
Protas be Logikos.
Tėvai ir Vaikai.
Beprotystės Tragedija.
Patriukšmaus ir Nutils.
Lietuviai Neatsiliks.

Rašo A. BIMBA

Naujasis Vienybės redakto
rius brolis Vincas Rastenis ra
gina savo skaitytojus nenusi
minti dėl “nelaimingų 
mų Bronxe. 
j imas nesąs 
Kiti snaudė,
bavosi, tai ir viskas.

rinki-
Isacsono laimė- 

joks laimėjimas, 
o darbiečiai dar-

Pagaliau Lsacsonas nieko 
nelaimėjęs, nes jį išrinkus tik 
mažytė žmonių- dalelė, o ne 
dauguma. Tame 24-tame dis- 
trikte randasi net 96 tūkstan
čiai balsuotojų, o jį išrinko 
tik 22 tūkstančiai balsų. To
dėl lsacsonas distrikto neat
stovauja! '

Sakoma, kad Rastenis yra 
dar naujas žmogus, su Ameri
ka jokios pažinties dar netu
rįs, todėl gal jam reikia at
leisti už nesąmonių plepėji
mą.

Jis. pavyzdžiui, dar nežino 
nė to fakto, kad visi mūsų 
prezidentai išrenkami tik 
mažytės dalelės žmonių. 
Amerikoje yra apie 94 milijo
nai balsuotojų, rinkimuose 
dalyvauja tik apie* 47 milijo
nai ir prezidentus išrenka tik 
apie 25 milijonai balsų. Nie
kas, tačiau, nesako, kad mes 
neturime prezidentų.
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JUNGTINES VALSTIJOS 
SIUNČIA DIKTATORIUI 
FRANKUI 100 TANKŲ
Tankai iš Brooklyno Prieplaukos Kraunami į Ispanijos 
Fašistų Laivą; Gal Jie ir Prieš Franciją Taikomi

Brooklyn, N. Y. — Erie jie galėtų būt vartojami 
Basin Ilgojoj Prieplaukoj siveržimui i 
šičia yra kraunama 100 ar 
daugiau tankų į Ispanijos 
fašistų laivą “Motomar Se
villa.” Laivas su tankais 
išplauks šią .savaitę į Bil
bao, šiaurinės Ispanijos 
uostą. Kelionėje jis stapte
lės* Portugalijos sostinėje 
Lisbone. Tatai patyrė New 
Yorko Daily Workerio re
porteris Art Shields. Jis ra
šo:

Ispanijos į 
Franciją, jeigu ten įsikurtų 
nepatinkama Trumanui ir 
Marshallui valdžia.

x “Pats Marshallas andai 
leido suprasti, kad Ispani
jos diktatorius Franko ga
lėtų būti panaudotas, kaip 
Amerikos talkininkas nau
jam karui. Jis neseniai pa
stebėjo, kad gal ir Ispanijai 
reikėtų duoti paramos,, pa
gal Marshallo planą.”

mačiau ant keliamų 
tankų šonų užrašus: 
Army’, U. S. Ord-

Partizanai Užėmę jau Daugumą 
Graikijos, Sako Gen. Markos

Budapest, Vengrija-. — 
Vengrų komunistų laikraš
čio Szabad Nep korespon
dentas nuvyko į šiaurinę 
Graikiją ir kalbėjosi su ge
nerolu 1 Markos Vifiadesu, 
komandierium demokrati
nės graikų-partizanų armi
jos. Markos tvirtino, kad 
partizanai yra užėmę jau 7 
dešimtadalius visos Graiki
jos. Jisai sakė, jog monar- 
chistai - fašistai laikosi tik
tai miestuose ir artimose 
apylinkėse.

“Kaip žmonės kovoja 
prieš fašistus, ginkluotus 
amerikiniais ginklais ir a- 
municija, lygiai taip jie ko
votų ir prieš pačią Jungti
nių Valstijų armiją, jeigu 
ji būtų čia atsiųsta,— už- 
reiškė gen. Markos.— Fa
šistų ir vadinamų liberalų 
šaikos valdžioj, armijoj ir 
visur riejasi tarp savęs.

ČECHOSLOVAKU seimo 
NARIAI STOJA UŽ 
NAUJĄJĄ VALDŽIĄ
Veikia Komitetas iš Visu Seimo Partiją Atstovų; Žemės 
Dvarų ir Stambiu Ūkiy Bus Padalintos Mažažemiam

Praga. — Čechoslovaki
jos seimo nariai sudarė sa
vo Centralinį Veikimo Ko
mitetą, kuris pasižadėjo 

Pernai mes turėjome tiktai^ Temti perorganizuotą demo-
25,000 partizanų, ir vis tiek 
atrėmėme visas fašistų-mo- 
narchistų atakas.”

GRAIKU MONARCHISTAI PRISIPAŽĮSTA 
NUŽUDĘ 350 PER TRIS MĖNESIUS

kratinę valdžią ir apvalyti 
įvairias partijas nuo jos 
priešų. Į Centralinį Veiki
mo Komitetą įėjo atstovai 
šių partijų: Čechų Komuni
stų, Slovakų Komunistų, 
Socialdemokratų, Liaudies 
ir Slovaku Demokratu Par
tijų ir nepartinių.

Vokietijoje mirusi seųutė 
Sniečkięnė, motina Lietuvos 
Komunistų Partijos vado An
tano Sniečkaus. Fašistinė 
spauda apie tai daug rašo ir 
džiaugiasi: žiūrėkite, sako, 
net paties Sniečkaus motina 
nenorėjo grįžti Lietuvon.

Tai, žinoma, gaila. Astuo
nių dešimtų metų moteriškės (tvora, 
protas nebepajėgė suprasti 
naujųjų laikų. Kafd -išblokš
ta *iš tėvynės, ji savo gyveni
mo dienas pabaigė svetimoje 
žemėje.

Lietuvoje buvo visokių at
sitikimų. Vieni tėvai buvo 
geri kovotojai, o vaikai nuėjo 
su hitlerininkais; 
buvo, sugedę, o 
gerais kovotojais.
drose tokių prieštarų pilna vi-

kiti- tėvai 
vaikai tapo

Karo au-

sur.
Dauguma pabėgėlių 

jauno amžiaus žmonės, 
bėgo, o jų tėvai pasiliko
tuvoje. ir gražiai darbuojasi 
dėl Lietuvos atstatymo.

yra
Jie

Lie-

štai A. Valtys rašo Vieny
bėje apie liūdną atsitikimą 
su profesorium Jonu Perec- 
kią. Jis gavęs pranešimą iš 
Vokietijos, kad Pereckis pei-, 
liu persipiovė veną, išsileido 
kraują ir mirė!

Baisi tragedija, žmoguj, 
matyt, nebematė išeities. Lie
tuvoje buvęs veikliu fašistu, 
gal jis buvo sunkiai -nusidėjęs 
ir bijojo savo tėvynėn grįžti. 
O gal tik buvo beprotystės 
ąuka? Jei nebūjtų bėgęs, ar
ba jei po karo būtų sugrįžęs 
Lietuvon, nebūtų turėjęs pro- ( 
gos nusiminti ir įpulti despe- ' 
racijom

laivan 
‘U. S. 
nance. Aš suskaičiau 30 tan
kų, stovinčių ant doko, lau
kiančių perkėlimo į laivą. 
Aš suskaičiau „dar 50 iki 60 
tankų trijose valtyse, iš ku
rių jie bus sukelti į Franko 
fašistų laivą.

SLĖPIMAS
“Paslėpti tankų krovimui 

į laivą buvo pastatyta 15, 
iki 20 pėdų aukščio lentų 

Iš kitos pusės tas 
laivas buvo apstatytas ne
tikromis valtimis (“dome
snis”) su aukštais įrengi
mais, kad nebūtų matomas 
tankų kėlimas į laivą, žiū
rint iš Erie Basino. Be to, 
kariniai Amerikos krantų 
sargai buvo sustatyti pusės 
mylios ilgio linijoje: jie sau
gojo priėjimą prie Ilgosios 
Prieplaukos ir kvotė no
rinčius ten eiti. Tankai bu
vo laivan keliami ‘ nuo že
mų, plokščių valčių, stovin
čių tarp to Ispanijos laivo 
ir minimų užslėpimų.

SPRAGA
“Bet pro tuos slapstymus 

buvo likusi skylė, ir sauso
jo doko darbininkai už 200 
jardų matė, kaip tankai bu
vo praeitą trečiadienį kelia
mi laivan. Tatai buvo ma
tyt virš netikrų valčių, ku
rios buvo sustatytos tankų 
krovimui užslėpti.

“šis Ispanijos laivas pri
klauso tai pačiai Garcia ir 
Diaz kompanijai, kuri Ant
rojo pasaulinio karo metu 
įgabeno šimtus fašistinių 
šnipų į Jungtines Valstijas.

“šie tankai taikomi prieš 
Ispanijos darbininkus, bet

Komunistų Pozicija 
Ir Marshallo Planas

Washington. — Kai Hen
ry Wallace praeitą savaitę 
liudijo kongresmanų komi
tetui prieš Marshallo pla
ną, komiteto narys Sol 
Bloom užklausė: Kuom 
Wallace’o parodymai ski
riasi nuo Komunistu Parti
jos?

Komunistų Ęartijos cent
ras pirmiau. prašė, kad tas 
komitetas’’ leistų jos atsto
vui Arnoldui JohnsonuT at
vykti ir išdėstyti komunis
tų poziciją kai dėl Marshal
lo plano. Bet Bloomo komi
tetas atmetė prašymą—ne
norėjo sužinoti komunistų 
pozicijos tuo klausimu.

Suomių Prezidentas už 
Sutartį su Sovietais

Helsinki. — Iš Maskvos 
atvykęs, Suomijos atstovas 
Cay Sundstroem tarėsi su 
prezidentu Juh'o K. Paasi- 
kiviu apie premjero Stali
no siūlymą dėl-apsigynimo 
sutarties tarp Suomijos ir 
Sovietų Sąjungos. Praneša
ma, jog Suomijos preziden
tas Paasikivi stoja už tokią

žiūrėkite, kaip gražiai dar
buojasi profesoriai, ' kurie 
Lietuvoje pasiliko — Mažylis, 
Kupčinskas, Bieliukas, Lašas, 
Krikščiūnas,1 Meškauskas, Ma
tulis, ♦ Girdzijauskas ir visa 
eilė kitų garbingų vyrų. Su

New York. — General 
Electric korpųracija atsisa- 
k o pakelt algą 100,000 savo 
darbininkų.

Italijos Premjeras Gąsdina 
Komunistais

Roma. — Klerikalas Ita
lijos premjeras de Gasperi 
baugino piliečius, kad jei
gu komunistai laimėtų sei
mo rinkimus balandžio 18 
d., tai būtų, girdi, “paskuti
niai rinkimai.”

ORAS.— Būsią sniego ar 
lietaus.

Athenai, Graikija.— ’Ka- se ir kitur, vidurinėje Grai- 
rinių monarchistų teismų kijoje. Jie bus teisiami kaip 
nuosprendžiais, per 5 pas- kairieji.
kutinius mėnesius buvo nu
žudyta apie 350 žmonių— 
suimti partizanai, jų padė
jėjai, partizanams palan
kūs kareiviai ir šiaip de
mokratiniai graikai. Tatai 
praneša monarchiniai sos
tinės Athenu laikraščiai.

Sekmadienį buvo paskelb
ta, kad žandarai ^suėmė dar 
800 civilių graikų Athenuo-!

30 Anglu Susprogdinta, 
Keršijant už 54 Žydų 
Nužudymą Jeruzalėj

Jeruzalė.. — Žydai kovū- 
nai, menama iš Sterno gru
pės, susprogdino karinį an
glų traukinį. Tapo užmušta 
30 anglų ir sužeista 40. Su
prantama, jog žydai kerši
jo anglam už tai, kad savai
tė pirmiau buvo išsprogdin
ta žydiška Ben Yehudos 
gatvė Jeruzalėje, kur žuvo 
54 žydai.

Po traukinio susprogdini
mo, anglai sūėmė 24 žydus 
Haganos milicininkus ir a- 
tidavė juos arabams. Ara
bai nužudė 10 žydų, o kiti 
žydai ištrūko iš priešų na
gų.

GREIT Bū^IĄ DUOTA 
BILIONAI DOLERIŲ 
MiARSHALLO PLANUI
Washington, kovo 1. — 

Senatas pradėjo svarstyti 
$5,300,000,000 skyrimą Mar
shallo planui prieš komu
nizmą per metus. Republi- 
konų vadas sen. Vandenber
gas šaukia negaišuoti, aki
vaizdoje “Čechoslovakijos 
ir Suomijos įvykių.” Tvirti
nama, kad senatas kitą sa
vaitę užgirs reikalaujamą 
pinigų .sumą.

Kariniai Gąsdinimai 
Iš Washington©

(Graikų partizaną radi
jas praeitą savaitę prane
šė, jog monarchistai, tarp 
kitko, sušaudė ir tūkstantį TTr 
graikų už tai, kad jie karo) Washington^—- Ų°yai'd" 
metu, esą, “nepadoriai” ko-1 Scripps laikraščių^štabo ko
vojo prieš nacius okupan- | respondentas 'lėmė, kad da- 
tus. Dauguma dabartiniu i kar greičiau gręsiąs karas, 
Graikijos valdovų tada ' neF tuo laiku> kuomet An- 
bendradarbiūvo su naciais gkJa ir Francija padarė 

Municho sutarti su Hitle
riu. Hearsto laikraščių ple-

įsiveržėliais,)

Cechų Komunistai Varo 
Vajų Bar Jei 600 
Tūkstančių Narių

Praga. — čechoslovakijos 
premjeras Klementas Gott- 
waldas paskelbė pasmar
kintą vajų gauti Komunis
tų Partijai 600,000 naujų 
narių iki Pirmosios Gegu
žės. Dabar Komunistų Par
tija turi 1,400,000 narių. Y- 
pač smarkiai bus nauji na
riai rekrutuojami savaitėje 
nuo kovo 7 iki 15 d. Kovo 
7 yra mirties sukaktis Tho- 
mo G. Masaryko, vadinamo 
Čechoslovakijos respublikos 
tėvo, o kovo 15 d. (1939 m.) 
hitlerininkų gaujos užėmė 
Čechoslovakiją.

Reikalauja Greitos Para
mos Chinijai ir Japonijai
Washington. — Kongre

so atstovų rūmo pirminin
kas, republikonas Joe Mar
tin reikalavo skirti Chini- 
jos valdovui čiang Kai-še- 
•kui kelis šimtus milionų do
lerių paspirties kartu su 
pinigais Marshallo planui. 
Kiti kongreso nariai ragi
no duoti gana pinigų ir Ja
ponijai stiprinti.

Londono biržose smunka 
serai dėl karinių paskalų.

pranašavo greitą karą prieš 
Sovietus. Republikonas se
natorius Vandenbergas ra
gino tuoj paskirti įvalias 
pinigų Marshallo planui; 
sako, “darykime dabar, ką 
žadame daryti.” Ypač truk- 
šmaujama dėl čechoslova- 
kijos valdžios perorganiza
vimo ir dėl Sovietų siūlo
mos apsigynimo sutarties 
Suomijai.

Valdžia Bijo Streiko 
Atominiame Projekte

Washington. — Valdžia 
pašaukė į tolesnes derybas 
atom-bombų dirbyklų Mun- 
santo kompaniją ir Darbo 
Federacijos unijos atsto
vus. Valdžia įspėjo, kad 
streikas ten “būtų pavojin
gas šaliai.” Jau 3 savaitės 
kai derimasi; valdžia nori 
dar 30 dienų pratęsti dery
bas.

Indijos Vandenyne dega 
prekinis Amerikos laivas. 
38 jo jūrininkai sušoko į 
gelbėjimosi valtis.

Washington. — Atominės 
pramonės galva paskirtas 
pulkininkas Nichols vieton 
pasitraukusio generolo Gro
ves.

Nepartinis /užsienio rei
kalu ministras Jan Masa
ryk pareiškė Paryžiaus 1 
laikraščio L’Ordre reporte
riui;

“Vakarin. valstybės (pir
moj vietoj Amerika ir Ang
lija) šėlsta prieš nepriklau- 
somingąją mūsų šalį. Bet 
naujoji mūsų valdžia tapo 
įsteigta todėl, kad žmonės 
reikalavo padaryti atmai
nas mūsų demokratijoj”.

