arnold Davis nuo National 
Lawyers Guild.

Vasario 16 d. buvo specialis 
susirinkimas gynimui Alex Ba- 
lint’o.

V. M. I).

Iš LLD.,57 Kuopos Veikimo
LLD naujų narių vajus jau 

prasidėjo. 57-ta kuopa jau ga
vo 5 naujus narius ir tai tik 
pradžia. Mes tikimės, kad bus 
gauta dar daugiau. Taipgi jau 
sumokėjo duokles už 1948 m. 
33 nariai, mažai kas liko ne- 
mokėtųr 57 kp. užmokėjo meti
nes duokles $1.50 už sergantį

žmonėms to rašto pasiskaityti.
Kovo 20-21 dd. mųsų myli

mo dienraščio Vilnies įvyksta 
bazaras. Man žinoma daug mo
terų pažangiečių Clevelande, 
kurios yra savo rūšies artistės 
įvairių rankdarbių ir išsiuvi- 
nėjimų. Sesės, paaukokite nors 
po vieną daiktelį ir pasiųskite 
Vilnies bazarui.

Tegul Chicaga žino, kad Cle- 
velando moterys yra turtingos 
savo rankdarbiais. Ką sakote, 
sesės?

' P. N.

Nubalsavo Pakeisti Vardą
Lietuviška paskolos {staiga, 

Lithuanian Savings and Loan 
Association savo stakholderių 
susirinkime nutarė pakeisti 
vardą: iš L. S. & LA į Super
ior Savings & Loan Association. 
Išrinko direktorius trims me
tams: Joseph Bindokas, Joseph 
P. Dichmon, John Zaunis ir 
Izadore Samas. Sulyg tos įstai
gos sekretoriaus John De 
Righter metinio raporto, Super- 

I rior Savings and Loan Associa
tion turto turi už $2,882,127.
Laimingo Porinio Gyvenimo!

Aną dieną gavau žinutę per 
telefoną, kad mūsų mieste bu
vę du našliai, Juozas Gilius su 
O. Tumasoniene (Ivanauskiū- 
te) susiporavo. Dabartinė Gilie- 
nė yra M. Mačionienės sesuo ir 
Lietuvių Moterų Kliubo narė. 
Juozas Gilius pirmiau mažai 
kur dalyvavo, nes jo pirma mo
teris ilgai sirgo ir tik po jos 
mirties pradėjo dalyvauti pro
gresyvių parengimuose.

Linkiu jaunavedžiams ge
riausios laimės poriniame gy
venime, ilgai gyventi ir neap
leisti progresyvio judėjimo.
Jūrininkų ir Laivu Statytojų 

Konvencija

CIO Marine and Shipbuild
ing konvencijoje tos unijos pre
zidentas John Green atidaryda
mas konvenciją užbliovė ne sa
vo balsu prieš Henry A. Wal
lace ir trečią partiją.. Prieš 300 
delegatų riaumojo ir kaltę su
vertė ant paklydusių liberalų 
ir jo paties unijos kairiaspar- 
nių už rėmimą Wallace.

—-Wallace partija yra Krem
liaus pripažinta ir Maskvos pa
laiminta, — springdamas šau
kė Green.

Jis aukštai kėlė ir laimino 
Marshall© planą.

žinoma, ne visi delegatai su
tiko su jo pliauškalais. Brook- 
lyno lokalo delegatai smerkė 
Greeną ir aštriai jį kritikavo 
už jo netikslų vedimą streiko 
pereitais metais.'

Liberalų ADA Susirinkimas

Pereitą savaitę čia buvo li
beralų iš Americans for Demo
cratic Action susirinkimas.

Kalbėjo Franklin D. Roose
velt, Jr. Jis taipgi smerkė Wal
lace ir išmetinėjo, kad Wallace 
pavojingą liberalams darbą dir
ba: stato liberalizmą į didelį 
pavojų. Rooseveltas kartojo, 
kad jis su Wallace ypatiškai 
esą draugai, bet pastarasis esąs 
suklaidintas. Keno suklaidintas, 
tai nepasakė. Jis neminėjo nei 
komunistų, nei raudonbaubiz- 
mo nenaudojo, bet aštriai smer
kė progresyvius iš PCA. Pabai
goje ragino remti Marsnallo 
planą, vienintelį būdą išgelbė
jimui Europos nuo bado ir skur
do.

Ot tau ir liberalas iš Roose- 
velto, kuris ragina remti Wall- 
stryčio imperialistinius planus 
pasiglemžimui vakarinės Euro
pos pagalba JMarshallo plano.

Importuoti Darbininkai
Vasario 11 d. Clevelande In

dustrinių Unijų Tarybos (CI- 
UC) susirinkime unijų lokalų 
atstovai turėjo galvosūkio, kaip* 
atsinešti į importuojamus dar
bininkus iš Puerto Rico. Vasa
rio 6 d. orlaiviu buvo 19 puer- 
torikiečių atgabenta į Clevelan- 
dą. Jų dar atvešią daugiau. Da
lis jų bus siunčiamą į Lorain, 
Ohio, kiti bus naudojami čia 
geležies liejyklose. Kaip greit 
įmonės pastatys barakus, taip 
greitai pradėsią šimtais juos 
čia gabent.

CIO konstitucijoje yra paša- 

narį R. Kliaugą, kuris randasi 
miesto ligoninėje jau kelinti 
metai.

Ačiū tiems nariams, kurie 
rūpinasi gauti naujų narių ir 
nepamiršta kitus pakalbinti 
prie apšvietos. 57 kp. išrinko 
tris komisijas surengimui pa
skaitų sveikatos klausimu, ap
siėmė A. Zink, A. Sklėris ir A. 
Žukas. Bendram parengimui 
LLD Centro naudai apsiėmė P. 
Kurulis, A. Jasiūnas ir P. Boi- 
ka. Į piknikų komisiją apsiėmė 
F. Sklėris, P. Kurulis.

Dar kurie negavote knygų, 
tai prašome atsilankyti pas 
kuopos fin. raštininką A. Jasiū- 
ną, kur bus sekantis kuopos 
susirinkimas 13309 Benwood 
Ave., 8 vai. vakare. Čia gausite 
ir Vilnies Kalendorių 1948 me
tų. Atsiveskite ir naujų narių.