Masarykas stipriai paša-, 
kė, jog jis remia šią komu
nisto premjero Gottwaldo 
vadovaujamą valdžią, ne
paisant vakarinių valsty- 

i biu. 1 v
Galinga Farmerių Parama 

Naujajai Valdžiai
Vasario 29 d. į sostinę 

praga sumaršavo 130,000 ū- 
kininkų. Savo mitinge di
džiausioje miesto aikštėje 
jie užgyrė valdžios peror
ganizavimą ir sveikino jos 
pasiryžmą iššluoti demok
ratijos priešus iš valdinių 
ir visuomeninių įstaigų.

Gottwaldo Pareiškimas ~ 
Farmerių Suvažiavimui 
Įvyko Nacionalis Valstie

čių Kongreso suvažiavimas. 
Jame kalbėjo ir komunistas 
premjeras Gottwaldas. Jis 
pakartojo pasižadėjimą, jog 
žemės visu dvaru ir stam
biųjų ūkių virš 124 akrų 
bus padalintos smulkie
siems farmeriams.

Ta žeme bus duota jiems 
kaip privati nuosavybe. 
“Taigi jau niekas negales 
jums daugiau meluoti, būk 
mes čia įvedame kolekty
vius ūkius” (kaip Į<ad So
vietų Sąjungoje), užreiške 
Gottwaldas.

Seimo partijų Centralinis • 
Veikimo Komitetas savo, 
pareiškime reikalauja už- . 
draust tolesnį veikimą se
niesiems dešiniųjų Nacion. 
Socialistu ir “liaudininku” 
partijų organams.

Tapo uždaryti 27 svetim- 
tautiški laikraščiai, kaip pa
žangios demokratijos prie
šininkai-. Susiorganizavo 
darbininkų laikraštininkų, . 
sportininkų ir studentų- 
profesorių komitetai, kurie 
veikia prieš valdžios prie
šus savo eilėse.

Šeiminis Veikimo Komi
tetas taip pat ragino Komu
nistų ir Socialdemokratų 
partijas apvalyti savo eiles.

MARSHALLO PLANAS KRAUS PELNUS PLIENO TRUSTUI, - SAKO WALLACE
jais mačiausi ir kalbėjausi: 
Nė vienas jų neparodė nė 
mažiausios d esp e r a* cijos. 
Kiekvienas pasimojęs ilgam 
gyvenimui ir didingiems dar
bams.

Jono Pereckio kelias yra 
tragedijos ir pražūties kelias. 
Reikia palinkėti, kad dar teb
esą Vokietijoje ar kur kitur 
jo profesijos žmonės laiku ap
sigalvotų ir, nelaukę to pa
ties liūdno likimo, sugrįžtų

(Tąsa 5 pus.)

įf1 •' ;->V

Duluth, Mfnn. — Trečio
sios partijos kandidatas į 
Jungt. Valstijų preziden
tus, .Henry Wallace pareiš
kė, jog Marshallo-Trumano 
planas faktinai užtikrina 
dvigubus pelnus ameriki
niam plieno trustui užsie
nyje. Kalbėdamas geležies 
mainierių ir kitų darbinin
kų susirinkimui, Wallace 
sakė: '

Plieno kompanijos, pagal

Marshallo planą, gaus dvi
gubai aukštesnes kainas už 
savo . parduodamą užsie
niuose plieną, negu namie. 
“Tas planas užtikrina ame
rikiniams m o nopolistams 
pelnus, skirdamas jiems 
850 milionų dolerių para
mos, o tie pinigai bus iš
rinkti taksais iš Amerikos 
žmonių.”

“Plieno pramonės pelnai, 
—tęsė Wallace, — yra dau
giau negu keturis kartus

didesni, kaip 1939 m. Nežiū
rint to, U. S. Steel ir Ben 
Fairless plieno fabrikantai 
šiomis dienomis dar pa
brangino plieną $5 tonui. 
Bet ar rasime darbininką, 
kuris dabar gautų puspenk
to karto daugiau algos, ne
gu 1936-39 metais?”

Fabrikantai dabar gauna 
tiek daug pelno, kad jie 
galėtų 'pakelti darbininkam 
algas be kainų didinimo, 
kaip nurodė Wallace.

Kam Tie Riksmai prieš 
Komunistus ?

Jis paaiškino,'kokiais su
metimais dabar varoma ur
minė kampanija prieš ko- 
•munistus. Riksmais prieš 
komunizmo; pavojų reakci
ninkai mėgina pridengti to
kius savo žingsnius, kaip 
kainų kontrolės panaikini
mas, įstatymų ’ gaminimas 
prieš darbininkus, pasimo- 
jimas įvesti verstiną karinį 
lavinimą ir užkirsti kelią

reikalingiems įstatymams 
dėl visuomenės gerovės. 
“Atsiminkime, — pridūrė 
Wallace, — jog komunistai 
neišranda tų keblių klausi
mų, kuriems jie siūlo radi
kalius atsakymus.”

Svarbiausias Amerikai 
reikalas yra “ne atskira 
sutartis su (vakarine) Vo
kietija, — pabrėžė Wallace, 
— bet padaryti . santaikos 
sutartį su Rusija, šios dvi 
didžios valstybės. gali tai

koj sugyventi, panašiai 
kaip jodvi bendradarbiavo 
karo metu. Mes negalime 
išspręsti rimtųjų naminių 
savo klausinių, jeigu po 79 
centus iš kiekvieno taksais 
surenkamo dolerio išleidžia
me karui ir pasiruošimams 
į karą.”

Chicago. — Smarkėjant 
šnekom apie karą, čia paki
lo serai grūdų, kiaulienos ir 
tūlų pramonių. «
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Panelė Annabella Bucar
Kai vienas kuris Tarybų Sąjungos tarnautojas pa- 

bėga nuo savo pareigų ir pasmerkia socialistinę san
tvarką, Amerikoje iš to daromas didžiausias klausimas. 
Tuojau toks pabėgėlis būna iškeliamas į padanges ir 
garbinamas. Jo pareiškimai ir išsitarimai gauna pla
čiausios publikacijos komercinėje spaudoje. Tokiais pa- 

, reiškimais bandoma įrodyti, kad visa tarybų santvarka 
yra netikus.

Bet štai šiomis dienomis viena Jungtinių Valstijų 
ambasados Maskvoje tarnautoja pasitraukė iš savo pa
reigų, nutarė pasilikti ir 'pastoviai apsigyventi Tarybų 
Sąjungoje. Savo rezignacijos laiške jinai padaro visą ei
lę rimtų Amerikai apkaltinimų.

Panelė Annabella I. Bucar Amerikoje gimus ir au
gus. Ji ambasadoje tarnavo nuo 1946 metų. Ji ten buvo 
ne paprasta tarnautoja, bet padėjėja Amerikos infor
macijų vedėjo Melville Ruggles.

x Panelė Bucar savo laiške sako:
“Gyvendama Tarybų Sąjungoje aš susipažinau su 

daugybe sovietinio gyvenimo ypatybių. Man paaiškėjo, 
* kad daugelis amerikiečių nepakankamai pažįsta sovietų 

liaudies gyvenimą. Jie stokuoja objektyviško Tarybų i 
Sąjungos žmonių siekimų ir idealų supratimo.

“Per daug dažnai mes esame paveikiami reakcinių 
asmenų, kurie daro viską, kad tik sukelti ginčus ir nesu
sipratimus tarpe Amerikos ir Tarybų Sąjungos žmonių.

“Gyvendama Sovietų Sąjungoje, aš atsargiai pasvė
riau visus susijusius faktorius ir priėjau sekamos išva
dos — dabar aš turiu tikrą šios šalies ir jos puikių žmo- 

. nių supratimą, kurie daro viską, kas tik galima, kad 
padaryti šį pasaulį geresne vieta gyvenimui.

“Žinodama gerai, kad Amerikos ambasados politika 
yra atkreipta prieš šiuos žmones, aš skaitau tolimesnę 
ambasadoje tarnybą nebesuderinama su mano dabarti
niais įsitikinimais; tuo būdu aš pasitraukiu iš ambasados 
ir pasilieku Rusijoje.

“Šį mano nusprendi paveikė ir tas faktas, kad aš 
čionai susiradau asmenišką laimę, įsimylėdama į rusą.” 

kįi Kitais žodžiais, panelė Bucar yra įsitikinus, kad 
mūsų ambasados veikla yra nukreipta prieš Tarybų Są
jungą ir kad jai geriau patinka gyvenimas Rusijoje, ne- i 

[ - gu Amerikoje.

Velniai Įdavus Vieną Pirštą
Sekretorius Marshall prisimygęs reikalauja daugiau 

pinigų teikimui militarinės paramos Graikijos monar- 
chiško režimo karui prieš Graikijos žmones. Tie trys šim
tai milijonų dolerių, kuriuos pernai paskyrėme, jau išsi
baigė ir, nieko gero nedavė. Tiesa, Marshall Planas di
delę sumą skiria Graikijai, bet ir tos neužteksią. Tuo
jau dabar reikią duoti Graikijai paramos vėl už keletą 
šimtų milijonų dolerių.

“New York Herald Tribune” argumentuoja šitaip: 
> Turime greitai ir būtinai skirti daugiau pinigų Graiki

jai. Jeigu neduosime daugiau, tai vėjais nueis visa para
ma, iki šiol suteikta.

Velniui paduosi pirštą, įtrauks jis tave visą. Kur 
• galas šėrimui Graikijos monarchistinio fašistinio reži

mo? Visi pripažįsta, kad tie šimtai milijonų, jau išleis
tų, nepataisė padėties. Sakoma, kad iš dviejų tūkstančių 
partizanų, kurie buvo prieš metus laiko, dabar jau pasi
darė dvidešimt tūkstančių*! Tas tik parodo, kaip Graiki
jos žmonės žiūri į fašistinį režimą ir į Amerikos jam tei
kiamą paramą. Žmonės neapkenčia to kruvino režimo. 
Žmonės mato, kad Amerikos parama eina palaikymui 
fašistinio teroro ir tęsimui civilinio karo. Jiems atsibo
do teroras ir Amerikos kišimasis į Graikijos vidinius rei
kalus.

Suomijos Ateitis , '
Tarpe Suomijos ir Tarybų Sąjungos prasideda dery

bos dėl bendrosios apsigynimo sutarties. Kai šita sutar
tis bus padaryta, Tarybų Sąjunga turės su visomis savo 
kaimyniškomis šalimis pagalbos ir apsigynimo sutartis. 
Tos sutartys atkreiptos prieš Vokietiją. Visoms toms ša
lims grūmoja militarinis Vokietijos atsisteiginias.

Suomija savo ateitį sieja su savo didžiuoju socialis- 
'tiniu kaimynu. ' .

Vokietijos Padalinimas .
Francūzijos vyriausybė galutinai nusviro Amerikos 

ir Anglijos pusėn. Ji ne tik priima Marshall Planą, bet 
žada ir savo okupacijos zoną Vokietijoje prijungti prie 
Amerikos ir Anglijo's zonų. Vėliausi pranešimai sako, 
'kad dėl trijų zonų suvienijimo jau yra pilnai susitarta, 
paliko tik smulkmenų apsvarstymas ir susitarimo pa
skelbimas. O tas, girdi, bus baigta labai greitoje ateity
je.

Tai reiškia, kad Vokietija tampa padalinta. Sovietų 
okupacijos zona sudaro vieną dalį Vokietijos, o Ameri
kos, Anglijos ir Francūzijos zonos sudaro kitą dalį. Kaip 
atrodo, tos dalys įsisteigs atskiras valdžias ir tvarkysis 
savotiškai. Kai taip dalykai stovi, tai ministrų pava
duotojų •konferencija Londone mažai -bereiškia.

KAS' KA RAŠO IR SAKO
: Į |~HJ LJr — .................... .... .............. ■■■■■»

KUR LINK MŪSŲ 
AMERIKA?

Lietuviu Darbininkų Su
sivienijimo organas Tiesa 
susirūpinusiai kalba apie 
Amerikos žmonių sveikatą 
ir valdžios ątsinešimą lin
kui tos svarbios problemos. 
Tiesa rašo:

Dr. Haven Emerson, Ame
rikinės žmonių Sveikatos Su
sivienijimo veikėjas, kalbė
damas tėvų ir mokytojų su
važiavime Chicagoje, nuro
dė dideli Amerikos žmo
nėms pavojų dėl stokos svei
katos departmentams fon
dų.

Daugelis lokalinių sveika- 
to departmental, kurie dau-
ginusia patarnaudavo bied- 
nuomenei ir abelnai rūpino
si žmonių sveikatos reika
lais, dabar užsidarinėja, nes 
visi fondai išsibaigė.

Tokioje padėtyje sveikatos 
departmentams esant, Dr. 
Emerson tvirtina, vienas ket
virtadalis visų Amerikos 
žmonių palieka be jokio 
daktariško patarnavimo. O 
tai sudaro dideli įvairioms 
ligoms plėstis pavojų.

Jaučiama didi žmonių "gy
vasties ir sveikatos apsaugos 
stoka ypač darbavietės^. 
Angliakasyklose, pav., įvyks
ta didelių nelaimių. Paty
rinėjus pasirodo, jog apie 
52 nuošimčiai kompanijų vi
sai nesilaiko viešosios 'ap
saugos patvarkymų. O val
džios paskirti kasyklų pri
žiūrėtojai per pirštus į tai 
žiūri.

Jaunosios kartos išmoksli
nimas taipgi šiuo metu stovi 
gerokai /prasčiau, negu buvo 
prieš karą. Columbijos Uni
versiteto Mokytojų Kolegi
jos raportas rodo, jog vaikų 
mokyklų palaikymui geroje 
tvarkoje reikėtų kasmet iš
leisti mažiausia 6 bilionai 
dolerių, o dabar išleidžiama 
tik apie 3 bilionai.

Jeigu mes palyginsime 
New Yorko valstiją, kurioje 
išleidžiama kasmet po $234 
kiekvieno vaiko mokslui, o 
Mississippi valstijoj tik $25, 
tai galima suprasti, kaip že
mai yra pastatytas pietinėse 
valstijose jaunosios kartos 
išmokslinimas. Dar ir dabar 
tose valstijose yra didelis 
skaičius beraštisko jaunimo.

Atgimusioje Klaipėdoje
Rašo P. šumaitis

Tai tokie dalykai dedasi 
tdrtingiausiame p ą s a ulyje 
krašte! Mūsų vyriausybė su- 

'sirūpino išauginti didžiau
sias karines jėgas, kartu re
akcines užsienio valdžias pa
remti. Tuo pačiu metu jinai 
visai apleido svarbiausius sa
vo krašto visuomeninius rei
kalus.

Kas bus? Kur mes su to
kia programa galėsime n už
eiti ?

DANŲ TAUTA
NEAPKENČIA

Karpiuko Dirvoje tūlas
Vainis Dainoras rašo:

Danų tauta tiesiog neap
kenčia pabaltiečių ir ^nūsų

tremtiniai ten yra pajuokos 
objektu ir kankiniais...”

Ar tai gali būti tiesa, 
kad danų tauta neapkenčia 
pabaltiečių ?

Žinoma, ne!
Kodėl danai turėtų neap

kęsti pabaltiečių? Jeigu da
nai ko* neapkenčia, tai ne
apkenčia tik tų pabėgėlių, 
kurie, matyt, yra krimina
liai nusidėję savo tautoms 
ir tuomet pabėgę pas danus 
prieglaudos ieškoti.

Reikia būti atviriems ir 
prisipažinti: be jokio rei
kalo danų tautos šmeižimas 
yra nešvarus dalykas!

Laisvoji Sakykla
AR BUS SLA ANTRA 

KONVERSIJA?
Toki klausima kelia kai 

kurie SLA seni nariai, ar
gumentuodami, kad labai 
smarkiai yra eikvojamas 
SLA lėšų fondas, neprisi
laikant jokios ekonomijos. 
Kad SLA Centre labai pras
tai šeimininkaujama, ir kad 
pinigai labai didelėmis su
momis išleidžiami, tai tas 
tiesa. Bet ar bus SLA an
tra konversija, tai sunku 
pasakyti. Ypatingai dabar
tiniu laiku, kuomet dar tik
tai praėjo pirmoji konversi
ja, sukėlus tarpe, narių di
delę suirutę, gal ponai bus 
atsargesni ir nedarys an
tros konversijos?

Jeigu lėšų fonde. pasida
rytų didelis trūkumas pini
gų, tai ponai uždėtų ant na
rių nepaprastas mokestis, 
ir į lėšų fondą suplauktų 
desėtkai tūkstančiu dole- 

irių. Kaip žinoma, SLA po- 
I nai nepaiso eilinių, ypatin
gai senų narių, ir jie gali 
pakelti į lėšų fondą tokias 
mokestis, kokias tiktai jie 

i nori, nes seni nariai neno- 
l rėš pasitraukti iš Susivie- 
įnijimo ir mokės kad ir dide- 
I les mokestis.
j Kaip SLA Centre pinigai 
I didelėmis sumomis yra iš- 
'leidžiami? Už pavyzdį pa- 
‘ imkime “Tėvynės” No. 5-

Redakcijos Atsakymai

me, 1948 metuose, tūpusį 
sekretoriaus finansinį ra
portą už antrą 1947 metų 
bertainį. Iš raporto pasiro
do, kad tūkstančiai dolerių 
yra išmokėta už konversi
ją, ir viršininkų labai dide
lės algos, ir taip pat dide
lės' kelionės ir sugaištys. 
Tiktai SLA sekretoriui Ma
tui Vinikui už tris mėnesius 
yra išmokėta vienas tūks
tantis ir penkiasdešimt do
lerių algos ir penki šimtai 
šešiosdešimt du doleriai ke
lionėms ir sugaištims. Viso 
kartu $1,612. Tai milžiniška 
suma! M. Vinikui į mėnesį 
išeina po’ $537.33., Bet re’km 
pastebėti, kad Vinikas gau
na nuolatinę algą (mėnesi
nę algą), tai iš kur jis pa
daro tas sugaištis? Kur 
jam SLA Pildomonoji Ta
ryba išmoka, už ką?

Dabar mes padarykime 
| palyginimą tarpe, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 
sekretoriaus. J. Siurbos ir 
SLA sekr. Viniko. Siurba 
už .tuos pačius tris mėne
sius, t. y., už balandį, gegu
žę ir birželį yra’ gavęs al
gos $585. Tai ir viskas. Kaip 
matote, tai yra labai didelis 
skirtumas tarpe J. Siurbos 
ir pono Viniko. Mat, kur 
ponas, tai ne darbininkas. 
Aš “bečinu”, kad J. Siurba 
daug daugiau darbo orga
nizacijai padaro, negu M. 
Vinikas!

Ir kitų SLA ponų nors ir 
mažesnės, bet ir labai rie-

Petrui Smilgai, Brooklyn, 
N. Y. — Tamsta savo laiš
ke prirašėte 12-ką klausimų 
ir viršuj jų įdėjųt tokią pa
stabą: “Liasvės pozicija kai 
kuriais principiniais klausi
mais daugeliui mūsų, nau
jai atvykusių iš Europos 
dažnai būna neaiški ir su
kelia abejojimų. Todėl ma
loniai prašau viešai ir aiš
kiai pareikšti savo nuomo
nę papunkčiui į šiuos, dau
geliui mums, rūpimus klau- 
simus.

Jei tamstos klausimai lie
stų principą, — mūsų dien
raščio bendrą nusistatymo 
liniją, — būtų galima į juos 
kreipti rimtesnio dėmesio ir 
atsakinėti. Betgi jūsų klau
simai principinių 'klausimų 
neliečia. Pavyzdžiui: “Ar 
daug Laisvės kolektyvo na
rių ruošiami atsisakyti A- 
merikos pilietybės ir pasek
ti armėnų pavyzdžiu—vyk
ti i Lietuvą?”’Ką šis klau
simas turi bendro su prin
cipu? Ir kodėl Laisvės re
daktorius, tamstos smalsu
mui patenkinti, turėtų to
kių grynai asmeninių daly
kų klausinėti tų žmonių, 
Amerikos piliečių, kurie 
Laisvėje dirba? Dar kitas: 
“Ar Tamsta asmeniškai pa
siryžęs atsisakyti Amerikos 
pilietybės ir važiuoti į Lie
tuvą‘tuo duodamas pavyzdį 
kitiems lietuviams?” Ką šis

klausimas turi bendro su 
mūsų dienraščio principi
ne (politine) linija? Nieko! 
Kodėl, pagaliau, Laisvės re
dakcija į tokį klausimą tu
rėtų jums atsakyti? Net jei 
tamsta tarnautumėte ir 
FBI ir tokį klausimą išsta- 
tytumėte, jis būtų griežtai 
atmestas kaipo beprasmiš
kas. Arba dar vienas: “Ar 
pritariat politinių kalinių 
šaudymui?” Jeigu skaitote 
Laisvę, aiškiai matote, kad 
mes ne tik tam nepritaria
me, bet smerkiame —smer
kiame Graikijos fašistinius 
monarchistus, smerkiame 
budelį Franko Ispanijoje, 
smerkiame kiekvieną fašis
tinę bei reakcinę valdžią, 
kuri šaudo politinius kali
nius, įkalintus dęl kovos už 
liaudies reikalus. Mes, ta
čiau, tikime', jog ateis gady
nė, kai tuose kraštuose už
viešpataus darbo žmonės ir, 
apsivalę nuo fašistinio bru- 
do, gražiai sutvarkę savo 
kraštų reikalus, mirties 
bausmę iš viso panaikins, 
—- panašiai, kaip Tarybų 
Sąjunga kad padare.

Patariame atidžiai skai
tyti Laisvę, tuomet tamstai 
išnyks visoki abejojimai ir 
mūsų pozicija paaiškės tiek, 
kad nereikės kvaršinti gal
vą ir statyti visoki paskyri 
klausimai — viskas bus aiš
ku !'

bios algos ir kelionės ir su
gaištys. Taip pat dar rei
kia padaryti pastabą, kad 
LDS turi 9,000 narių in 
Centre dirba .5 nuolatiniai 
darbininkai, o SLA turi a- 
pie 14,000 narių ir Centre 
dirba 17 nuolatinių darbi
ninkų, reiškia 12 darbinin
kų daugiau, kaip LDS. Prie 
tokio skaičiaus nariu, kiek 
dabar turi SLA, tai pilnai 
užtektų 10 darbininkų. Bet 
kaip mes . žinome, ponai 
prie darbo nelabai smarkūs, 
ot, prie pėdės, tai kas ki
ta.

Kaip matome, kad pon’ai 
ima labai dideles algas ir 
SLA Centre yra per didelis 
skaičius • darbininku, kas 
SLA nariams apsieina labai 
brangiai. Tad dabar, mums 
eiliniams nariams yra ge
riausia proga į Pildomąją 
Tarybą išrinkti progresy
vius darbininkiškus žmo
nes, nes dabar su 1-ma kovo 
prasideda rihkimas į SLA 
Pildomąją Tarybą. Tad mes 
visi seni eiliniai nariai tu
rėtume balsuoti į Pildomąją 
Tarybą už šiuos žmones: 
prezidento vietai B. F. Ku
bilius, vice-prezidento vietai 
J. Žebrys, sekretoriaus vie
tai S. Masytė, iždininko vie
tai J. K. Mažukna, iždo glo
bėjų vietoms J. Miliauskas 
ir P. Jatul.,

genas SLA narys

Žala, vokiškųjų okupan
tų padaryta Klaipėdai, di
delė. Pramonės įmonės, til
tai per Dangę, vandentie
kis, gyvenamieji namai bu
vo sugriauti. Mieste vyravo 
mirties tyla. Bet štai Klai- 
pėdon 'sugrįžo jos tikrieji 
šeimininkai — tarybiniai 
žmonės. Jie įkvėpė jai nau
ją gyvenimą.

Dabar mieste dirba 74 
pramonės įmonės. Atstaty
ti ir išleidžia produkciją su- i 
perfosfato fabrikas “Arto-, 
jas”, laivų remonto įmonės, 
mėsos kombinatas, popie
riaus fabrikas, uosto įren
gimu gamykla ir kiti fabri
kai bei įmonės. Dabar Klai
pėdoje pagaminama 3 kar
tus daugiau elektros ener
gijos, kaip 1945 metais, žu
vų pramonės gamyba padi- 

’dėjo 7 kartus, audiniu ga
myba — 9 kartus, kondite
rijos ir mėsos gaminių —2 
su puse karto ir t.t.

Dideli darbai atlikti pre
kybinio uosto atstatyme. 
Griuvėsių vietoj įrengtos 
naujos krantinės, pastatyti 
galingi kranai. Uostas ap
rūpintas mechanizmais 25 
proc. daugiau kaip prieš 
karą.

Žymus darbas nuveiktas 
geležinkelio stotyje: padi
dintas kelių skaičius, keletą 
kartų išaugo krovinių pa
krovimas ir iškrovimas. Ge
ležinkeliečiai atstatė kelius 
ir iešmus, įsteigė savo me
chanines dirbtuves.

Dideli atstatomieji ir 
montavimo darbai atlieka
mi “Trinyčių”, “Gulbės” 
fabrikuose, fanieros fabri
ke ir kitose įmonėse.

Greta atstatomųjįi darbų 
ir esamų įmonių rekon- 

| strukcijos, Klaipėdoje 11948 
; metais bus atiduota eksplo
atacijon muilo fabrikai, žu
vų rūkinimo įmonė, medžid 
apdirbimo fabrikas ir kitos 
įmonės.

Klaipėdiškiai myli savo 
miestą. Miesto gyventojai 
savo iniciatyva dalyvavo 
gyvenamųjų namų atstaty
me, • griuvėsių nuvalyme. 
Klaipėdos darbo žmonės 
laisvu laiku atidirbo mies
to sutvarkyme daugiau 
kaip 625 tūkstančius valan
dų. Dešimtys namų atstaty
ti gyventojų jėgomis, aikš
tėse ir gatvėse pasodina 10 
tūkstančių medelių.

Miestas kiekvieną dieną 
tampa vis gražesniu.

Per' 3 metus į komunali
nį - butų ūkį įdėta 11 kartų 
daugiau lėšų, kaip per 20 
metu smetoniniais laikais. V

Du trečdaliai miesto gy
venamojo ploto atstatyta ir 
apgyvendinta dirbančiai
siais. *

Liepojaus gatvėje, name, 
kur kada’ tai gyveno smeto
ninis gubernatorius Galva
nauskas,. dabar gyvena 3 
šeimos: alaus gamyklos 
darbininko šeima, miško 
sandėlio tarnautojo ir lai
vų remonto dirbtuvių dar
bininkų šeimos.

Žymiai išplėstas komuna- 
linįų-buitinių įmon. tinklas. 
Pastatytas naujas vanden
tiekio bokštas, .kas leido 
daugiau kaip 80 procentų 
gyvenamųjų namų prijung
ti prie miesto Vandentiekio. 
Klaipėdoje užsodinami 'nau
ji parkai ir sodai, praplati
namos gatvės, atstatomieji 
namai dažomi maloniomis 
šviesiomis spalvomis.

Mieste dirba 23 mokslo 
įstaigos. Darbininkų ir val
stiečių vaikai lanko moky
tojų institutą, mokytojų 
seminariją, žuvų pramonės 
ir žemės ūkio technikumus, 
jungų mokyklą, muzikos 
mokyklą. Pradinėse-mokyk
lose mokosi visi mokyklinio 

j amžiaus vaikai.
Pereitais metais liaudies 

! švietimui buvo išleista apie 
’4 milijonai rublių — kelis 
kartus daugiūu kaip buvo 
išleidžiama dešimt metų at
gal smetoninėje Lietuvoje. 
Klaipėdoje įkurtas muziki
nės komedijos teatras.

7-iuose . klubuose ir 37 
raudonosiuose kampeliuose 
išpildo savo . programą me
ninės saviveiklos -kolekty
vai. • ’ ‘

Mieste veikia du kinote- 
atrai, bibliotekos.

Klaipėdoje paskutiniu lai
ku atidaryta daugiau kaip 
25 naujos krautuvės. Suda
rytas platus visuomeninio 
maitinimo įstaigų tinklas.

Smulkmeninė prek y b a 
I mieste, palyginus su 1945 
: metais, išaugo 10 kartu.

Klaipėda;
1948 m. sausio mėn.

Newburgh, N. Y. — Du 
laikraštininkai -nuteisti 10 
deinų kalėti už tai, kad ra
šė apie gemblerystę šiame 
rfiieste, bet nepasakė, iš kur 
jie apie tai sužinojo.

CIO prezidentas Philip Murray išeina iš teismabučio 
Washingtone po to, kai jis ten pareiškė, Jog jis nėra 
prasikaltęs Taft-Hartley aktui. Ji kaltina nevykdyme 
tos dalies, kuri draudžia išmokesčius politikai. Su juo- 
mi išeina advokatai Lee Pressman ir Charles. Margi- 
otti. CIO savo argumentus, reikalaujančius panaikinti 

kaltinimą, perstatys teismui kovo 5-tą.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antrad., Kovo 2, 1948
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K. DAUGIRDAS •

Kaip Mes Kovojome
■   - - —

.1948 m. sausio mėnesį suė
jo jau 4 metai nuo Leningra
do išvadavimo. Kadangi visą 
Leningrado blokados metą aš 
išgyvenau Leningrade, tai no
riu, kad draugai Amerikos 
lietuviai susipažintu su tomis 
kovomis, kurias leningradie
čiams prisiėjo vesti. Jeigu 
karas buvo visos tarybinės 
liaudies fiziniu, moraliniu ir 
karinių kokybių patikrinimu, 
tai Leningradui šis patikrini
mas itin buvo sunkus. Iš 47 
karo mėnesiu Leningradas 29 
mėnesius buvo miestu, kuria
me miestas ir frontas sudarė 
vieną visumą, kada kiekvienas 
karys buvo leningradietis ir 
kiekvienas leningradietis — 
karys.

oriausiuose prie jo priėjimuo
se apsigynimo priemones. Daž
nai prisieidavo dirbti artileri
jai apšaudant, arba bornbuo- 
jant iš oro, o atskirose vietose, 
kaip prie Bateckos, Oredež ii’ 
Lugos, kuomet priešas prisiar
tindavo, prisieidavo iš statyto
ju virsti kariais, imtis šautu vii 
ir atmušinėti fašistinės ka
riuomenės puolimus.

Milžiniškus darbus atliko le
ningradiečiai savo miesto gy
nybos tvirtinimui. Leningra- 
d iečių ran komis buvo iškasta 
apie 700 kilometrų prieštanki
nių grioviu, sudaryta daugiau 
kaip 300 kilometrų sustiprini
mo ūžt varių pastatyta daugiau 
kaip 5 tūkstančiai žemės ir ge- 
lež-betono gynymosi taškų.

nai kartu su Ižoros įmonės 
darbininkų batalionu daugiau 
kaip pusantro mėnesio narsiai 
laikė gynimosi liniją. Rug
piūčio mėnesį trys naikinamie
ji batalionai buvo paskirti į 
Čudovo rajoną kovai su pra
laužusiu frontą priešu.

Padėtis reikalavo, kad bū
tinai reikalinga visus gyvento
jus, galinčius nešioti ginklą 
paruošti galimiems mūšiams 
pačiame mieste. Miesto par
tine organizacija iškėlė šūkį: 
“Išmokt naudotis šautuvu ir 
granata turi kiekvienas lenin
gradietis.” Įmonėse ir įstaigo
se prasidėjo intensyvus moky
masis, apėmęs daugiau kaip 
100 tūkstančių žmonių. Buvo 
sudaryta 5 brigados su 10

E. T. MAYNARD 
chicagietis spekuliantas grū
dais, pasipelnikavęs $400,000. 
Tiriama, ar jis tai gavęs val

džios įstaigų patariamas.

DE SOTO - FLORIDOS UŽPUOLIKAS, 
INDIJONŲ ŽUDYTOJAS

Vokiečių vyriausiosios ka
ro vadovybės planuose Lenin
gradas traukė į save ypatingą 
dėmesį. Priešas suprato Le
ningrado svarbą mūsų tėvynei. 
Vokiečiai gerai suprato, kad 
Lenino miestas — svariu aus i as 
politinis, pramoninis ir kultu 
rinis centras — tuo pat laiku 
yra taip pat svarbi strateginė 
vieta, uždaranti mūsų tėvy
nės šiaurvakarinius priėjimus.

Taikindama Leningradui 
pirmuosius smūgius,, hitlerinė 
karo vadovybė čia sutelkė 
stambias pajėgas, daugiau 
kaip 70 divizijų, su kaupu 
prisotintų tankais, artilerija ir 
aviacija.

Jau 1941 m. viduryje liepos 
menesio prasidėjo su vokiečių 
kariaunomis mūšiai tolimuose 
link Leningrado priėjimuose, 
prieš Lugos įtvirtintąjį barą, 
labai trumpu laiku sudarytą 
įtemptu šimtų tūkstančių le
ningradiečių darbu, čia tary
binė kariuomenė, dalinai ap- 
kedenusi rinktines vokiečių 
divizijas, sustabdė jų tolesnę 
pirmyneigą. Didelį vaidmenį 
šiuose mūšiuose suvaidino 
trys leningradiečių, sudarytos 
liaudies divizijos, kurios nar
siai kovėsi kartu su Raud. 
Armijos dalimis prieš besi
veržiantį priešą.