K]). Korespondentas.

Trečios Partijos Veikla Ohio 
Valstijoje

Ohio State Committee Wal
lace for President pirm. prof. 
Calvin S. Hall praneša, kad 

| mūsų valstijos sostinėje Colum- 
! buse puikiai pavyko mitingas, 
kuris įvyko vasario 1 d. žmo- 

Inių atsilankė virš 2,000. Ir 
: Wallace rinkimų kampanijai 
i sukelta $26,000.

Iš kitų šaltinių įeigų trečiai 
, partijai buvo sekamai: The 
I Cleveland Electric Co. (darb
davių ir darbininkų) $5,000, 
Ohio American Slav Congress 

I $4,000, Shaker Hights PCA 
• skyriaus $2,000 ir nuo vienos 
; clevelandiečių šeimos $1,000.

Taipgi dadūrė, kad dedamos 
i visos pastangos, kad Henry A. 
j Wallace vardas būtų ateinan- 
įčiuose linkimuose Ohio valstijo
je ant baloto į šalies preziden- 

l tus. Rep.
-   .     — ------------ . —4 

i---------------------------------------- #----------------------------- Į
i Paul Gustas Funeral Home, į

INC. i
354 MARCY AVENUE, BROOKLYN 6, N.. Y. Į 

į Skersai gatvės nuo Armory !

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS |

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

, Telefonuokite dieną ar naktį i
EVergreen 7-4774 J |

Į 
( ♦

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos pato- | 
J giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems i 
Į prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ’
■ Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas 1
■ kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. n
j Asmeniški aptarnavimai nuteikiama šeimom sulyg parei- n 
į kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

--————---------
<|ii—.n n »—■>—>>—■    u  —■ — ■ — --- +

j August Gustas
į BELTAIRE FLORIST
i Lietuvis Kvietkų Pardavėjas į
1 6762 FOURTH AVE., BROOKLYN 20, N. Y.
Į • (kamp. 68th St.)
Į Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenųI 7 X 1 1

ir tt., telefonuokite H
SHoreroad 8-9330 „

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

Specialistai Pritaikymui i
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

•—m—.h—.m—-n-*****— n—4*

4 pu«L-—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Ketv., Vasario 26, 1948

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110



CHICAGOS ŽINIOS
SUAUKAVO VIRŠ $10,000 

Trečiai Partijai Pirmoji Vieta 
Amerikoj

' Ashland Auditorijoj, Komu
nistų Partijos paminėjime Le
nino, Linęolno ir Douglaso 
gyvenimo ir darbų buvo skait
lingas, entuziastiškas ir duos- 
nus finansine parama mitin
gas. Partijos darbams, ko
munistų spaudos sustiprini
mui, agitacijai ir jos darbuo
tojų vadų gynimui sukelta 

.810,270.
J Gill Green, Illinois Komu

nistų Partijos paaiškinimą, ' Ji pradėjo 
kokie dideli darbai ir užduo
tys 1948 metais 
Komunistų Partiją 

ir organizacijų 
tūkstantines

yra pildymas įsakymo iš 
Washington©, kad teisybė už
ginta rodyt ir kad III Karo 
rengėjai bijo, kad Amerikos 
masės matytų Raudonosios 
Armijos jėgas, kurios fašizmą 
sunaikino.
Buvo Koncentracijos Stovykloj

Claude Jones, Komunistų 
Partijos Centro komiteto na- 

buvo su- 
aplodis- 

mi-

re perstatyta kalbėt 
tikta griausmingais 
mentais, kurie tęsėsi 
nučių.

porą

sekančiais žo
džiais.—Tai esu ta pavojinga 

stovi prieš raudona negrė moteris, ir ne 
susirinku- paskutinė. Turėjau progos bū- 

sieji ir organizacijų atstovai ti jau įsteigtoje Amerikos 
nešė tūkstantines dolerių koncentracijos kempėj, Ellis 
tiems darbams ii* gynimui jos I Islande, kur dabar randasi du 
darbuotojų, kad juos išplėšus i komunistai vadai: John Willi- 
iš reakcijos nagų. 1 amson ir Alexander Bittel-

Pirmoj vietoj, aiškino ,Gili man; taipgi įkalintas nuo se- 
Green, atmušimas reakcijos irzliau Gerhard Eisler irgi tenai: 
karo kurstytojų, ir perėjimas i laikomas. Jis nori grįžti į sa-' 
į kontrataką prieš Wallstrycio '. vo gimtinę Vokietiją, padėti i 
imperialistus, kurie žengia kovoti tenykščiai liaudžiai už j111 
Hitlerio keliu ir veda mūsų i sudemokratinimą jos. Tas; 
šalį prie karo ir pražūties. žmogus yra taip pavojingas 

Pasak Greeno, Trumano ad-1 imperialistams, kaip ir aš, ku-; 
ministracija pilnai įvertina ri noriu pasilikti čionai. Bū- 
Komuni^tų Partijos rolę ir to- dama toje koncentracijos sto- 
dėl ją taip puola, areštuoja ' vykioje nemačiau 
jos vadus ir Ellis Islande įstei- Amerikos 
gė koncentracijos stovyklą.
Uždraudė Rodyti
“The Turning

Gill Green 
mitinge nebus 
“The Turning 
gos miesto administracija pa
skutinėje valandoje atėmė lei-. 
d imą “teisindamosi,” kad šios 
svetainės nėra saugus apara
tas rodymui filmos. Pernai 
čia buvo galima rodyti ju- 
džius mūsų mitinge, o dabar 
ne, — Gill Green pabrėžė, —

vieno ] 
suk-
bet j 

klasės; 
pavojingus išnaudoto-ĮPoint”

priminė, 
rodomas

Point.” Chica-

'kad 
judis

nė 
spekulianto, 
pelnagroįbio, 
darbiniu kų

čiaus ir
skurdžius
aukas,

i jams žmones ir darbo žmonių į 
vadus.

Vietoj Amerikoj
Eugene Dennis, generalis 

Komunistų Partijos sekreto
rius, buvo taipgi sutiktas 
džiule ir entuziastiška 
monstracija.