Liepos mėnesio kovose prie 
Lugos ir Pliussos upių vokie
čiai užmuštais ir sužeistais 
prarado 75 tūkstančius savo 
kareivių ir karininkų. Vie
nok šituomi dar negalima įkai
nuoti visą šių kovų reikšmę. 
Vokiečių šiame bare sulaiky
mas mums davė laimėt svar
biausią dalyką — laiką, rei
kalingą-, paruošti miesto gyni
mą.

Šimtai tūkstančių žmonių 
išėjo statyti gynimo barus. 
Kartu su darbininkais, tar
nautojais, namų šeimininkė
mis dirbo ir tarybinė inteli
gentija — profesoriai, moks
liniai darbuotojai, artistai, in
žinieriai. Įstaigoje, kurioje 
prisiėjo dirbti šių eilučių ra
šytojui iš daugiau kaip 800 in
žinierių ir ekonomistų vos po
ra desėtkų žmonių pasilikda
vo mieste, kad gint namus ir 
turtą nuo išorinių priešo puo
limų.

Rūsčiose fronto‘ apystovose 
dieną ir naktį leningradiečiai 
statė aplink miestą ir arti-

Apkasų ilgis siekė daugiau 
kaip 27 tūkstančius kilome
trų, spygliuotųjų vielų užtva
rai — 635 kilometrai. Sulig 
nepilnais duomenimis lenin
gradiečiai miesto gynybos sti
prinimui atidirbo daugiau 
kaip 20 milijonų darbo dienų.

Dideliu entuziazmu lenin
gradiečiai sutiko nuosprendį 
dėl liaudies armijos formuo
čių sudarymo. Tik pirmąją 
nutarimo paskelbimo dieną 
buvo atrinkta 10,890 laisvano- 
rių, o praslinkus .penketui 
dienų liaudies armijos dalyse 
buvo daugiau kaip 97 tūkstan
čiai žmonių. Viso į liaudies 
armiją įsirašė 160 tūkstančių 
žmonių. Tai buvo geriausioji 
leningradiečių dalis.

T liaudies armijos kovotojų 
eiles stojo leningradiečiai iš
tisomis šeimomis, partijos or
ganizacijomis. ištisų cechų ir 
įstaigų darbininkai ir tarnau
tojai. Rašėsi rusai, latviai, es
tai, lietuviai, totoriai ir kitų 
tautų leningradiečiai. Užsi
rašė ii* net 59 metų amžiaus 
lietuvis I. A. Kondratavičius, 
kuri vĮenok nepriėmė iš prie
žasties jo senatvės. Buvo su
daryta 10 divizijų, kurios ta
po žymia Raudonajai Armijai 
parama miesto gynime.

Pirmomis karo dienomis į 
liaudies armiją įstojo 20 tūks
tančių komunistų, o į naikina
mus batalionus 10 tūkstančių. 
Vėliau partijos miesto komite
tas pravedė 11 komunistų mo
bilizacijų, kurių sėkmėje. 12 
tūkstančių partijos narių bu
vo pasiųsta į kariuomenės da
lis kaipo paprasti kariai. Vi
so Leningrado partinė organi
zacija davė armijai 70 tūks
tančių komunistų.

Didelį'savo pareigų supra
timą įrodė Leningrado mote
rys. Liaudies armijos forma
vimo metu apie 32 tūkstančiai 
moterų išėjo į frontą kaipo 
laisvanorės — karės ir gailes
tingosios sesės.

Karinės leningradiečių for
muotės nesiribojo liaudies ar
mijos sudarymu. Įmonėse ir 
įstaigose buvo suorganizuota 
daugiau kaip 90 naikinamųjų 
batalionų, kurių kariąi įrodė 
tikro didvyriškumo kovose už 
miesto gynimą. 78 ii- 79 Pe- 
tergofo batalionai ištisas dvi 
savaites gynė savo miestą. 
Kolpino naikinamieji batalio-

tūk.stančių žmonių, kurie turė
jo sudaryti pamatinį miesto 
gynimo kumštį, jeigu priešas 
į miestą įsiveržtų.

G irklu pasisekimo įsitikini
mu Hitleris įsakinėjo kuo 
greičiau paimti miestą. Vo
kiečių kareiviai buvo tikinami, 
kad “nuo skubaus Leningrado 
užgrobimo priklauso karo 
pabaiga.” Fašistai, turėjusie
ji daugiau kaip šešis kartus 
pajėgų, negu leningradiečiai, 
visu įnirtimu veržėsi miesto 
link. Vienok, vietoje skubių 
pergalių prasidėjo silpna pir- 
myneiga, nešanti priešui be 
galo didelių aukų. Leningra
do priėjimai tapo milžiniško
mis girnomis, malančiomis vo
kiškųjų fašistų divizijas.

Rugpiūčio mėnesio viduryje 
Į vokiečių govedos prisiartino 
prie pat miesto. Juodu debe
siu užgulė priešas Leningra
dą, besirengdamas galutinai 
užspausti blokados grandine ir 
paimti miestą šturmu. Susi
darė labai sunki padėtis.

Leningrado gynimo vadovai 
neslėpė to didelio pavojaus, 
kuris grėsė miestui tomis die
nomis, o priešingai, atvirai ir 
drąsiai rodė jį gyventojams, 
mobilizuodami juos priešui at
spirtį.

Miesto partijos komiteto, 
darbo- žmonių deputatų Tary
bos ir karo vadovybės į Lenin
grado darbo žmones atsišau
kime iš 1941 metų rugpiūčio 
mėnesio 21 d. buvo sakoma 
apie gręsiantį miestui pavojų. 
Atsišaukimas kvietė visus le
ningradiečius miesto gyni
mui. Jame buvo reiškiamas 
pasitikėjimas, kad “leningra
diečiai darbininkai, visi Le
ningrado darbo žmonės, gar
bingai atliks tėvynei savo už
duotį, nesileis savęs priešui 
užklupti, visas savo jėgas ati
duos Leningrado gynimui ir ti
kri savo garbingoms tradici
joms, galutinai sumuš akiplė
šiškąjį priešą.”

Įmonėse ir įstaigose buvo 
pravesta eilė /nitinpj ir susi
rinkimų. Atsišaukimas dar la
biau išjudino leningradiečius, 
pakėlė jų pasiryžimą atiduot 
visas jėgas, o jeigi\ prireiks— 
tai ir gyvybę, savo miesto gy
nimui. Atsišaukimas pakėlė 
budrumą, neapykantą ir pa
giežą fašistams.

Kiekvienas leningradietis

Walter Bowland, nešinas šaunamuoju ginklu savo 
dirže, pasakoja reporteriams, kaip jis buvo pasiruošęs 
nesiduoti komanduojamas Ku Klux Klan’o. Bowland 
vadovauja Lakeview, Ga«, vidurinės mokyklos krepši
nio tymui. Jam klaniečiaj buvo Įsakę nepasirodyti 
Rossvillėje, bet jis dalyvavo, pasiruošęs gintis. Klanas 
ji persekioja už tai, kad jis ir jo žmona kritikuoja

kurstytojus rasės prieš rasę.

tuo metu statė sau klausimą: 
“Nejaugi mes leningardiečiai, 
kuriais ’Visa šalis didžiavosi, 
kurie šventai laikomės garbin
gų Peterburgo darbininkų 
klasės tradicijų, Lenino mies
to vardo darbininkų kovingųjų 
piliečių karo ir taikos staty
bos periodo tradicijų,—nejau
gi mes leningradiečiai, sunkių
jų mūsų tėvynės gyvenimo va
landų metu,' nesulaikysime 
priešą prie miesto priėjimų?”

Ir visi, kaip vienas, leningra
diečiai pareiškė: “Neleisime, 
kad mūsų miesto gatves ir jo 
aikštes mindžiotų purvinas vo
kiečių . batas, apginsime Lem
bo miestą, nesugėdinsime gar
bingų Peterburgo proletariato 
tradicijų.”

Rugsėjo mėnesio gale vo
kiškųjų fašistų kariuomenė 
apsupo miestą iš rytų pusės, 
užėmė Šliselbiirgą ir, užbloka
vę Leningradą, ėmėsi paimti jį 
šturmu. Hitleris tikėjosi, kad
fašistiniai kareiviai visai leng-

vai nueis likusius 10 kilome
trų iki Leningrado. Bet Le
ningrado darbo žmonės pa
reiškė : “Nebeleisime priešo.” 
Ir tie likusieji 10 kilometrų 
priešui nugalėti nepavyko.

Hitlerininkų svajonės apie 
lengvą pergalę išsisklaidė. 
Jiems nepasisekė paimti Le
ningradą šturmu. Goebbel- 
so melagingoji propaganda 
ėmėsi dalyką vaizduoti taip, 
kad fašistai visiškai nemano 
Leningrado užimti. Hitleris 
pareiškė, kad “reikia palauk- 

| ti pakol vaisius nunoks, o tuo
met jis pats nukrisiąs į .mūsų 
rankas.” Naujas, pagimdytas 
karo nepasisekimais planas 
buvo tame, kad bado letena, 
teroristiniais puolimais iš oro 
ir sistematiniais artilerijos ap
šaudymais, užsmaugti Lenin
grado priešinimąsi.

šitam vokiečių planui buvo 
priešpastatyti Leningrado gy
nimo planai. Mieste priima
mos visos priemonės maisto 
produktų taupymui. Nuski- 
riama griežti produktų dienos 
eikvojimo limitai, buvo mobi
lizuojami vidujiniai resursai.

Maisto resursai vis mažėjo. 
Vienintelis su šalimi, tuo me
tu, susisiekimas buvo vande
niu — per Ladogos ežerą—ir 
aviacija. Aišku, kad tokioje 
padėtyj negalima buvo prista
tyti maisto produktų tiek, kad 
aprūpinti jais pilnumoj fronto 
kareivius ir miestą, kuriame 
dar liko daugiau kaip milijo
nas gyventojų. Prisiėjo imtis 
kraštutinių priemonių — prisi
ėjo sumažinti maisto produktų 
normas, kad išsilaikyti iki tam 
laikui, kuomet bus galima su
tvarkyti pristatymą. Bėgyje 
rugsėjo - lapkričio mėnesių 
1941 metų duonos normos bu
vo mažinamos net keturis kar
tus. Mažiausios normos buvo 
1941 m. tarpe lapkričio mėn. 
20 d.'ir gruodžio 25 d., kuo
met darbininkąi gaudavo 250 
gramų, o tarnautojai, išlaiky
tiniai ir vaikai po 125 gr. duo
nos dienai.

Karo fronto .taryba, miesto 
komunistų (bolševikų) parti
jos kopritetas ypatingą dėme
sį tuomet kreipė į Ladogos 
ežero lecĮo kelio statybą. • Jo 
atidarymas leido jau iš 1941 
m., gruodžio* mėn. 24 dienos 
duonos normas pakelti darbi
ninkams iki 350 gr. dienai, o 
tarnautojams, išlaikytiniams ir 
vaikams iki 200 gr. Kiek lai
ko praslinkus Leningrado 
mieste produktų jau susidarė 
tiek, kad iš 1942 m. vasario 
mėn. 11 dienos buvo galima 
duonos normas pakelti iki 500 
gr. darbininkams, 400 gr. 
tarnautojams; išlaikytiniams 
ir vaikams buvo nustatyta po 
300 gr. dienai.

■ Sunki padėtis susidarė ki7- 
ro'klausimu. Prisiėjo skait
liuoti kiekvieną anglies, kilo- ' 
gramą. Vienok nežiūrint vi
so taupymo, atėjo diena, kada 
kuras pasibaigė. Dėl elektros 
energijos stokos, sustojo įmo
nės, vandentiekis. Sunku bu
vo žiūrėti, kaip žiemos šalty-> 
,įe ' tūkstančiai išbadėjusių 
žmonių, vyrų ir moterų įvai
riausiais būdais neša vandenį 
iš Nevos, Fontankos ir kitų 
upelių ir kanalų.

(Bus daugiau)

(Pabaiga)
De Soto su savo kariais 

ir palydovais žiemavo prie 
Flint upės, netoli Tallahas
see, prie Georgijos valstijos 
rubežiaus. Bežiemodami, jie 
išsiklausinėjo, kurion kryp- 
tin auksas randasi. Jiems 
buvo patarta eiti link šiau
rės. Taigi 1540 m. kovo mė
nesį jie ir pradėjo maršuoti 
į žiemius.
Bjaurus De Soto Pasielgi
mas su Geraširde Indi jonų 

Valdove
Jie pasiekė Savannah upę 

prie Silver Bluff. Skersai 
sraunios upės nuo jų, Barn
well apskrityj, gyveno jau
na graži indijonų karalie
nė, kuri valdė tos šalies da
lį. Karalienė atplaukė sker
sai upės mažu laiveliu, ku
ris buvo išklotas įvairiais 
kailiais ir gražiai šalikais. 
Jinai mandagiais žodžiais 
pakvietė atėjūnus ispanus 
pas save, siūlydama jiems 
visokį patarnavimą. Buvo 
apsikeista dovanomis iš 
abiejų pusių. Karalienei už
kabinta eilė gražių perlinių 
karolių ant kaklo, kuriuo’s 
jinai, sau per galvą nusi
movus, užkabino De Soto’- 
ui, tuom išreikšdama savo 
dėkingumą.

Tada ji pakvietė juos vi
sus skersai upės į savo kai
melį. Persikėlę per sraunią 
upę valtimis ir ilgomis per
važomis, ispanai apsistojo 
upės pakrantėje, puikių 
šilkmedžių pavėsyje. Tuo
jau jie buvo duosniai aprū
pinti briediena ir laukinės 
kalakutienos valgiais. Taip 
jie ten ir tenkinosi jaunos 
karalienės svetingumu iki 
naujo žygio.

Tuomet De Soto taip 
“padėkojo” garbingai mo
teriškei, kad viliūgingai pa-, 
siėmė ją su savimi, kaipo 
belaisvę (įkaitą), ir laikė ją 
arti savęs, kaip užstatą. 
Pagaliau s, jai pavyko pa
bėgti, ir jinai sugrįžo na
mo, pilna karčios neapy
kantos neteisingiems bal
tiesiems žmonėms.
De Soto Traukia per Kitas 

Indijonų žemes
De Soto perėjo skersai 

puikų Cherokee indijonų 
kraštą, įsiverždamas į der
lingą Coosa apylinkę, ku
rioje ispanai pavartojo vie
ną bjauriausių viliūgysčių 
prieš draugiškus Chicka
saw indijonus. Šie indijonai, 
pagal istorinius padavimus, 
buvo atėję iš vakarinės 
Mississippi upės pusės. Jie, 
girdi, keliavę ištikimoj ap
saugoj garbingo savo šuns 
ir smaigo vadovybėje. Jie 
įsmeigdavo smaigą naktį į 
žemę, o rytmetį žiūrėdavo, 
į kurią pusę smaigas palin
kęs, ten jie ir keliaudavo. 
Ištikimiausias jų šuva pri
gėrė, besikeliant per Missis
sippi. Už kiek laiko, toliau 
bekeliaujant, jų vadovas- 
šmaigas, įsmeigtas Alaba- 
mos valstijos žemėj, stovė
jo rytmetį tiesiog aukštyn; 
taigi jie ten apsistojo ir ap
sigyveno — viso 10,000 ka
rių ir jų šeimų narių.
Kitas Niekšiškas De Soto 

Pasielgimas
Pas tuos indijonus De So

to su savo kariuomene ap
sistojo ir stovyklavo per 
žiemą. Indijonai. žmoniškai 
juos priėmė ir dalinosi su 
jais, kuo turėdami. Bet De 
Soto tykojo patogaus mo
mento naujai savo niekšys- 
tei. Tada jis su kunigų pa
laimintais savo kariais ur
mu žvėriškai indi jomis už
puolė ir taip žiąuriai išžu
dė, kad iš 10,000 indijonų

teliko tiktai 450, kaip 
rado francūzai, kurie

at-|ną, ilgai laukus, ji neišlaikė 
vė

liaus aplankė tą vietą.
Mobile Indijonų 
Pasipriešinimas

Bet neužilgo paskui De 
Soto netikėtai sutiko smar
kų Mobile indijonų pasi
priešinimą. Tame mūšyje 
prie pat vietos, kur dabar 
stovi Mobile miestas, šie 
indijonai beveik sunaikino 
De Soto ’ekspediciją. Susi
graibęs savo jėgų likučius, 
tad jis pasuko į šiaurę ir 
prasiveržė į Chickasaw in
dijonų sritį, pasiekdamas 
aukštutinius Yazoo upės 
vandenis, vėlai gruodžio 
mėnesį. Ten jis ir žiemavo 
dideliame susikrimtime.
’ Pavasarį keliaudami į 
vakarus, ispanai su savo 
vadu De Soto surado Miss
issippi upę ir visą jos didy
bę, 1541 m. gegužės mėnesį. 
Tai buvo arti Lower Chi
ckasaw Bluff, Tunica aps
krityj, Miss, .valstijoj.

i ir mire susikrimtime.
Mizcrnas Galas

Taip ir užsibaigė De So
to avantūristinė karjera, be 
aukso, be kitokio lobio, be 
indijonų belaisvių ir be jų 
apkrikštijimų. Likosi dar 
fabrikanto Chryslerio iš- 
dirbystės automobilio pava
dinimas “De Soto”, kuris 
irgi keliauja po plačiąją šią 
šalį.