Jis pradėjo kalbą lėtu, 
kiu tonu, su žėrinčia malonia

dė

ty-

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
• IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

Kaina 50c, Platintojams 40c
Vilnies kalendorių galite gauti dienraščio Lai

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

RONKONKOMA
8684

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius 
I

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
• \

Valgykite Pietus pas
HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR

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

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni Įvyksta puota, pasivąišinimas bei pare. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

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

Valgiais ir gėrimais aptarnabjame žemom kainom.

priminė, 
kalbėjo 

apie

šypsą veide, rodant 
viltį /ytojaūs.

Eugene Dennis 
kaip metai atgal jis
Chicagos Civic Operoj 
reikalą darbo masių—liaudies 
vienybės. — Dabar, — sakė 
Dennis, — daugelyje vietų 
masių vienijimasis realizuoja
si Trečios Partijos pavidale ir 
rėmime Wallace kandidatūros 
į šalies prezidentus.

Pirmos atakos prieš Komu
nistų Partiją buvo daromos 
metai atgal, kad padaryti ją 
nelegalia. Tas atakas parti
ja atmušė pagalba masinio 
Amerikos žmonių protesto.

Dabar Trumano-Hooverio 
administracija po nelaimėjimo 
pirmo mūšio prieš Komunistų 
Partiją, persiorganizavus nau
jai daro dar didesnį puolimą. 
Ir šis puolimas, sakė Eugene 
Dennis, gali būt ir turi būt 
atmuštas komunistų ir visų 
progresyvių jėgų dar didesniu 
apsivienijimu prieš Amerikos 
reakcijos jėgas.

Henry A. Wallace yra sim- 
! bolis Amerikos masių apsivie- 
nijimui, 
Trečioji 

j vietoje , 
; muose.

—Californijos v a 1 s t i j oje 
Wailace vardo padėjimui ant 
baloto
276,000 parašų. Surinkta virš 
400.000, — Dennis pabrėžda- 

' mas žymėjo, — kaip Ameri
kos plačiosios masės yra pri
nokusios Trečiai Partijai.

Ir baigdamas Eugene Den
nis pasakė daug reiškiančius 

įžodžius:
— Mes, komunistai, nesi

trauksime atgal, bet kontrata- 
kon vėsimo Amerikos liaudį 
prieš jos vidujinį priešą Wall
strycio imperialistus, kurie 
šiandien operuoja iš Baltojo 

i Namo. Rep,

žymėjo Dennis. O 
Partija bus antroje 
ateinančiuose rinki-

surinkti

Chester, Pa
16 dieną vasario Westinghou

se’s" Pattemm.aker’iai, National 
Labor Relations Board įsaky
mu, 82. darbininkai balsavo kas 
juos gąli atstovauti derybose 
su darbdaviais — AFL ar CIO. 
John Shaefer, prezidentas lo- 
kalo 107 United Electrical Wor
kers, CIO, pranešė, kad 46 bal
sais prieš 34 atmetė Amerikos 
Darbo Federaciją. Shaefer pa
reiškė, kad CIO organizacija at
stovaus visus to didelio fabri
ko darbininkus, nurodydamas, 
kad CIO per 11 metų atstovau
ja didelę daugumą tos įstaigos 
darbininkų. Balsavimas parodė, 
kad darbininkai užgyrė CIO 
veiklą.1 iCIO vardas nebuvo ant 
baloto.

Henry Rhine UEW šio dis- 
trikto atstovas, pareiškė, kad 
•šis balsavimas yra pasarga vi
soms grupėms, kaip tai, kompa
nijų unijoms ir Amerikos Dar
bo Federacijai, kurios tik nori 
tarnauti kompanijoms, panau- 
dodamos Taft-Hartley įstatymą, 
kad sutriuškinti industrialinj 
unionizmą. .

18 d. vasario, vakare, Dela
ware County Real Estate ban- 
kietc, laikytamexFlanerch Coun
try Kliube, kalbėjo Milton M. 
Strouse, vice pirmininkas Real 
Estate Associacijos ir vienas iš 
lobyjistų HarFisburge. Jis savo 
kalbą pašventė agitacijai už Ci
ty Wage Tax. Jis agitavo biz
nierius remti algų balsavimą, 
nes kitaip 3-čios klasės mies
tams gręsia bankruto pavojus. 
Ir, žinoma, jei darbininkai 
snaus, kaip paprastai, tai ne
ims daug laiko, kaip bus nuo 
algų atitraukiama miesto tak
sai, jau Marcus Hook yra įneš
tas toks sumanymas. Draugijos, 
kliubai ir pavieniai turėtų su- 
brusti, kol ne vėlu. Turėtų siųs
ti delegacijas į miesto tarybos 
posėdžius ir reikalauti, kad to
ki taksavimai nebūtų pravesti.

Rptrs.

vie-

Washington. — Tvirtina
ma, jog kongresas laikinai 
pratęs vendų kontrolę 
nam menesiui.

Chicagos biržoje dar 
smuko žemyn grūdų ir 
sos Šerai,

pa- 
me-

skaisčią So. Boston, Mass

apylinkės 
visų ap- 
ir veikė- 

labai pri- 
rū-

Svarbus Pranešimas Lietuvių 
Organizacijoms, Bostono Apy
linkės Apskričių Komitetams

šis svarbus pranešimas yra 
taikomas Bostono 
lietuvių organizacijų 
skričių komitetams 
jams, nes jau laikas 
siartino, jog mes turime 
pestingai imtis darbo prisiruo
šimui prie Laisvės didžiojo 
pikniko — Maynard, Mass.

Tame privalo veikti visų 
apskričių komitetai bendrai, 
kaip ir kas metais. Šių metų 
istoriniai sunki žiema ir neiš
važiuojami gilių sniegų keliai 
ir taip jau sutrukdė didelę da
lį mūsų veikimo, taigi, jausda
mas pareigą ir pasitaręs su ki
tais draugais, šaukiu šį bendrą 
posėdį, kuriame privalo daly
vauti visų komitetų visi nariai 
ir šiaip kolonijų veikėjai, ku
riems rūpi geresnis prisirengi
mas Laisvės piknikui 4-tą lie
pos, šių metu. Posėdis šaukia
mas šį sekmadienį vasario 29 
dieną, 11:30 ryto, Lietuvių Pil. 
Kliubo viršutinėje svetainėje, 
318 W. Broadway, So. Boston, 
Mass. Manau, jog laikas bus 
visiems patogus* šį sekmadienį, 
tai ir dalyvaukime visi.