Nepadėjo De Soto’ui ir jo 
kariauninkams nei dievas, 
nei maldos, o paskutinį pa
tepimą teko panaudoti dau
gumai sau patiems mirš
tant, pervertiems karingų
jų indijonų vilyčiomis.

Tai tokia istorija De So
to ir jo ispanų ekspedicijos, 
kuri katalikų religijos var
du geidė turtų, troško už
valdyti kuodaugiausia pa
saulio, o kas jiems pasiprie
šino, tuos jie palaimintai 
naikino ugnim ir kardu.

I. U.
De Soto Mirtis ir Pomirtinė 

Apgavyste
Persikėlęs per sraunius 

upės vandenis, De Soto 
traukė į vakarus, bergž
džiai ieškodamas aukso; 
praleido visus metus laiko, 
besitrankydamas po yytinį 
pakraštį Rocky kalnyno; 
grįžo prie Mississippi kran
tų ir ten mirė nuo karštli
gės, 1542 m. gegužės 21 d.

De Soto su savo pasekė
jais skelbė indijonams, ku
rie buvo saulės garbintojai, 
kad jis esąs saulės sūnus 
ir kad krikščionys nemirš
tą; tai buvo mintis paslėpi
mui vado mirties nuo pago
nių. De Soto buvo slaptai 
užkastas prievartėj ispanų 
stovyklos. Indijonai žinojo, 
kad jis sirgo, ir jie, atsar
giai apžiūrėję, surado nau
jai sukastą kapą, ir pradė
jo būriuose apsvarstinėti tą 
klausimą. Tatai sukėlė nuo
žiūrą ir baimę ispanuose, 
kad indijonai nepavogtų jų 
vado lavono. Leitenantas 
Mosocoso todėl paliepė nak
tį iškasti numirėlį. Tada is
panai, suvynioję lavoną į 
drobulę, pripylę gana smė
lio ir padėję valtin, nusiįrė 
į vidurį Mississippi upės ir 
paskandino, kad indijonai 
nesurastu.

Vėliau indijonų viršyla 
užklausė ispanų: Kur yra 
De Soto? Ispanai atsakė, 
kad jis nukeliavęs į dangų, 
bet greitai sugrįšiąs.

De Soto prieš mirtį pali
ko ekspedicijos vadovybę 
Mosocosui, kuris su ispanų 
likučiais pasiekė Meksiką; 
ten Castilian dvaro palo- 
ciuose ispanai , buvo iškil
mingai priimti ir suteikta 
jiems'visokeriopi pasilinks
minimai.

Kada žinia apie De Soto | 
mirtį pasiekė Kubą, jo žmo-1

Cliffside. N. J.
ĮVAIRIOS VIETOS ŽINIOS

Praeitų metų vasarą Pali
sades Amusement Park savi
ninkai uždraudė negrams 
maudytis parko maudynėj 
(swimming pool). Negrai tą. 
uždraudimą ignoravo ir įsi- 
grūdimu bandė pasimaudyti. 
Policija negrus areštavo, o 
teismas nubaudė dėl netvar
kingumo.

Piliečių teisėms ginti (civil 
rights) komitetas kreipėsi į 
federal) teismą dėlei diskrimi
nacijos ir neteisėto areštavi
mo. Dabar įvyko teismas ir 
teisėjas William Smith pa
tvirtino pirmąjį nuosprendį. 
Jis pareiškė, kad minėtas pati 
kas yra privatinė nuosavybė, 
ir todėl savininkai n e prasi
žengė diskriminacijoj. Poli- 

i cija areštavo kaipo netvar- 
kuoliūs ir kaipo toki buvo nu- 

i bausti. .Tai mat, kaip valdo
nai gudriai paaiškina piliečių

! teisių lygybę.

Vietos aukštosios mokyklos 
i (high school) studentai turi 
s u o r gani z a vę Dramatinį 
Kliubą. Kliubo prezidentu 

i yra Charles Bakūnas, sūnus 
j Jerrio ir Adelės Bakūnų. Char
les ne tik kliubui prezidentauja, 

* bet yra- geras monologistas. 
Daugelį kartų per radio sakė 
monologus su dideliu pasiseki
mu ir pagyrimais.

Kita šio kliubo atsižjmiėjusi 
studentė Miss Roseanne Reidy,, 
kaipo oratorė — prakalbininkė. 
Ji pripažinta antra geriausia 

|! oratore New Jersey valstijoj. .

15 d. vasario, vietos IWO ru
sų skyrius, surengė krutamu 
paveikslų vakarėlį. Buvo rodo
ma “Pageant of Russia” (vaiz
das apie Rusiją). Susirinku
siems paveikslai labai patiko. 
Publikos susirinko daug. Ne
mažai ir lietuvių atsilankė.

f Tąsa 5-mp pusi )

i

Pittsburgh© jaunas kinukas Yung Know Lee muša būb- 
ną atžymėjimui kiniečių 4,646 metų sukakties.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--< Antrad., Kovo 2, 1948



PASKUTINIS CARAS
WATERBURY, CONiy

-10-4-47— (Istorine Apysaka) —120—

Parašė Justas Paleckis

(Tųsa)
Tačiau vasario 23 d., kai gatvėse jau 

ėjo riaušės, Dūma ramiai svarstė eilinius 
sveikatos ministerijos reikalus. O Dū
mos pirmininkas Rodzianka patarė mi
nias iš gatvių sklaidyti vandeniu iš ug
niagesių švirkšlių. Dūma dar nemanė, 
kad tai jau revoliucijos pradžia. Dūmos 

•sluoksniuos buvo daugiau žinoma apie 
generolo Krimovo ir kelių jo sąmoksli
ninkų ruošiamą perversmą, kurio tikslas 
pašalinti silpnavalį ir nepopuliarų carą 
Nikalojų ir pavesti sostą tinkamesniam 
jo giminaičiui. Revoliucijos iš apačios, 
gaivalingos revoliucijos Dūma nelaukė 
ir jos bijojo.

— Volkovai, būk geras, pranešk jos 
didenybei, kad tos riaušės Petrapily tik 
chuliganų darbas, daugiausiai gatvėm 
bėgioja pusberniai padaužos ir tingi
niai, kurie nenori dirbti. Jokio pavojaus 
nėra, tegu niekas nesijaudina.,

— Koks čia gali būti pavojus! Žino- 
, ma, nieko nebus! — visiškai įsitikinusi 

sako carienė, išklausiusi tą pranešimą.
Rūmų ceremonijmeisteris grafas 

Benkendorf as sako, kad viskuo kalti so
cialistai, kurie trukdo maisto pristatymą 
geležinkeliu ir verčia duonkepius strei
kuoti. Jis pranešė, kad į Petrapilį su
traukta naujų atsarginės kariuomenės 
dalių.

Protopopovas, kuris kasdien skambin
davo carienei, iš ryto neturėjo pranešti 
nieko ypatingo. O vakare apie prasidė
jusias demonstracijas nenorėjo specia
liai skambinti, bijodamas ją jaudinti ir 
manydamas, kad ryt galės pranešti apie 
likviduotus riaušių bandymus. Bet ca
rienė vis tik sužinojo aplinkiniais keliais, 
kad Petrapily tą dieną buvo neramu, 
kad miesto varguomenė išdaužė kepyklą 
ir teko šauktis kazokų. Tą dieną jai te
ko priiminėti įvairių tautų delegatus, 
kurie jai prisistatė. Tymais susirgęs bu
vo jau Aleksiejus, Olga ir Tatjana, ser
ganti gulėjo ir Anė Virubova, kurią vi
suomenėj vadinu antrąja caro žmona.

• Caras apie riaušes tą dieną nieko ne
sužinojo ir ruošėsi paprastiem praneši
mam ir pramogom, kurias jis turėdavo 
nuobodžiaudamas Mogiliove. Carui rū
pėjo greičiau čia viską atlikti ir skubėti 
namon pas sergančią šeimą.

Vasario 24 (kovo 9) d.
Petrapilio įgulos viršininkas genero

las Chabaiovas išleido pranešimą, kad 
miltų Petrapilis turi pakankamai, nėra 
pagrindo ihanyti, kad pritrūktų duonos. 
Kai kur jos nepapakę todėl, kad žmonės 
daug duonos pirkę atsargai sudžiovinti 
sausainiais. Bet darbininkų tą dieną 
streikavo apie arti 200,000. Žmonių mi
nios traukė iš priemiesčių į miestą Ne- 
vos ledu, nes per tiltus neleido. Nevos 
prospekte jie telkėsi į demonstraciją, 
nešė raudonas vėliavas, plakatus su šū
kiais “Duonos!”. “Šalin vienvaldybę!”. 
Policija, kareiviai ir raiteliai stengėsi 
vaikyti minią. Vienur išvaiko, kitur su- 
sįrenka.
• Didelė demonstrantų minia prasiveržė 
į Znamensko aikštę ir ties Aleksandro 
III paminklu prasidėjo mitingas. Sklai
dyti minios atjojo raitosios policijos bū
rys, bet minia apmėtė policiją pagaliais, 
akmenim, ledo luitais, ir būrys pasitrau
kė. Pasigirsta minioj šūkiai “Tegyvuoja 
respublika!”, “Šalin policiją!”. Kiti šau
kia “ura** kazokam, kurie nenori minios 
vaikyti ir laikosi lyg ir nuošaliai, o į pa
lankumo šūkius šypsosi ir nusilenkia mi-’ 
niai. Visur minia su neapykanta ir ak-z 
menim sutinka policiją, o su kareiviais 
ir kazokais geruoju pasikalba. Nuken
tėjo jau 28 policininkai. Tačiau šaudy
mų tą dieną nebuvo. Karo ministeris 
Beliajevas ir užsienių reikalų ministeris 
Pokrovskis prašė vengti žmonių aukų, 
nes tai sudalytų blogą įspūdį pas santar
vininkus.

Gen. Chabaiovas sušaukė skubų pasi
tarimą, kuriame nutarta rūpintis tvar^ 
kingu miltų paskirstymu kepyklom, iš
krėsti ir suimti aktingesnius revoliuci
nius veikėjus, iškviesti naują raitelių 
dalį, nes kazokai minios sklaidyme ma
žai energijos teparodo. Vakare gatvės 
pilnos žmonių. Ministeris pirmininkas 
Golicinas iš posėdžio nedrįsta savo auto
mobiliu grįžti Nevos prospektu ir turi 
važiuoti aplinkinėm gatvėm. Jis dabar 
tik pamato, kad padėtis rimtesnė, negu s 
jis manė.

Vyriausioj būstinėj Mogiliove ramu. 
Carui tą dieną buvo įteiktas karo kry

čius Belgijos karaliaus vardu. Jis ra
miai klauso pranešimų, rašo, skaito to
liau Cezarį. Tiesa, jau gauta iš Petrapi
lio žinių apie riaušes, bet su pastaba, kad 
jos lengvai numalšintos. Rūmų komen
dantas Vojeikovas ramiai tvarko butą, 
savo žmonai, kuri ruošiasi atvykti į Mo
giliovą: jis kabinę ja paveikslus, užuolai
das,, nurodinėja, kaip sutvarkyti baldus. 
Caras apie pusvalandį kalba telefonu su 
cariene, bet daugiau apie vaikų sveikatą. 
Ypač jiems rūpi pavojingai sergąs Alek
siejus., Dėl riaušių carienė pataria carui, 
kad jis lieptų nusiųsti į Petrapilį tikrą 
gvardijos raitelių pulką, nes atsarginiai, 
kurių tarpe daug petrapiliečių, ne labai 
patikimi.

Tik smarkusis girtuoklis ir caro arti
masis draugas flago kapitonas Nilovas, 
ištuštinęs konjako bonką, jumoristinio 
pesimizmo tonu kartojo:

— Ateis revoliucija ir iškars mus vi
sus. O ant kurio stulpo pakars — tai vis- 
tiek!

0

Vasario 25 (kovo 10).
Apie pusiaudienį Petrapilio centrali- 

nese gatvėse vėl susirinko dešimtys tūks
tančių žmonių. Streikuojančių skaičius 
jau pasiekė 240,000 žmonių. Neišėjo 
daug rytinių laikraščių. Minioj ėjo kal
bos apie naktį suimtus revoliucionierius. 
Pasigirdo šūkių, kad reikia eiti juos va
duoti. Kai kur minia puolė policiją ir 
prieš minią einančią kariuomenę. Minia 
mėtė jau ne tik akmenis, bonkas ir ledą, 
bet ir petardas, net rankines granatas. 
Pavakarėj ties miesto taryba iš minios 
buvo paleista revolverių šūvių. Sužeidus 
į galvą dragūną, raiteliai nusipėstino ir 
šovė į minią, kuri išsisklaidė, palikusi 3 
nušautus Ir 9 sužeistus. Tai buvo pirma
sis susišaudymas. Vasilijaus saloj kari
ninkas nušovė jam grasinusį darbinin-

Carskoje Selo rūmuos suskambėjo 
skambutis. Prie telefono priėjo senasis 
caro tarnas Volkovas. Skambina Proto
popovas.

— Pone ministeri, jos didenybė nepa
sitraukia nuo labai nusilpusio caraičio 
lovos ir negali prie telefono prieiti, gal 
nč ornlin nrntiaSH ini'?

Bet tai jau nebe 1905 metų kariai ir 
kazokai. Policijos išvaikyti darbininkai 
vienoj vietoj, kepures nusiėmę, priėjo 
prie kazokų ir pradėjo prašyti, kad ka
zokai pagelbėtų “faraonų” (“Faraonais” 
revoliucionieriai vadino policininkus) 
skriaudžiamiem ir žudomiem alkaniem 
darbininkam. Daugely vietų darbininkai 
prieina visai arti prie kareivių ir kalbi
na juos, prašydami nešaudyti. Ypač drą
sios moterys. Jos visiškai prisiartina 
prie kareivių ’ grandinių, griebia už 
šautuvų, maldauja, kartais net įsakinė
ja: “Pasukit į kitą pusę'savo durtuvus, 
prisijūnkit prie mūsų prieš darbininkų 
priešus!” Tuo labiau, kad kareivių tarpę 
daug petrapiliečių.

Ypatingai' didelis mitingas vėl ties 
Aleksandpo III paminklu Znamensko 
aikštėj. Čia vienas riaušininkų būrys su
sirėmė su policija, o pasitaikiusį arti ka
zoką nutraukė no arklio. Bet kazokas 
nepyksta, nesigina. Jis pareiškia: “Ir aš 
su jumis!” Minia šaukia jam “ura!”. 
Kaip pirmasis akmuo į langą buvo pir- ■ 
muoju riaušių ženklu, taip tas pirmasis 
atvirai į revoliucijos pusę stojęs kazokas 
buvo prasidedančios kariškos revoliuci
jos ženklu.'

Vakarop toj pačioj Znamensko aikš
tėj policijos pristavas Krilovas, norėda
mas energingai imtis minios išvaikymo, 
pasiūlė kazokam įsiveržti į minią ir 
sklaidyti ją kardais. Vietoj atsakymo 
kazokų karininkas'nukirto pristavui gal-

(Bus daugiau)

. Vasario 10 mirė Josephine 
Evelyn (Bobbin) Jimėnez, 35 
metų, moteris John Jimenez, 
gyvenusi 97-08 Plattwood 
Ave., Ozone Park, L. L, N. Y. 
Gimusi ir kūdikystės dienomis 
gyvenusi su tėvais Waterbu
ryje. Per paskutinius 20 me
tų ji gyveno Long Island, N. 
Y., Iš profesijos buvo moky
toja. Susirgusi gripu, mirė 
nuo plaučių uždegimo į trum
pą laiką.

Jos kūnas'buvo parvežtas į 
Waterbury ir pašarvotas John 
Deliniks, graboriaus, šermenų 
namuose. Laidotuvės įvyko 
vasario 12 d. Jos kūnas buvo 
nugabentas ir padėtas į vaul- 
t’ą Pine Grove Cemetery iki 
pavasario. Pavasarį bus pa
laidotas Lietuvių Laisvose Ka
pinėse šeimynos lote, kur jau 
ilsisi jos tėvelis J. Bobbinas, 
motina Bobbinienė ir sesuo.