Tą pareigą posėdžio šauki
mui pasiėmiau todėl, kad taip 
jau nuo seniau pas mus papras
ta, kad klausimą visuomet pa
kelia ALDLD 7-tos Apskrities 
komitetas ir, manau, kad kitų 
organizacijų komitetai to ir ti
kėjosi.

Būtų gerai, kad Bostono ir 
kitu artimesnių kolonijų atsto
vai dalyvautų, kas pagelbėtų to
buliau planus apdirbti.

ALDLD 7-tos Apskrities Ko
miteto Posėdis Tuoj Prasidės

Atlikus bendrą posėdį Lais
vės pikniko prisirengimui, tuo- 
jaus ant vietos prasidės pir
mas šių metų LLD 7-tos Ap
skrities valdybos posėdis.

PRANEŠIMAI
CLEVELAND, O.

Žaislų vakaras su šokiais. Rengia 
ALM Klubas, vasario 29 d. Sachsen- 
heim salėje, 1406 E. 55th St., 21 vai. 
dieną. Šokiai nuo 5 v.« Bus ir dova
nų. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti, turėsime linksmą va
karą, kaip Choro išleistuvės j De
troit. Turėsime valgių ir gėrimų. — 
Rengėjai. (47-48)

WORCESTER, MASS.
Vasario 29 d., 7:30 v. v., Wash

burn Hali įvyks svarbus masinis mi
tingas, Lenin Memorial. Kalbės žy
mus kalbėtojas, Emanuel Blum iš 
Bostono. Dailės programą sudarys 
filmą Musical Story, j kurią įeina 
scenos iš Carmen, Eugeno Onegin, 
Prince Igor ir Marta. Rengia tarp
tautinių organizacijų Komitetas. 
Kviečia visus dalyvauti šiame Svar
biame parengime. (47-48)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 29 d., 3 vai. dieną. Liet. Klu
be, 4-tos ir Upland gatvių. Turime 
svarbių reikalų apkalbėti. Nariai 
būkite susirinkime, atsiveskite ir 
naujų narių. — Sekr. (47-48)

ELIZABETH, N, J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas įvyks 

vasario 27 d., 408 Court St., 8 v. y. 
Visi nariai būkite susirinkime, ka
trie dar negavote knygos, ateikite 
pasiimti, taipgi užsimokėkite duok- ' 
les už šiuos metus. — C. Artdriūnas, | 
sekr. (46-47)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS ir LLD Aspkričių komitetų 

bendras posėdis yra šaukiamas sek
madienį, vasario (Feb.) 29 d., 1948, 
Lietuvių salėj, 243 N. Front St., 
New Hayen, Conn. Prasidės 10 vai. 
ryto. Visi minėtų apskričių komitetų 
nariai ir kas žingeidauja šių- organi
zacijų reikalais, malonėkite daly
vauti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — LDS 5 Apskrities 
Kom. rast. J. J. Mockaitis.

(46-47) ,

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius V

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai Įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

šiame posėdyje irgi turėsi
me labai svarbius klausimus 
rišti. Vienas iš svarbiųjų klau
simų bus tai naujų narių ver
bavimo vajus. LLD 1-moji ap
skritis (chicagiečių) iššaukė 
mūsų apskritį į rimtas lenkty
nes naujų narių gavimui. Na, 
tai ką, argi mes pasiduosime? 
Reikia gerai pasiruošti ir stoti 
į lenktynes, tad ir susirinkime 
visi į laiką.

LLD 7-tos Apskr. Pirm., 
J. M. Karsonas.

New Haven, Conn.
Bus Suvaidinta JKomedija
Lietuvių Literatūros Draugi

jos 32 kuopa pradėjo mokintis 
komediją — “Piršlybos.” Vai
dinimas įvyks po velykų, apie 
tai bus.pranešta vėliau.

Taip pat minima kuopa tu
rės vakarienę, sekmadienį, ko
vo 7.d., Lietuvių Svetainėje, 
243 Front St. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įžangos tikieto kaina $2,

Komisija kviečia New Ha- 
veno' ir apylinkės visus lietu
vius atsilankyti. Vakarienė bus 
gera. Po vakarienei šokiai.

Komisija.

Philadelphia, Pa.
Sveikinu Dr. Johanną 

Baltrušaitienę
Sveikinu Dr. Johanną Baltru

šaitienę jos gyvenimo sukaktu
vių proga. Su gerbiama dakta
re pirmą kartą’mano pažintis 
buvo 1902 metais Minersvillėje. 
Jau tuomet, klausant jūsų kal
bos ir nuoširdžių simpatijų 
darbininkams, supratome, kad 
pasirinkote teisingą kelią *su 
darbo liaudimi už liaudies de
mokratiją, laisvę ir geresnį gy
venimą.

Ačiū jums labai, kad pade
date kovoti I Linkiu sulaukti 
laimingai dar daug, daug gim
tadienių.

M. J. Ramanauskiene.

Chinijos čiangKai-šeko 
valdžia šaukia Amerikos 
laivyną ginti šiaurinius 
uostus nuo čhinų komunis
tų. ‘

Minneapolis. — Streikuo
ja mokytojai, Darbo Fede
racijos unijistai.

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS 

Kanados 
Black Horse Ale

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

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus famjlijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas 'Broadway ir Stono 'Ave., prie 
Chauncey St., Broadway ’Line.

Tel. G Lenin ore 5-6191 .

Neva Demokratinių 
Amerikonų Sueiga

Philadelphia. — Suvažia
vime “amerikiečių dėl de
mokratinio veikimo” Wm. 
Green, Darbo Federacijos 
galva, ir Walter Reuther, 
CIO’ Auto. Darbininkų Uni
jos primininkas, išvien plū
do Henry Wallaęe’ą ir jo 
vadovaujamą trečią parti
ją. Reuther šaukė lygiai 
kovoti prieštWallace’ą, kaip 
ir prieš Staliną. Roosevelto 
našlė agitavo už verstino 
karinio lavinimo įvedimą.