Ji paliko nuliūdime savo vy
rą John Jimenez, tetas Kle- 
mentiną Jenkeliūnienę ir Idą 
Ablažienę, kurios gyvena Wa
terburyje, ir N. Shopienę New 
Britaine. Taipgi paliko nu
liūdime keletą pusbrolių ir 
pusseserių.

Jos tetos K. Jenkeliūnienė ir 
Ida Ablažienė, kurios dabar 
gyvena Waterburyje, yra pro
gresyvūs moterys, Laisvės skai
tytojos ir geros veikėjos dar
bininkiškame judėjime.

Jos motina taipgi buvo pro- 
gresyvė, ir kuomet gyveno 
Waterburyje, visuomet veik
davo progresyvėse draugijose. 
Mes reiškiame jiems visiems 
giliausią užuojautą jų liūdno
je valandoje.

masi prie tos dienos, kad pa
daryti ją pasekminga.

Taipgi bus rengiamas pikni
kas dėl Laisvės naudos rug
pjūčio 22 d., Lietuvių Parke. 
Prašome Conncticut valstijos 
lietuvių draugijų įsitėmyti tas 
dienas ir nieko nerengti, nes 
kada pasitaiko du dideli pik
nikai tą pačią dieną^ tai nei 
vienas nebūna pasekmingas.

M. Svinkūnicnė.

Camegie, Pa
NETIKĖTA MIRTIS

Vasario 8, š. m., po pietų, 
K. šiurmaitis nuėjo pas J. Ar- 
bašauską, kur J. A. gyveni 
prie buvusių senų anglies ka
syklų Green Tree Boro. K. 
šiurmaitis tankiai atlankyda
vo J. A., nes tiktai apie 20 
minutų eiti nuo K. š. namų 
iki J. A. gyvenimo - vietos. 
Apie 6 vai. po pietų K. š. 
išėjo namo, bet K. šiurmai
tis namo neparėjo. šeima 
laukė ir manė, kad jis pareis 
ant vakarienės, bet jis nepar
ėjo. Neparėjo nei naktį, nei 
ant rytojau,’vasario 9.

Tuomet namiškiai ėmė jo 
jieškoti, klausė J, Arbašaus- 
ko apie jį. J. A. paaiškino, 
kad jis iš jo išėjo namo apie 
6 vai. popiet. Tada ėmė visi

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Drau-Lietuvių Literatūros 
gijos 28 kuopos moterys ren
giasi prie apvaikščiojimo mo
terų tarptautinės- dienos. 
Įvyks kovo 10 dieną, 7:30 v. 
vakaro, svetainėje 103 Green 
St.

Tą patį vakarą įvyks ir 28 
kuopos susirinkimas. Susirin
kimą bandysime sutrumpinti. 
Viską aptarsime greitai ir po 
susirinkimo turėsime gerą mo
terį kalbėtoją, kuri apibūdins 
moterų tarptautinės dienos 
reikšmę ir padarys peržvalgą 
nuveiktų moterų darbų per 
paskutinius metus. Taipgi kal
bės apie bėgančius šių dienų 
iškilusius politinius ir ekono
minius klausimus. Po prakal
bų turėsime užkandžių su ar
bata.

Kviečiame visas ir visus at
silankyti ir prisidėti prie ap
vaikščiojimo moterų dienos. 
Kurie esate L. Draugijos na
riai, galesite gauti ir knygą 
už 1947 metus, jeigu kuris iš 
jūs dar negąvųte. Taipgi ga
gėsite pasimokėti mokestis į 
Draugiją už 1948 metus, jei 
kurie dar nemokėjote.

Konstancijos Menkeliūnaitės 
koncertas, kurį rengia Vilijos 
Choras, įvyks kovo 14* dieną, 
sekmadienį, kaip 2:30 dieną. 
Vieta—103 Green St.

Kviečiame visus Waterburio 
ir apylinkės lietuvius atsilan
kyti į šį nepaprastą koncer
tą ir jį paremti. Program© iš
pildyme dalyvaus K. Menke- 
liūnaite! (Campa), tik neseniai 
atvykusi iš Italijos, ir Vilijos 
Choras, vadovybėje Gertrudes 
.Ulinskaitės.

Mums visiems bus malonu 
t/ 

išgirsti K. Menkeliūnaitę dai
nuojant, nes per daugelį me
tų jos negirdėjome. Gyven
dama Italijoje ji lavino savo 
balsą, dainavo koncertuose ir 
yra padariusi didelį progresą. 
Taipgi, po koncerto dainininkė 
papasakos mums, ką ji pergy
veno Italijoje karo laiku ir 
apie lietuvius pabėgėlius Ita
lijoje.

Waterburio Lietuvių Vilijos 
Choras su 3-čia Meno Sąjun
gos Apskritimi yra nutarę pa
rengti pikniką—dainų , dieną. 
Lietuvių Parkas Waterbury j e 
jauy yra paimtas dėl tos dainų 
dienos, tai bus liepos 18 d., 
nedėldienis, ir bus visais gali
mais būdais iš anksto rengia-

Aukso Altoriukas, maldų knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

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

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

Apie pangų. Saulę, Mėnesį ir Žvaigždes 
Elcnutė i» Jonukas, gražios apysakait. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

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

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

apie burtus .......................................
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

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

brolius .,... .*.............................. t.....................
"Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

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

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

kitokį elgesiai, su paveiksi...............
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nuslm. 
Gudrus Piemenukas, graži žiemės apys. 
Grigorius, kalu išgyveno prirakintas ant 

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

paveikslais ............................................
Jnqkų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir t.t......................  «...
Kabalas, laimes rodykle, su Saliamono 

nosių ................................... ..................
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais .................................
Keliautojai, į Šventų žemę, Jerurolimų 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kak 
Laimė ir Planetos, nuspčjimjki laimių 

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

knyg. su paveiksi. .....................
Nedoras Žydas, įdomūs skaitymai .......
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie 

priveda žmogų ..................................
Piloto GalaŠ, Sūdžia Jčzauš ..............
Paparčio žiedas, kur jį gali atrasti; ir 

viskų paskui žinoti ........................... .
Patarimai Vyrams ir Moterims,, kas < 

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

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

Pekla, Kur Ji *Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo .............

Ragana, graži apysaka ............................
Raktas į Laimingų Gyvenimų, atidaryk 

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

Noah Ark'as, įdomūs skaitymai ...........
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras 

Kristaus pasekėjas ............................
Trys Užkeiktus Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga 
Virėja kepėja, kenuėtoja, su apie 450 

receptų .................. ..............................
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juoki; ir funių knyga su 
paveiks. ...i...................................................
Sapnų knyga, apdaryta, Su paveiksi. .. 
Saulės Ritulys, bu visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

Laiškams popiera, rašyti į Lietuvų, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų.. Tuz. 
40c; 3 tuz. $1.

Tyra MostiS. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .. ..................
Dvi uncijos ......................... ..................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ................................... ..

Nervų pastiprintojas ..... ■............—.........
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................
Nuo Inkštų ir akmenėlio augimo ....... .
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės .... ............:.... .
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti 

lovoje *.......................................................
Vidurių valytojas ...............  —
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .........
Niio ncsUtukimo (eiti kūdyn) ..............
Nuo šlapligčs diabetų ............................ .
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ....... ....... i......... !
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka-

$1.75

75c

15c 
10c 

<25c

$2.25

80c

35c 
75c

S5c 
25c

25c

35c

35c

30c
15c 
35c 
25c

35c

25c

35c

15c

25c 
35c 
35c

25c 
35c

65c 
50c 
25c

25c 
10c

25c

$2.50

25c

30c
35č

$1.00
25c

$1.50
25c

$1.50

$1.00
25c

50c
$1.60

45c

25c

$1.25
$2.25

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

75c

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

$1.25

taro (hayfever) ......................... -....... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po t no ♦ ■

Pailių ...........................  85c
vandeninės ir širdies ligų ——.. 60c
nemalonaus kvapo ................».... ~~ 85c
Surūgusio pilvo (heartburn) 85c
veneriškų ligų ..........     $1.25

1.00.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo _______, .
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

piaiskenas, sulaikė slinkimų ir nuo 
pražilinto ...J,............... ;............  60c
Norintieji įsigyti bile vieni ii viri minėtų 

knygų ar žolių, rašykite į:

M. ŽUKAIT1S,
884 DPtV St., Spencerport N. Y. 

(cdv.)

jieškoti ir surado nelabai to
li nuo J. A. gyvenimo vietos, 
giliame rave (mat, čia kiek 
metų atgal steam shovel kasė 
anglų ir išvertė giius ravus), 
kur K. Š. beeidamas turėję 
paslysti ir įpuolė į gilų ravą, 
kur jį rado sušalusį.

Matyti, kad puldamas turė
jo prisimušti, o kadangi iš va
sario 8-tos į 9-tą labai daug 
šalo, buvo žemiau zero, tai 
nelaimingasis ‘ir sušalo. Jį 
graborius H. G. Henney pa
ėmė į savo koplyčią.

Tai tokia buvo Kazimiero 
Šiurmaičio netikėta gyvenimo 
pabaiga!

Velionis priklausė prie 
LDS 143 kuopos ir SLA 128 
kuopos. Iš Lietuvos paėjo iš 
Bedežerių kaimo, Vilkaviškio 
parapijos. Buvo apie 73 motų 
amžiaus. Į šią šalį atvažia
vo 1896 metais. 1908 metais 
buvo išvažiavęs į Lietuvą, bet 
tais pačiais metais ir vėl su
grįžo į JAV ir tais pačiais 
metais apsivedė.

, Apsivedęs išgyveno apie 40 
metų. Vasario 12 d. tapo pa
laidotas Chartiers laisvose 
kapinėse. Bet nelaisvai palai
dotas, nors velionis ir buvo 
laisvų pažiūrų ir su bažnyčia

Fotografas
; Traukiu paveikslus familijų, ves-; 

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau;; 
naujus paveiks
lus ir krajavus;; 
sudarau su ame- ■ ■ 
rikoniškais. Rei*;; 
kalui esant ir 
padidinu tokio;; 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- " 
^ogi atmaliavoju" 
įvairiom .spalvom."

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLeninore 5-6191

tuvių, kitokių

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir

• ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

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

neturėjo nieko bendro. Bet į 
koplyčią buvo pakviestas liu
teronų ministeris-kunigas, ku
ris iš Biblijos skaitė įvairias 
pasakaites koplyčioj ir ant 
kapų dar kelis žodžius pasa
kė. %

Kaip liuteronų, taip kata
likų kunigų yra tas pats tiks
las— žmones laikyti nežinys- 
tėj, juos mulkinti ir išnaudo
ti.

Velionis paliko dideliame 
nuliūdime moterį Elzbietą, 
dukterį Juzę, sūnų Edvardą, 
seserį Konstanciją, brolį Jur
gį ir tris anūkus. Brolis Jur
gis gyvena Dixon City, Pa., 
bet į pagrabą nepribuvo.

Ilsėkis, drauge Kazimierai, 
sau ramiai šios šalies žemelėj. 
Reiškiu gilią užuojautą E. 
Šiurmaitienei ir visai , šeimai- 
šio nuliūdimo valandoje.

J. G.

KONGRESAS NUMUŠĖ 
$2,500,000,000 NUO 
TRUMANO SĄMATOS

Washington. — Kongre
sas galutinai nukirto pus
trečio biliono dolerių nuo 
prez. Trumano reikalauja
mų lėšų valdžiai per metus.

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
Į-----—---------------

t

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BAR
126 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 ms 
lortu. Mandagus patarnavimas.

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

mūsų šer 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Yemen Si
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusI.---Laifcvė (Liberty, Lith. Daily)-* Antrad., Kovo 2, 1948

Ki
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KRISLAI
WORCESTER, MASS

Elizabethietis.kermošiaus įspūdį.

pasinaudoja advoka-Vis

Aušros ir Newark,

Drau-

■

i

i

dery- 
vieną

natural io gazo, sakoma, 
padaryti sintetišką ga

mes, 
tave

Būtų labai gerai, jei darbininkai nors syki suprastų, 
kad sunjcus darbas niekad niekam nepakenkė...”'

žmones 
■ narius,

giau pinigų paskirtų Truma- 
no Doktrinos įgyvendinimui.

Chicagos 
vėl išsi- 
triukšmo 

Amerikos 
Kongreso

Dir- 
die- 
va- 
Bu-

Phi- 
o iš 

miestą

To viso

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Lįetuvon. Jie turi auksinę 
progą sugrįžti tėvynėn ir tap
ti jos gerbiamais, naudingais 
vaikais.

Juozas Diržius Mirė Busu 
Važiuodamas

Tas visas alasas dėl įvykių 
čechoslovakijoje praeis, kaip 
nemaloni audra nuo 

' stokjardžių, ir oras 
švarins. ~

CHICAGOS ŽINIOS
Lietuvos Priešams Nekaip 
trėkasi Fanatizuot 
Net Savo Žmones

Trys laikraščiai, trys ar 
l$et’)fi radijušninkai, dvylikos 
parapijų kunigai pei’ kokias 
dvi savaites, diena iš dienos, 
šaukė ir 'maldavo, kad minios 
rinktųsi į Amalgamated Cen
ter minėti vasario 16 d. “ne
priklausomybės” šventę. Gar
sino ir senatorius ir kongres- 
xmanus, ir Douglas’ą ir Grinių 
ir tarybos trijulę ir daug ki
tokių atrakcijų.

Amalgamated Center gali 
sutalpinti apie dvyliką šimtų 
žmonių. Bet į Amalgamated 
Center nei tiek nesusirinko. 
Buvo tuščių vietų.

“Draugo,” “Naujienų” ir 
“Sandaros” vadeivos visuomet 
šūkauja, kad jie atstovauja 
šimtą tūkstančių lietuvių. Na, 
o savo šauksmais jie prisivi
liojo biskį daugiau vieną nuo
šimtį tos “armijos,” kurią jie 
sakosi atstovaują.

. Ar tai ne subliūskimas?
Tie dvylika šimtų žmonių 

sudėjo ant “tautos aukuro” 
tik $2,223. Nuo kiekvieno iš
eina po du dolerius. Kišeni
nis pasišventimas toli toli at-, 
silieka nuo to fanatiško įtūži- , 
mo, kurį demonstruoja Grigai- . 
tis, šimutis, Vaidyla,. Grinius. į 
Ii- debesys, menkas ir doleri- Į 
nio lietaus tik lašeliai.

Kongresmanas Busbey ža- j 
dėjo padėt atstatyti seną val
džios formą Lietuvoj, šimutis | 
skerečiojo ir deklamavo. Kaip 
paprastai, jo kalba buvo tuš
čia. Grigaitis pranašavo su
kilimą Rusijoj. Jis jau per 30 į 
metų tą pranašauja. Doug- j 
las, demokratų kandidatas į I

Jie irgi 
O pa- 

pradėjo

da rezignavo. Daužvardis at
kalbėjo senus poterėlius. Jis 
tiki į Lietuvos prisikėlimą tiek 
jau, kiek jis tiki į antrą Jė
zaus Kristaus atėjimą.

O kas liko, tai jau Miko. 
Mikui Vaidyla? liko nuotrupos, 
špargaliukai.

Kuomet sužinota, kad aukų 
surinkta tik biskį daugiau, 
kaip du tūkstančiai, “vadai” 
padarė rūškanas minas. So
cialdemokratai niekad nepum
puoja dolerių iš savo kiše- 
niaus. Kunigams labiau rūpi 
jų parapijų iždas, 
neparodė duosnumo. 
prastoms avelėms
įkyrėti aukavimas amžinosios 
propagandos reikalams.

Būčiau užmiršęs primint, 
kad kunigas Albavičius su
kalbėjo maldą, kad sustiprint 
načalstvą ir abejojančias dū
šias. Jo malda buvo bana- 
liška kaip poteriai. Net ma
rijonų “Draugas” nusitarė ją 

' ighoruoti, kas kunigą Albavi- 
čių labai įskaudino.

Į Amalgamated Center bu- 
,vo susirinkęs ir mažokas skai
čius progresyvių pasižiūrėti į 
tas liūdnas apeigas. Jie iro- 

J niškai šaipėsi, kad 'kalnas pa- 
' gimdė pelę.

Vakare, toj pačioj svetainėj, 
' įvyko koncertas. Dainėmis 
i mėginta pataisyti prastą poli- 
I tinį

Tiek Pripažins čecho- 
sloyakijos Valdžią

London. — Nors Ameri
ka ir Anglija protestavo 
prieš perorganizuotą Če- 
choslovakijos ministrų ka- 

senatorius, skaitė nuobodžiau-; bjnetą, bet vis tiek pripa- 
sią istoriją. Net ištikimieji' žins jos valdžią. — Iš pra- 
pradėjo žiovauti. Griniui kai-; džios buvo skelbiama, būk 
bant, mikrofonas sugedo. Be-; angląi - amerikonai nepri
veik niekas negirdėjo jo kai- pažins naujos Čechoslovakų 
bos. Net pati Dievo Apveiz- i valdžios.