Green ir Reuther užgyrė 
Marshallo planą *ir pageida
vo stiprios armijos, bet be 
“drafto”. Jiedu kalbėjo ir 
prieš Tafto-Hartley’o įsta
tymą.

La. Gubernatorium 
Bus Fašistuko Brolis

New Orleans, La. —No
minacijas į Louisianos val
stijos gubernatorius laimė
jo “demokratas” Elarl K. 
Long, brolis velionio Huey 
Longo, buvusio fašistinio 
tos valstijos gubernato
riaus. Nominavimas Loui- 
sianoj reiškia išrinkimą. 
Huey Long skelbdavo “ti
krų baltųjų” pirmenybę 
prieš žydus ir negrus. Jisai 
pasižy mė j o politiniai-f inan- 
sinėmis suktybėmis.

Amerika Nežada Žydų 
Valstybės Palestinoj

•Lake Success, N. Y., vas. 
24. — Amerika sutiko tar
tis /SU Jungtinėmis Tauto
mis dėl tarptautinės ka
riuomenės -siuntimo į Pales
tiną, bet sakė, jog ta ka
riuomenė neprivalo vykdy
ti Palestinos padalinimą į 
žydų ir arabų valstybes. 
Tarptautinė kariuomenė, 
girdi, turėtų tik tvarką pa
laikyti tarp žydų ir ara
bų.... x

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS 
♦

z Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
%

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVE. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVcrgrcen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL į
LIETUVIŠKAS KABARETAS

■ Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
; pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti, j;
i ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

; Geriausias Alus Brooklyne j;

PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ į į

ii 459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y. i
i; (Skersai nuo Republic Teatrd) , Telefonas EV. 4-8698 ;
1; . ! >

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) —Kctv., Vasario 26. 1948

Living Room Cushions
Refilled With New Springs 

$3.75
Sofa Apačios Perbūdavo] imas 

Už $12.00
Šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PAJIEŠKOME PIRKĖJO 
(BUYER> 

PRIE VYRIŠKŲ 
APRĖDALŲ 

Kuris Mylėtų Gyventi 
Kalifornijoj!

Jei yra asmuo, jieikantis tokio užsiėmiipo, 
tai šią progą patirs kaipo labai «erą. Mes 
turime 18 Chain Stores Siaurinėje dalyje 
Kalifornijos. Del informacijų apie šią po

ziciją rašykite oro paštu j
R. M. GISSER 

766 Mission St., 
San Francisco, Cal.

(48)

DIE SHOP FORMANAS 1R 
DIE CAST DIE MAKERS

Reikalinga mažiausia dešimties metų patyri
mo prie die east dies, galintys sustatyti' die 

sulyg kontrakto sistemos.
Reikalingi Paliudijimai.

Prisiųskite pilnai smulkmeniškus nurodymus 
kaipo pagrindus ir mokslą j

HARVILL NEW ENGLAND 
CORPORATION

/ P. O. BOX 190
FALL RIVER, MASS.

(49)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti prie užsiuvimo leibelių . ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių 
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

& BROS.; INC.
12 East 14th Street; N. Y. C.
*(49)

OPERATORĖS
prie suknelių 

NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA 
ir darbo sąlygos

CHRISTINE DRESSES
39 MORELL ST.

BROOKLYN. N. Y. 
•EVERGREEN 8-2134 

 (49)

PATYRUSIOS
MAŠINŲ OPERATORĖS

' Moderninė dirbtuvė. Puikiausios darbo sąlygos 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės
MADISON APPAREL CO., Inc.

296 MADISON STREET 
WILKES-BARRE, PA.

(52)

Indijoj auga judėjimas 
geriau susiartinti su Sovie
tų Sąjunga, negu su Angli
ja ir Amerika.

Jeruzalė. — šaudosi ara
bai su žydais.

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



Ni'U'Yorko^/ž/^l/inlov Žmonės Priešingi 
Persekiojimui Jų Vadų

Miestavi Darbininkai 
Protestuoja Prieš 
Algy Kapojimą

Bazarui Dovanos
Pinigais

$10: Stanley Misiūnas,

CIO United Public Workers 
Lokalas 1-mas pasmerkė pla
nuojamąjį nukapojimą algų 
Labdarybės Department© dar
bininkams kaipo “tikriausj bū
dą sužaloti labdarybės progra
mą New Yorke.”

Tas nukapojimas būsiąs pra
vestas nepaprastu būdu. Apie 
900 apklausinėtojų ir buvusių 
laikinų darbininkų žada per
kelti į pastoviuosius, bet per
kelti į tas kategorijas, kuriose 
jie gautų nuo $120 iki $300 
mažiau algos metams.

Miesto Tarybos Didžiuma 
Paneigė Piliečių Valią; 
Šaukiama KonferencijaVisas masiniai apgyventas 

New Yorko Harlemas sujudo į 
protesto veikmę prieš perse
kiojimą Claudia Jones, pasku
busios .vadovaujančios komu
nistės ir veikėjos daugelyje 
masinių judėjimų. Pirmadie
nį pradėta Išlaisvinti Claudia 
Jones Savaitė.

Savaitę nutarė 121 organiza
cijos atstovai — CIO, AFL ir 
kitų draugijų.

Laisvinimo savaitės progra
moje nusistatyta kiekvienai 
dienai pikietai prie atitinkamų 
įstaigų, atvirame ore susirinki
mai. Užbaigai ruošiamas mil
žiniškas masinis susirinkimas 
šio sekmadienio popietį, Gold
en Gate Ballroom, 143rd St. 
ir Lenox Ave., Harleme. Taip
gi siunčia delegaciją į Wash
ington ą.

Komunistai Prašė 
Seimelio Narius 
Pagerbti Pikietą

Yorko Miesto Tary- zacijų konferenciją šio šešta
dienio popietį, Livingston sa
lėje, 301 Schermerhorn Street,

New 
bos didžiuma praėjusį antra
dienį įvykusiame posėdyje nu
balsavo nepriimti Simon W. į Brooklyne. 
Gerson* tarybos nariu.

Prieš tą begėdišką paneigi
mą valios 75,000 brooklynie- 
čių pilieč-ių, kurie balsavo už 
velionį Peter V. Cacchione, 
vystosi didis masinis judėji
mas. Jį remia Miesto Tarybos 
mažuma iu daug kitos inteli
gentijos, taipgi masės eilinių 
darbo žmonių.