Paul Lustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai Įruoštas 1 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. »

Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sūlyg parei- 
kalavimo? Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite 
SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

RONKONKOMA
.. 8G3I

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) /

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

mjUUMHtlHt

Vasario 18 d. Juozas 
žiuš iš darbo liuosą savo 
na, pasižiūrėjęs judžių, 
žiavo busu namo ir mirė,
so vairuotojas, tik davažiavęs 
galą linijos, patyrė', kad jo 
pasažieris miręs.

Juozas Diržius gimė Gel
gaudiškiu kaime, Suvalkų rė- 
dyboje, Lietuvoje, 1885 m. Į 
šią šalį atvyko 1905 m. ir vi
są laiką išgyveno. Dirbo dra- 
taunėje tūlą laiką, įy daugiau 
16-kos metų valgyklose kaip 
virėjas. . '

Vietinis angliškas laikraš
tis net antgalvį uždėjo “Mill
bury Street Clief Dies on 
Board Bus.” Laisvai tapo 
palaidotas vasario 21 d. Di
delis skaitlius jo draugų, pa
žįstamų ir giminių palydėjo į 
Vilties kapines. D. Jusius pa
sakė keletą žodžių graboriaus 
Karaliaus bute ir ant kapinių.

Juozas prigulėjo prie z Liet. 
Sūnų ir Dukterų Broliškos 
Draugijos, kuri suteikė grab- 
nešius ir gėlių vainiką. Daug 
gėlių puošė jo karstą nuo gi
minių ir draugų.

Juozas paliko .nuliūdime 
žmoną Oną šimkaitę, vienati
nį sūnų Edvardą 
James ir David, 
seserį Barborą ir 
minių.

bininkė choro mokinime, ga
biai vartoja pianą. Ji akom
panavo visiems programos da
lyviams.

Antras dalykas — Konstan
cijos Menkeliūnaitės pasiro
dymas buvo maloniai sutiktas 
gausių aplodisrpentų iš ’publi
kos. Jos .dramatiškas sopra
no dainavimas puikiai žavė
jo klausytojus, kad po kiek
vieno pasirodymo buvo karto
tinai iššaukta daugiau dai
nuoti ir ji neskūpėjo dainų.

Smuikininkė K u 1 i e š i e nė 
(Mickevičiūtė) puikiai pasi
rodė su solo.

Koncertas tikrai gražus ir 
sėkmingas. Po koncerto buvo 
bankietukas, kur gana gau
siai publikos dalyvavo. Pa- 
sivalgius, pasakyta keletas 
prakalbėlių. Iv Viešnia sveiki
no visus dalyvius ir *■ linkėjo 
vieningai veikti ir darbuotis 
meno srityje.

Sueiga baigėsi * vieningoje 
senesniųjų su jaunaisiais nuo
taikoje. ' D. J.

ELIZABETH, N. J
Įvairūs Nuotykiai

Mano geras pažįstamas Ben
jamin Linkevičius pateko į tik
rai nepavydėtiną šeimynišką 
bėdą.

Vyrukas jaunas, pilnoj svei
katoj ir turįs dar drabužių ant 
savo nugaros, bet ve — neteko 
darbo, jauno penkių metų sū
naus, $16,000 uždirbto kapita
lo, na, ir žmonelės.

O tai viskas įvyko dėlei šei
myniškų nesutikimų, nes Ben
jamino žmonelė, gyvendama 
pas -savo tėvus ir turėdama ti
krą galią, išvarė jį iš namų, o 
j-o uošvis iš saliūno darbo, ku
riame Linkevičius dirbo kaipo 
bartendęris.

Linkevičiai yra vedę 1942 
metais ir nuo tuo laiko abu su
tiko dėti uždirbtus pinigus ant 
vieno vardo keliuose bankuose.

B. Linkevičius savo ' skunde 
teisėjui Alfred Šteinui sako, 
kad visus uždirbtus pinigus ati
duodavo savo moterei, apart ke
lionės lėšų ir “lunch money.” 
Jų turtas dalinasi šitaip: $8,- 
631 dviejuose bankuose ir $2,- 
125 karo bonais* o $5,91)0 jo 
žmonelė jau paspėjo išimti iš 
kito* banko, neduodama jam 
nei cento. 4

šiomis dienomis teisėjas Al
fred Stein uždėjo areštą ant jų 
įdėtų pinigų bankuose, neleis
damas išimti pinigų nei Ben
jaminui, nei jo žmonai.

Gaila jaunų žmonių, kad tar
pe .fų įvyksta nesutikimai, nes 
iš to , tik 
tai.

— Petronėlę, su kuria ilgai ne
gyveno.

Elizabethe išgyveno 36 me
tus, o Diehl Co., išdirbo 23 ’me
tus.

A. Labanauskas buvo laisvų 
pažiūrų, bet jo šeimyna po jo 
mirties padarė jį geru parapi- 
jonu vietinės katalikų bažny
čios ir palaidojo jį su religi
nėmis apeigomis šv. Gertrūdos 
kapinėse, Woodbridge, N. J.

Lai Aleksandrui būna leng
va šios šalies žemelė, o 
likę tavo draugai, visada 
minėsime.

Tš Texas valstijos per' 
ladelphia į Linden, N. J., 
čia per Elizabetho 
Third gatve planuojama nu
tiesti dūdas ar rynas, kuriomis 
pristatys natų ralį gazą New 
Yorko miestui.

Tam darbui priešingi gele
žinkelio kompanijų interesai, 
nes mažiau reikės pristatyti 
anglių apylinkės miestams.

Priešingi tam planui ir Third 
gatvės gyventojai, kuriz yra 
tirštai apgyventa, nes gręs di
dis pavojus dėl to, kad gazo 
spaudimas bus 750 svarų “per 
square inch,”' nors rynos ar 
dūdos bus įkastos 6 pėdų gilu
moje.
• Iš to 
galima 
žoliną.

HELP WANTED—FĖMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 
dirbti prie užsiuvimo ieibelių ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių ' 
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

& BROS., INC.
East 14th Street, N. Y. C.

(82)

PATYRUSIOS
MAŠINŲ OPERATORES

Moderninė dirbtuvė. Puikiausios darbo sąlygos 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės
MADISON APPAREL CO., Ine.

296 MADISON STREET 
WILKES-BARRE, PA.

_____________Q2)
KAMBARIŲ TVARKYTOJA 

Linksmos Darbo Sąlypros. Puikiausia Aitra. 
Nuolat. Kreipkitės 9 iki 12. Plaza Personnel 
De j) t., 2 West 59th St., New York.

_________________________________________________________________________________________

VAIKU AUKLĖTOJA—NAMŲ APTAR- 
NAUTOJA. Pilnam prižiūrėjimui. Vaiku
tis 2 m. amžiaus. Biznierių pora. Mažas 
aparlmenlas. Guolis ant vietos. Puikiausia 
alpa. Reikalingi paliudijimai, šaukite 8 iki 
9 v. v. PRESIDENT 4-2385.

______________________ (51)

KARIELIŲ MEZGĖJOS
Vieni ik Patyrusios 

Prie Smulkaus Darbo.
Geros M okestys

DUN-RITE NOVELTIES 
526 W. 166th Street, N. Y. C.

_____ ” (52)

ir anūkus 
brolį Joną, 
nemažai gi

mirė Petras 
namų virtu- 

Jis rastas ne- 
pečiaus

Vasario 20 d.
Lapinskas, savo 
vėj su kritęs.
gyvas iy ant pečiaus viręs 
vanduo užliejęs gazą, kas ir 
buvo priežastimi jo mirties. 
Jis turėjo 72 metus* . Prigu
lėjo prie parapijinių draugi
jų ir šv. Kazimiero bažnyčios. 
Tapo palaidotas vasario 24 
d., Notre Dame kapinėse. Pa
liko nuliūdime žmoną Patri- 

.cią (Barąnauskaitę) ir ketu
rias dukteris (visos vedusios), 
taipgi 6 anūkus. Laidotuvėm 
patarnavo graborius Dirsa.

Biskis įspūdžių iš Aido Choro 
Koncerto

Kadangi choras turi savo 
oficialį korespondentą asme
nyje Arlausko, kuris gražiai 
lietuviškai aprašo Aido Choro 
veikimą, tad smulkmeniškai 
čia nesiimu rašyti; 
norisi pabrėžti z iš 
koncerto vasario 22 
choras surengė ant 
proga atšilankymo 
ei jos Menkel'iūnaitės.

Pirmas dalykas—tai skait
linga publika gėrėjosi ir ste
bėjosi naujos choro vadovės 
jaunuolės Normos Čeponytės 
gabiu pasirodymu. Ji 
taktiškai ir energingai 
gavo Aido Chorą, kaip 
profesionalė 'chorvedė*
dar tik praeitą vasarą išlaikė 
kvotimas .aukštesnėje moky
kloje ir dabar universitete 
mokinasi knygvedystės.

Helena .Kyžiūtė. ios pagel-

man tik 
įvykusio 
d., kurį 
greitųjų, 
Konstan-

tai p 
diri- 
tikra 
O ji

Vietinė
N. J., gerai žinoma Palangos 
Juzės Draugijos užvedė 
bas dėl susivienijimo į 
didelę draugiją.

Rodos, Palangos Juzės
gija pįlnai pritaria tokiam vie
nybės žygiui, bet iš Aušros 
Draugijos narių tikro sentimen
to Šiam žygiui, kol kas, tikrai 
nesužinojau. Aš, iš savo pusės, 
tokiam bendram draugijų susi
vienijimui nebūčiau priešingas.

Visi „Aušros' nariai galės ir 
privalo šį taip svarbų organiza
cinį klausimą apsvarstyti drau
gijos susirinkime, kuris atsibus 
šeštadienį, 6 dieną kovo-March, 
8 vai. vakare, Laisvės svetainėj, 
269 Second St.

Senatas Užgyre Grūdų Su
mažinimą Alkoholiui .

Washington. — Senatas apgiošyti
užgyrė 'valdžios reikalavi
mą leisti jai sumažinti grū- ■

*1 1*1* T e • — T • 1 • •

ir padilginti
kad jie greičiau pri- 

dų kiekį degtines dirbimui | imtų Marshall© planą ir dau- 
iki 2,500,000 bušelių mėne
siui nuo šiol iki spalių mėn. 
pabaigos. Šį klausimą dar 
spręs kongreso atstovų rū
mas.

Anglija pasiuntė antrą 
šarvuotlaivį grūmot Guate
mala!, kad nemėgintų pri
jungt sau Anglijos koloniją, 
Angliškąjį Honduras^.

(Tąsa nuo 3-čio nusl.)
Vasario 19 d. (Hackensack, 

N. J.), įvyko pirmas ir labai 
sėkmingas susirinkimas “Wal
lace for President.” žmonių bu-, 
vo daug ir aukų sudėta rinki
mų kampanijai virš $1,500.

Apart keleto žymių kalbėto
jų, daug entuziazmo sukėlė jau
nuolė Marie Alexander iš Eng
lewood, N. J.. Savo -kalboje ta 
jaunuolė pareiškė:

“Aš pirmu kart'turėsiu tei
sę šiais metais balsuoti. Kaip 
aš, taip ir šimtai tūkstančių 
jaunuolių atiduosime savo bal
są už Henry Wallace. Mes 'bal
suosime už Wallace todėl, kad' 
jis ščyrai veda kovą prieš ka
rą, prieš reakciją ir už žmogaus 
demokratines teises.”

Komitetas nuo 
rengs ^panašius

Key West, Florida. — 
Prez. Trumanas pasirašė 
kongreso nutarimą pratęsti 
dabartinę rėndų kontrolę 
vieną mėnesį, iki balandžio

Komunizmo pavojumi žmo
nes gąsdinti dabar labai ma
doje. Hitleris tuo baubu bu
vo beveik vokiečių tautą iš 
proto išvaręs. Reikia tikėtis, 
kad amerikiečiai laiku susi
pras ir prie to nedasileis. Kad 

;4ie taip padarys, tai puikiai ' 
įrodo trečiosios partijos judė
jimas. žmonės, kurie Bronxe 
išrinko savo kongresmanu 
Leo Isacson, garsiai pasisakė 
prieš visus raudonojo baubo 
šinkorius. *

miestuose.

dabar dažnai 
susirinkimus 
skirtinguose

New Jersey legislatures at
stovai pasikėlė algas po $3,000 
metams.- Reiškia> valstijos bud- 
žete pasidarys skylė net ant 
$202,500. Na, o kai fabriko dar
bininkas pareikalauja keleto 
centų daugiau už darbo valan
dą; tai visas “pragaras” sušun
ka. Dabar viskas ramu — visi 
tyli.

Laisvės skaitytojo ir rė- 
Aleksandro Labanausko, 
mirė 16 d. vasario, Al- 
Brothers ligonbutyj/
Labanauskas skundėsi 

f

New York. — Pasmuko 
žemyn tūlų pramonių Šerai 
biržoje.

Mes, vietiniai lietuviai, vėl 
netekome gero nuoširdaus ilga
mečio 
mėjo 
kuris 
exiąn

A.
man savo sveikata jau rugsėjo 
mėnesį, kviesdamas važiuoti 
sykiu su juo į Floridą pataisy
mui sveikatos:

Kaip kalbėjo, taip ir padarė. 
Jisai viešėjo Floridoj ir per 
nckurį laiką jautėsi gana ge
rai.

Kas iš tikrųjų buvo priežas
tis jo mirties, tai nežinau. Bet 
man- pačiam sakė, kad dakta
rai jam buvo pripažinę širdies

Per. ilgus metus A. Labanaus- 
į kas priklausė prie Lietuvių 
i Darb. Progresyvio Kliubo ir 
karštai remdavo darbo judėji
mą.

Paliko dukterį Mrs. John 
Barcas. Union, N. J., ir moterį

Buvęs New Jersey guberna-, 
torius Walter Edge nuvyko į 
Floridą pamedžioti ir paūlioti. 
Kaipo “didelė asaba,” tai nė 
jokių įstatymų neprisilaikė; 
“pyškino’’ antukes, kur tik jas 
patėmijo. “Nabagas” buvo 
areštuotas ir nubaustas $500. 
Nors advokatas teisino p. Edge,- 
būk jis'šaudęs kitų rųedžiotojių 
sukoliečytas 
sėjo širdies

an tu kės, bet tei- 
nesumin'kštino —

turėjo sumokėti 'bausmės $500.

Charles Steponavičius, už su
gavimą žuvies, sveriančios 450 
svarų, praeitų metų vasarą, da
bar aplaikė nuo “Rod and Gun 
Editors Association 
politan, New York, 
C.' Lackey nupieštą 
Apart tų, Charles 
dalyvauti 
'bankiete, 
dovanos 
n inkam s.

of Metro- 
artisto J. 
“citation.” 
pakviestas 
associationžuvautoji:

kuriame bus skiriama
giliukingiems žuvi-

Nors vietos ALDLD ir LDS 
kuopos'manė turėti vien drau
gišką mažą pažmonį 6 d. kovo, 
Boro Bar salėje, bet kiek teko 
sužinoti’, tai ban kietas bus vi
sai didelis. Daugelis jau pasi
žadėjo būti bankiete su savo 
draugais ir pažįstamais. Ban- 
kietas prasidės 6 vai. vakare.

Kazys Bevardis.

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

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

Beveik visose valstijose la
bai daug darbo rbikės rinki
mui piliečių parašų, dėl uždė
jimo trečiosios partijos kandi
datų ant • baloto. Lietuviai 
bus prašomi ateiti talkon. Ti
kiu, jog jie niekur neatsiliks 
nuo savo kitų tautinių kilmių 
brolių.

Tai darbas, kurio pasiseki
mas visiems teiks didelį ma
lonumą.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIO RESTAURACIJA BROOKLYN®

PAUKŠTIENOS pietus sekmadieniais

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y.
Tcl. EVergreen 4-9612

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET
(Skersai nuo1 Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—«Antrad m Kovo 2,



New žinios
Kviečiame

Su gažia dainų ir muzikos 
programa, su geromis vaišė
mis ir įvairumais pasitiksime 
visus atvykusius sykiu su mu
mis minėti Tarptautinę Mote
rų Dieną. Visus kviečiame, su 
visais norime pasimatyti, sma
giai praleisti popietį.

Moterų Dienos minėjimas 
įvyks jau šį sekmadienį, ko
vo 7-tą, 3 vai. po pietų, Lais
vės salėje, 
Brooklyne.
ma. Prašome visus šį 
tį pasilaikyti mums, 
pakviesti į šį pobūvį 
draugus, kaimynus.