Piliečių Komitetas Atstovin- 
gai Vyriausybei x Ginti, vado
vaujamas valstijos senatoriaus 
Kenneth Sherbell, brooklynie- 
čio, šaukia viso miesto organi-

Big Ben laikrodį.
Peter ir Mary Babarskai,

B’klyn, N. Y., Revere SaucePo. 
savininkas užeigos 502 Grand 
St., Brooklyne; William Sko- 
dis, savininkas užeigos 564 
Wythe Ave., Brooklyne; A. 
Gilmarias, piešėjas, Spring
field Gardens, 4,. I.; Helen 
Kanaporis, Brooklyn, N. Y.

Po $5: Petras Grabauskas, 
Brooklyn, N. Y.; K. ir I. Leva- 
nai, Brooklyn, N. Y.: Vytau
tas Žilinskas (muzikantas), 
Woodhaven, N. Y.; ALDLD 
55 Kuopa, Ridgewood, N. Y.; 
Adelė Kalakauskienė, Brook

lyn, N. Y.; J. Zaleckas, Uni
on, N. J.; Povilas Šlajus, 
Chester, Pa.; G. B., Ne‘w York 
City; John Gaitis, Brooklyn, 
N. Y.; V. Bovinas, Forest 
Hills, N. Y.; Annie Baltrušai
tis, Brooklyn, N. Y.

Po $3: Juozas Bartašius, 
Brooklyn, N. Y.; Chas. Devec- 
kas, New York City; A. Ži
linskas, Woodhaven, N. Y.*

Po $2.50 : C. Anskis ir Julia 
Anskis, Brooklyn, N. Y.

Po $2: P. Naktinis, Brook
lyn, N. Y.; J. Bimba, Paterson, 

Viktoras Petraitis,

Pot.

Pater- 
ir bon-

Mastec

Al
AFL nariai 
viešbučius —

Konferencijon atvyks ir nau
jai išrinktasis Bronxo kongres- 
manas Leo Isacson, kurio iš
rinkimas, 
Yorko
“sudrebino

Lietuvių
Iria tikėtis, 
vantos toje 
renci joje.

kaip pareiškė New 
republikonų spauda, 

žemę.’ 
organizacijos, rei- 
taipgi bus atsto- 
istoriškoje konfe-

paramą, RASTA
pasiuntė
Valstijos Laisvės bazare rasta krep

šiukas su akiniais ir dviemis 
paišeliais. Savininkas gali aki- 

: oius gauti Laisvės raštinėj.
L. Adm-cija.

Waterman rašomąją plunks
ną.

E. P. Klubietė, B’klyn, N. Y., 
du kvartūkus ir suknelę.

Louis šjlabaitis, Brooklyn, 
Conn., du sūrius, bonką deg
tinės ii- dėžę cigaretam.

A. Mureika, B’klyn, N. Y., 
throw rug.

Edna Yumplotienč, 
son, N. J., porą batukų 
ką grybų. ' '

Ona Depsienė,
Beach, N. Y., 12 kvartūkų, dvi 
bonkas grybų ir du šaliku.

Andrius Gudinas, Brooklyn, 
N. Y., du sūrius.

Uršulė Janušienė, Hillside,
N. J., kvartūką, dvi staltieses 
ir keletą ash trays.

S. Vinikaitienė, Ozone Pai'k,
N. Y., vieną Kitchen setą (in
dų) ii’ 1 bliuzę.

A. Bėčienė, Great Neck, N. 
Y., tris poras rankom nu
megstų

Ona

New Yorko kapitoliuje, 
bany, unijistai, 
pikietuoja du 
Ton Eyck ir DeWitt Clinton.
Abiejuose sustoja daugelis 
šios valstijos atstovų, jiems 
padėjėjų, sekrotorių.

šios valstijos komunistai, 
per savo viršininką Robert 
Thompson, pažadėjo Hotel 
and Restaurant Workers Lo
kalu) 471-mam teikti 
kokios tik reikėtų.

Komunistai taipgi 
prašymus visiems
Seimelio nariams neiti į tuos 
viešbučius pro pririetus, tuomi 
pagelbstint darbininkams grei
čiau laimėti.

Darbiočiai seimelio nariai, 
senatorius Kenneth Sherbell ir 
assemblymanas Samuel Ka
plan, pareiškė, kad jau pirm 
to prašymo jiedu atsisakė 
per pririeto liniją. Kaip 
sielgs kiti, teks palaukti ir 
matyti.

mi-
jai

vienas
Brooklyn, • N.

gyvena

TONY’S
•farmeriauja.

jis

miestas turėtų

1
Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakara Nuo 7 val.
4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 414* 4*4*4* 4* *1**2* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4*4*4* 4*4*4* 4* 4*4* 4*

Čiže.,

I

Valandos:I
m.

Tel. SOuth 8-5569
■<

0

mūsų Patro-
atrodyti

r

Panaros 
gyvena

jūsų se- 
laužymo

111 Ainslie St., 
Brooklyn, N. Y.

Šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

Leslie Beauty Shoppe 
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-8988.

Janulevičiene, 3 išsiu- 
dalykėlius (doilies).
Čepuliene, B’klyn, N. 

kvartūkus ir vieną bliu-

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 tomorr’ow!

ir J. Skirmontai, savi- 
užeigos 1 Brown Place,

N. 
pa-

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

eiti 
pa
pa-

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
huo 10 iki 15 metų jaunesnė, tu
rėtų' užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

Brooklyn, N. Y.
Daiktais

Thomson, Long Is-
N. Y., setą lėkščių

F. W. Shalin 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Ievutė Paulėkiūtė-Rockefell- 
erienė sugrįžo su savo vyru i.š 

PO 
New

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

tumi i . ■
# . J,1’’

kojinių.
Kalvaitienė, Maspeth, 
sveterinį setą (du) 

berniukui, kitas mer-

Ruošiasi Modernizuoti 
New Yorko Uostą

New Yorko uostas labai 
delis ir gyvas, veiklus, bet

ir netvarkus. 
majorui tapo 

uostui moder- i

I
DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikaj
221 South 4th Street 

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

Valandos:— 11— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. 
1—2 dienom 
6—8 vakarais

4 Ir Pagal Pasitarimais.
} Telefonas EVergreen 4-0208

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Ievutė Rockefellerienė 
Grįžo New Yorkan

Floridos ir apsigyveno 
num. 870 Park Ave., 
Yorke.

Winthropas nupirko
brangų žiedą ir dėl to būrys 
komercinės spaudos korespon
dentų, gyvenančių - iš sensaci
jų, negali nurimti, kol jie ne
sužinos, kiek už tą deimantą 
Rockefelleris mokėjo!

Ievutė su vyru gyvena 
apartmentnamyj — daug mili
jonierių .šiandien 
apartmentnamiuose.

Jos tėvas dzūkas iš 
(Liškiavos valsčiaus)
Washington, Pa. Jis ten kasa 
anglį. O motina su patėviu 
Nevecku gyvena Indiana vals
tijoj

N. J. ;
Brooklyn, N. Y.; Stefanija Ce 
dronienė,
Judita Sadauskienė, Brooklyn,
N. Y.; Juozas Sprainys, 
Brooklyn, N. Y.; Jurgis Kup
činskas, Minersville, Pa.

Po $1 : Charles Macey, Moo
sup, Conn.; A. Kaulinienč, 
Maspeth, N. Y. (pastaroji da
vė $1 gaspadinėms, o jos pa
aukojo bazarui) ; Jennie 
Čiurla, Brooklyn, N. Y.; K. 
Reklienė, Maspeth, N. Y.; A. 
Bėčienė, Great Neck, N. Y.; 
K. Petlickienė, Maspeth, N. 
Y.; I. Lamaitienė, Brooklyn, 
N. Y.; Walter Meiliūnas 
(Am. Liet. Piliečių Klubo dar
bininkas),

Desetkai Vadovaujančių 
Piliečių Ragino Majorą 
Pasodinti Gersoną

gan apleistas 
Dėl to miesto 
priduoti planai 
nizuoti.

Pagal 'planą,
išleisti 114 milijonų dolerių ir 
modernizavimo darbas tęštųsi 
per 12-ką metų.

Kas būtų pataisyta?
Pirmiausiai: visos prieplau

kos būtų pagerintos, patobu
lintos. į.

Būtų Įsteigta didžiulis m ar-, 
ketas arba rinka greit gendan
tiems produktams patalpinti.

Būtų Įsteigta prie Hudsono 
upės didžiulė geležinkelių sto
tis prekybiniams vagonams, 
maistą gabenantiems, pasta
tyti.

Būtų Įsteigtos šešios naujos 
dideliems garlaiviams prie
plaukos.

Kaip matome, planai siekia 
toli.

Būtų gerai, jei sykį ant vi
sados mūsų didžiulis uostas 
būtų padarytas modernišku 
pilnoje to žodžio prasmėje.

Sophie 
land City, 

! ir vieną moterišką slip.
Nuo Thomson’s Natural 

Food Co., Long Island City, 
N. Y., 4 dėžės Garden Green 
Brand Herb Tea. 4 bonkos 
Camomile Herb Shampoo.

M. Panelis, savininkas užei
gos 347 Avenue E, Bayonne, 
N. J., 3 bonkas geros degti
nės.

Mrs. Šmagorienė, Maspeth, 
N. Y., bonką vyno.

Stefanija Cedronienč, Bklyn, 
N.- Y., dėžę saldainių.

E. Kasinočienė, B’klyn, N. 
Y., Mama Doll.

Mrs. Kanopa, B’klyn, N. Y., 
keiksą.

Mary 
vinėtus

Ona

X. Strumskis, savininkas' Re
public Liquor Store, 322 Union 
Avė., B’klyn, N. Y., bonką 
degtinės.

P. ir A. Mikalaus, Brooklyn, 
N. Y., dėžę ausiukių.

Suzana Kazokytė, Jamaica, 
l N. Y., dvi dėžes (širdis) sal- 
I dainių.

P. Naktinienė, B’klyn, N. Y.,
I dėžę įvairių džiulerių.

M.Sanders, Marlboro, N. Y., 
i dvi špilkas.

A.. Tautkus, savininkas už
eigos 73/ Grand St., Brooklyn, 
N. Y., bonką vyno.

Use Bimba, B’klyn, N. Y., 
i du kerchiefs.

A. ir F. Dobilai, B’klyn, N 
j Y., du numegstus sveterius.

Mr. ir Mrs. H. Korchek, 
B’klyn. N. Y., gražų sveterį.

Bernice Sassa (Misevičiūtė), 
i B’klyn, N. Y., gražų numegs- 
tą sveterį.

M. Misevičienė, B’klyn, N. 
Y., puikią bliuzę.

A. Balčiūnas, B’klyn, N. Y., 
porą pillow cases.

Olga Reinhardtienė, Ridge
wood, N. Y., košelienos.

Anna Šolomskaitė, Jamaica, 
N. Y., perlų.

K. šolomskienė, Jamaica, N. 
Y.,Abed spread ir ridikiulį.

A. Kaulinienč, Maspeth, 
N. Y., košelienos.

. M. Jakštienė, Woodhaven, 
N. Y., dėžę ausukių.

Bessie Sodaitis, B’klyn, 
Y., du gražiai-išsiuvinėtus

Aplankė Garnys
Vasario 19 d. garnys aplan

kė Vytautą ir Adelę Mitchell 
Williamsburgh Maternity Hos- 
pital’yj ii* paliko mergaitę, 
kuri sveria 8 svarus ir 9 unci- 
jžfs.

Adelė Mitchell yra duktė 
Jono ir Teofilės Maukų,.gyve
nančių 37 Stagg St., Brookly
ne.

Linkime Vytautui ir Adelei 
daug laimūs su naujagime du
krele.

ADA Smerkia Miesto Tarybą
Americans for Democratic 

Action (dešiniųjų liberalų or
ganizacija) pasmerkė New 
Yorko miesto tarybą dėl to, 
kad ji atsisako įsileisti Simoną 
Gersoną vieton mirusiojo ko
munisto atstovo Petro V. 
Cacchionio.

Stanley 
ZUBAVICIUS

TAKSU
Akountentas

I
Helen Petruševičiene, 56 

amžiaus, gyvenus 127 No. ,4th 
St., Brooklyne, mirė vasario 22 
d., St. Anthony ligoninėje, 
Woodhaven, N. Y. Kūnas buvo 
pašarvotas grab. J. Garšvos ko
plyčioj, 231 Bedford Avenue, 
Brooklyne. Laidotuvės įvyko 
vasario 25 d., Mt. Olivet kapi
nėse. Velionė paliko nuliū
dime vyrą Stanley. Laidotu- 

' vių pareigomis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.

Pauline Kurylo, 52 m. am
žiaus, gyvenus 116 North 8th 
St., Brooklyne, mirė vasario 
23 d., namuose. Kūnas pašar
votas grab. J. Garšvos koply
čioj, 231 Bedford Ave., Brook-J 
lyne. Laidotuvės įvyks vasa
rio 26 d., ryte, šv. Jono ka
pinėse. Velionė paliko nuliū
dime vyrą, sūnų ir dukterį. 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
grab. J. Garšva.

ninkai
Maspeth, N. Y., dvi bonkas 
degtinės ir bonką Rock & 
Rye.

A. • Balčiūnas', savininkas 
Varpo Kepyklos, 36 Stagg St., 
Brooklyn, N. Y., 8 dideles biri
kas pyrago.
i Geo. Kudirka, savininkas P.
& K. kepyklos, 131 Inslee 
Pl., Elizabeth, N. J., didelį 
tortą.

Louis Paulauskas, savinin
kas užeigos 265 Second Street, 
Elizabeth, N. J., bonką degti
nės.

May Merk, Woodhaven, N. 
Y., vieną tacą ir kvartūką.

Anna Laukaitis, Maspeth, 
N. Y., gražiai rankomis nu- 
megst^ą sveterį.

Mary Janulevičiene, Corona, 
N. y., porą numegstų slippers 
ir tris gražius potholders.

Stefanija Cedronienč, Brook
lyn, N. Y., 1 fascinator^ dėžę 
filbert riešutų, du svarus ka
vos.

Mr. & Mrs. KazelJKazlaus- 
kas), džiulerininkai, 72-03 

‘Austin St., Forest Hills, N. Y., 
auksinį riešinį lenciūgėlį' laik
rodėliui, ąorą puikių perlų ir

Louis Špokas, New York 
ty, cigaretams dėžę ii* įrašomą
ją plunksną.

J. Patašius, savininkas įvai
rių daiktų krautuvės 307 
Grand St., B’klyn, N. Y., elek- 
trikinį laikrodį.

Širdingai dėkojame už dova
nas daiktais ir pinigais. Taip
gi dėkojame visiems, kurie 
lankėsi bazare.

Jeigu kas nors buvo pra
leista, malonėkite pranešti, o 
mes su mielu noru, patalpinsi
me.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Sveikatos klubo susirin
kimas jvyks vasario 26 d., Laisvės 
salėje. Pradžia 7:30 v. vak. Nariai 
dalyvaukite laiku. Svarstysime svar
bius klausimus liečiant sveikatą. Iš
girsite raportus iš praeities ir taipgi 
ruošiamės prie ateinančio sezono.—
A. Mureika. (46-47)

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė, pri

žiūrėjimui seno žmogaus, kuris da
linai sirginėja. Gali gyventi ant vie
tos arba gali dirbti tik dienomis ir 
gyventi kitur.' Labai gera mokestis 
ir lengvos darbo sylygos.

Prašome kreiptis darbo dienomis 
tik vakarp, šeštadienį ir sekmadienį 
bile laiku. Antrašas 67-02 52nd Avė., 
Maspeth, L. I., N. Y. (46-49)

Adam V. Walmus, D.D.S.I
DAKTARAS-DENTISTAS J

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės i

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y. 
t

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Astuonios dešimtys žymių 
Amerikos pilietinio judėjimo 
vadų apmokamu pareiškimu 
didlapyje New York Times 
atsikreipė į New Yorko majo
rą O’Dwyer ir Miesto Tarybos 
didžiumos vadą Joseph T. 
Sharkey, ragindami pasodinti 
tarybon jai paskirtinį narį Si
mon W. Gerson.

Gersonas tapo komunistų pa
skirtas pavaduoti mirusįjį Pe
ter V. Cacchione, kuris buvo 
išrinktas 75,000 Brooklyno pi
liečių—įŠrinktas pirmiausiu.

Nepasodinimu Gersono, ta
rybos didžiuma laužo Miesto

Carter į, kuris nusako, kad 
rusiojo vieton narį skiria jo 
partija. Tarybos didžiuma 
tuomi taipgi paneigia balsą, 
atima balsą tų 75,000 piliečių, 
kurie balsavo už velionį Ca
cchione.

Ragintojų pasodinti Gerso
ną sąraše yra daug žymių 
švietėjų, profesionalų, dvasiš
kių, teisininkų ir politinių par-

INUSMERKTAS MIRTI
Teisėjas Carmine J. Marasco 

praėjusį ketvirtadienį pasmer
kė Benjamin Feldman mirti 
elektros kedėje — Sing Sing 
kalėjime. Feldmanas kaltina
mas nužudyme savo žmonos,' 
Hariettos. Jis yra vaistįninkas 
ir, sakoma, buvo uždavęs savo 
žmonai ątrychninos, nuo kurios 
ji mirė dideliuose skausmuose.
f—----------_----------------------._.f|
į Egzaminuojant Akis, 
i Rašome Receptus 
į Darome ir Pritaikome Akinius I

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. E Vergreen 4-8174
Peter Kapiskas

❖ įvairybė kostn- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin —

i įdirbimo, 
Longines,

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...alway* accurate 
•He.

Lady’s BULOVĄ . . . modem

•33.7*

V:| 71111*7o
Graži 
miškų 
nelčm 
American
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir ' Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimų dabhr. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki

’ * Kalėdų.
• •
• • Linksmų Kalėdų ir 
R Laimingų Naujų Metų
• • visiems 
‘‘ nams!

ROBERT LIPTON
Jeweler

4*4**H>*4**+*4**4"H“H**H>4*'HhH'*H^

6 pus!.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—-Ketv., Vasario 26, 1948