Moterų ApŠvietos Klubas.

419 Lorimer St., 
įžanga nemok a- 

popie- 
taipgi 

savo

Pagerbs Liaudies 
Advokatę

Žymių teisininkų komitetas 
atsistojo priešakyje ruošiamo 
bankieto paminėti advokates 
Carol King dvidešimt penkių 
metų sukaktį gynime liaudies 
teisių. Tai praneša Ameriki
nis Sveturgimiams 
mitetas. Kviečia 
jas ir asmenis.

Ban kietas įvyks
viešbutyje Astor, - New Yorke

Ginti Ko- 
organizaci-

kovo 5-ta

DEMOKRATAMS RŪPI S. GERSONO 
STUMDYMO PASEKMES
.jau buvo minėta, J Cacchione,' taipgi tūkstančiai 

kitų piliečių, kurių nepritaria 
dabartiniam ta m m an iečių lau
žymui čarterio.
. Kad taip yra, liudija ta
rybos vice-prezidento Joseph 
T. Shafkey išsireiškimas Ger- 
s o n o priėmimo klausimą 
svarstant praėjusį antradię- 
nį. Sharkis sakė, jog jam at
rodo, kad atmetimas Gersono 

j’’būtų klaida.” Tačiau, sakė 
jis, “aš balsuosiu už savo

Jiems rūpi, kas besiskaitys 
su tokiais “demokratais,” ku
rie patys savo padarytą čar- 
terį laužo. Jiems rūpi, kas 
bus ateinančiuose rinkimuose. 
Ypatingai rūpi po Isacsono 
laimėjimo Bronxo.

kad visi New York o Miesto 
Tarybos demokratai nariai, 
Tam manės šulų komanduoja
mi, nubalsavo prieš 
Simon W. Gersono 
Tarybą. Gersonas 
skirtas užimti vietą 
Cacchionės.

Ne visi to bloko 
ryboje to norėjo. 
Singer, angliško < 
dienraščio rašytojas, sako tu 
rįs informacijų, jog tūli iš jų par 
nebūtų priešingi iš naujo ’ 
įteikti tarybai rezoliuciją, Į 
reikalaujančią priimti Gerso-i 
na. O jis turėtų būti priim- j 
tas, nes tą nusako Mieštoj 
čarteris. To pageidauja 75,- j 
000 piliečių, balsavusių už .

priėmimą 
j Miesto 
yra pa

rvirusiojo

nariai ta- 
Michael 

darbi ninku

Senesni Darbininkai Išėmė 
Savo Nedarbo Apdraudę

Apie trečdalis išėmusių sa- 
sun-Įvo apdraudę buvo moterys, 

tūlos ir vy- 
atlcistos iš

Prašome Talkos
Lietuvių Kultūrinio Cen

tro name dar yra darbo ma- 
Koriams. Reikia ir bendros 
ruošos darbininkų. z Tad pra
šome talkos ši šeštadienį ir 
sfekmadieni, kovo 6 ir 7.-ta.

Namo Komisija. .

Am. Civilių Teisių Kongresas 
Veikia prieš Deportavimus

daugelis tų

Didžiausias dalino nedarbo 
sunkumas pirmiausiai ii- 
kiaušiai prispaudė jau pagy- 45 iki 65 metų, o 
venusius žmones. į resnės, daugelis

New Yorko industrinio k o-4 raštinių.
misionieriaus Edward Corsi i Imant amatais,

hU’ fi v 1 •- raportas už praėjusį 1947 m.‘bedarbių buvo maisto kenavi-uar Viena ZilTlOgZlluySlv 'pusmetį rodo, jog šioje vals- mo darbininkai, audėjai, odų 
______  tijoje 22,223 asmenys išėmė! apdirbėjai. Tarpe didmiesčio 

•New Yorko East Sidėj, prie- | visa savo nedarbo apdraudę, ! bedarbių didelė dalis buvo 
šais 104 Hester St., rado nu- kiek tiktai galėjo gauti vienų į siuvėjai, laivakroviai, skalby- 
šautą 20 metu amžiaus vyru- metų laikotarpiu — už visas j klų, viešbučių ii- ręsta uranų 

darbininkai.
Ta mūsų tariamoji gerovė, 

pasirodo, vienoje tik mūsų 
valstijoje jau buvo negerovė 
virš dviem dešimtims tūkstan- 

| rai, didžiumoje, buvo jau virš : čių asmenų. Kadangi nedar- 
I viduramžiai, tačiau dar galin- bo apdrauda mokama tik per 

Pasikorė Policijos Nuovadoje i tieji ir norintieji dirbti, bet 26 savaites bėgiu .vienų metų, 
 nebepriimami į darbus dėl jų tad daleistina, kad tūl.oms iš 

amžiaus. Didžiuma iš jų pa-■ tų šeimų, neturinčioms sutau- 
prasto darbo dirbėjai ar bis-j pų, prisiėjo pergyventi ir sun
kį lavinti. " ) kūmų.

BRANGIOS LOVOS
Dvylikos maldnamių dvasiš

kiai Brownsvilles ir Canarsie 
srityse pasižadėjo atsišaukti į 
maldininkus aukų Beth-El li
goninei, Brooklyne. Jojo ran
dasi 232 lovos. Nori dasta- 
tyti sparną su vieta šimtui lo
vų, o toks priedas lėšuosiąs 
mįlioną. dolerių — po 10 
tūksta’nčių dolerių lovai.

Majoras Išėjo iš 
Ligoninės

Išbuvęs 10 dienų Bellevue 
ligoninėje, * majoras O’Dwyer 
parvyko >namo, i Gracie Man
sion. Majoras žadėjo būti na
mie ir kovoti už jo pasiūlytų 
15-kos bilių» priėmimą valsti
jos įstatymdavystėje, Albany. 
Gydytojų įsakytą atostogą 
pradės po to, kai tie biliai 
pereis seimelį.
' Greta didžiumos gerų pa
siūlymų, majoras yra pasiūlęs 
vieną eilinianps žmonėms ne
priimtiną dalyką — pakelti 
fėrą iki 8 centų, žmonės 
prieš tai protestuoja.

Amerikos Civilių Teisių ! 
Kongresas stoja greta su 
Amerikiniu Sveturgimiams 
Ginti Komitetu į kovą prieš; 
persekiojimą ir deportavimus į 
sveturgimių. Tos abi įstai
gos bendrai ruošia masinį mi-i 
tingų šį trečiadienį, Manhat-1 
tan Center, .34th St. ir 8th i I 
Ave., New Yorke. , , •

Susirinkimui sudaryta įdomi 
kalbų ir-dainų programa. Da
lyvaus paskilbęs dailininkas 
Rockwell- Kent, aktorė Lena 
Hbrne, Miesto Tarybos -narys 
Eugene Connolly, dvasiškis 
William ■ Spofford ir kiti žy
mūs asmenys. , % •*

Kovai Prieš Vėžio Ligą 
Komitetas Padidėjo

Per tris metus gyvavęs 
į kaipo liuesai susibūrusi gru
pė, Brooklyn Cancer Commit
tee šiomis dienomis persiorga
nizavo į korporacinę, pašto-1 
vią įstaigą, kurios vyriausieji 
vedėjai bus renkami. Naujai 
išrinktame komitete randasi 8 
iš buvusio komiteto ir 7 pri
sidėję nauji tarybos nariai, 
daugiausia ligoninių* ir firmų 
viršininkai. Pirmininku yra 
Dr. S. Potter Bartley.

Auka komitetui nustato na
ryste.

Kvietime į masinį mitingą 
primena, jog banga persekio
jimo jau atėmė teises 24- 
riems žymiems unijistams, 
negrų, . žydų/' taipgi politi
niams vadams. Jeigu tos ata
kos nebus sustabdytos, nėra 
rubežiaus, kaip toli reakcija 
eis. “Milionams sveturgimių 
amerikiečių graso pavojus,” 
sako mitingo šaukėjai. “Tas 
pastato' į pavojų ir milionus 
čiagipiių ameriRicčių, kadan
gi aiškių gimimo rekordų ne
vedė daugelis valstijų iki pas- 
kiausiųjų laikų.”

Susirinkimo pradžia 8 vai. 
Įžanga 50 centų.

Darbiečiai Ragina 
Skelbt Palestinos Dieną

New Yorko Miesto Tarybos 
darbiečiai nariai Eugene P. 
Connolly ir Michael J. Quill 
įteikė rezoliuciją, kurioje rei- 
kąlauja skelbti Palestinos 
Protesto Dieną. Tos dienos 
proga būtų veikiama pasti
printi Jungtinių Tautų nuo
sprendį įkurti Palestinoje žy
dų valstybę ir protestuoti 
prieš tos valstybės įkūrimo 
•trukdytojus.

SILAS F. SEADLER 
Metro-Goldwyn - Mayer Pict
ures reklamų manadžeris. Jis 
yra baigęs Columbia Univer
siteto žurnalizmo mokyklą 
1917 m. Jis buvo palinksmi
nimo pramonės pirmininku 
Broliškumo Savaitei paminėti 
New Yorke — savaitei, kuri 
pasibaigė su vasario mėnesio 

pabaiga.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St, 

Brooklyn,' N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

už visas i klų,
ką Rosario 
171 Clinton 
ja, jog tai 
zu-mušeiku
Jis seniau yra buvęs areštuo
tas už vagystę.

Salvo, gyvenusį 
St. Policija spė- 
bus auka valkio- 
savitarpinio karo.

26 savaites.
Išėmusiųjų visą nedarbo ap- 

draudos gavinį 15,970 buvo 
j didžiojo'New Yorko gyvento- 
I jai. Emusieji apdraudę vy-

Charles Johnson, 36 m. am
žiaus šoferis, pasikorė polici
jos nuovadoje (West 100 St.). 
Jis buvo suimtas už kažin ko
kias piktadarybes. Pasikorė 
jis praėjusį sekmadienį ir 
būdu išspruko iš teismo ir 
Įėjimo... 9

New Yorko slaptoji polici
ja areštavo Bruce G. Bowers, 
28 metų, 114 S. 34th Street, 
Camden, N. J., ir brooklynietį 
Bernard Webel, 33 metų, 
gyvenusį 54 3 79th Street. 
Juos kaltina', kad jie kankinę 
Henry Cintron, detektyvų 
pasiųstą susekti jų šmugelį 
narkotikais ir deimantais.

tuo 
k a-

Tiria Vaiky Išgales 
Ir Polinkius

Daug Uždirbęs ir 
Daug Praleidęs

Vasario 27-tą atsidarė 13- 
ka Queens knygyno skyrių, 
buvusių uždarytų nuo žiemos 
švenčių dėl stokos kuro. Už 
tuo laikotarpiu nesugrąžintas 
knygas bausmių nebus.

Majoras O’Dwyer prašė fe- 
deralio žemdirbystės sekreto
riaus Anderson, kad per New 
Yorko uostą siųstų daugiau 
grūdų. Kad mūsų uostas gau
tų bent po tiek*siuntinių, po 
kiek ,gauna Baltimore ir Phi
ladelphia.
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i jį BROOKLYN i

1 LABOR LYCEUM Į 
Į DARBININKŲ IŠTAIGA j 
’Salės del Balių, Koncertų, Ban-? 
i kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ■ 
I Puikus steičius su naujausiais • I 
I įtaisymais. |.
j KETURIŲ BOLIŲ ALLEYS j 
I Kainos Prieinamos. ?
| 949-959 Willoughby Ave. J 
! Tel STagg 2-3842 Į
•p — M—1« — n—— W — « — W — -M — K—— >>{«

Prekinių lėktuvų firma 
Trans-Carribbean Air Cargo 
Lines, Ine., nubausta pasimo- 
kėti $1,500 už vežimą kelei
vių be specialaus tam leidi
mo. •

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

....... —J

I TONY’S
š UP-TO-DATE §

BARBER SHOP
? ANTANAS LEIMONAS |
į ' Savininkas a

306 UNION AVENUE I
5 . ' j
| GERAI PATYRŲ BARBERIAI |

' h
DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikais
• ’ ’ i221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Evergreen 7-6868
Valandos: 1

Penktadieniais uždaryta.
''illlllllllNIIIIIIIIIIHIIIIIIinillMllW

New York as jau gavo 
naujų sunkvežimių švaros 
Departmentui, o dar 150 gaus 
bėgiu poros mėnesių, 
užsakyti 1946 metais,
tųjų 1-5 jau aptarnauja 
Queens, o penki Brooklyną.

20

Buvo
Gau-

Tūlų New Yorko sričių gy
ventojai skundėsi stoka van
dens, švaros Departmentui 
pradėjus vartoti vandenį gat
vėms plauti.

Privatiškos autobusų kom
panijos New Yorke irgi reika
lausiančios leisti pakelti busais 
važiuotės fėrą.

yra 
sky- 

įstai-

Brooklyno Kolegija 
įvedusi t y r i m ų - b a n d y m ų 
rių, kuriame, anot tos 
gos skelbimų, moksliniais bū
dais ištiria pradinių ir vidu
rinių mokyklų ■ mokinių gali
mybes ir polinkius mokslui. 
Tais tyrimais vaduodamięsi, 
sako jie, gali patarti tėvams, 
kuria linkme pasukę vaikų 
mokslą daugiau atsiektų, 
tyrimą reikia damokėti.

Mokslo 
kui reikia 
į kurį jis 
palinkimo
tokį, kokio norėtų tėvai 
kas kitas.

akimis žiūrint,
duoti mokslą
pats turi daugiau 
ir gabumo, o , ne 

ar

Bing Crosby ir Bob Hope žvaigždėse filmos “Road to 
Rio,” rodomos New Yorko Paramount Teatre, 

e prie Times Square.

vai

palikimų 
užrekor- 
buvusio

šiomis dienomis 
teisme, New Yorke, 
duotas testamentas 
“aukštosios draugijos” žy
maus advokato. Richard A. 
'Knight. Jame užrašyta visas 
jo turtas, “mažiau 10,000,” 
buvusiai jo žmonai, Mrs. 
Kniffin, atsiskyrusiai nuo jo- 
po to; kai jis pradėjo perdaug 
įsigerti ir perdaug šposauti. 
Kartą jis pagarsėjo stovinėji- 
mu ant galvos prie Metropoli
tan Operos.

Pirm pasvirimo, Knight bu
vo paskilbęs kaipo geras ad
vokatas, gaudavęs turtingus 
klijentjis ir stambias sumas 
atlyginimo.
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i Egzaminuojant
Į Rašome Receptus j

į Darome ir Pritaikome Akinius i

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

■ N

Į Drs. Stenger & Stenger i
I Optometrists I
į 394-398 Broadway !
I Brooklyn, N. Y. 1
Į Tel. ST. 2-8342 1

■—M — M —U — M—-M—

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto^ .
Tel. Virginia 7-4499

1 .  —'------------

Harry Peterson, 38 metų, 
užduso gasu savo kambaryje 
praėjusį sekmadienį, veikiau
sia, netyčia, bandydamas ap
šildyti kambarį orui atšalus. 
Gyveno 847A Monroe Street, 
Brooklyne.

i Adam V. Walmus, D. D. S!
■ DAKTARAS-DENTISTAS Į

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

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadienį. /

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom 
6—8 vakaraisValandos:

Peter Kapiskas

Man’s BULOVĄ...richly atyled 
...always accurate and depend
able- 962.ro

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17< jewels. 633.76

Veteranų Administracija 
New Yorke turintį $5.000,000 
išmokėjimui daktarams ir 
dentistams. bet negali išmokė
ti kol negaus bilų-paraginimų.

Susirinkimas
EAST NEW YORK & 

RICHMOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. ir ALDLD 185 kp. 

susirinkimas įvyks kovo 4 d. pas dd. 
Daugėlus, 101-57 — 108th St., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 8 valandą 
vakare. Abiejų • kuopų susirinki
mai bus svarbūs, tad dalyvaukite 
visi. — M. Klimas.

RIDGEWOOD, N. Y.
LDS 103 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 2 d., 8 vai. vak. Šapolo-Vaigi- 
nio .salėje, 147 Thames St., Brook
lyne. Nariai kviečiami ateiti, į susi
rinkimą ir užsimokėti duokles, kad 
neliktų suspenduoti. Atsiveskite ir 
naujų narių Įrašyti į organizaciją. 
— P. Babarskas, prot. sekr.

(50-51)

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

Tęl. SOuth 8-5509

i

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų,, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus .pasirinkimas.

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

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

jūsų se- 
laužymo

atrodyti

*. Graži įvairybė koštu-
• miškų džlulerių. Suk- 
; nelėm Setai Elgin —
• American išdirbimo,
• Laikrodžiai Longines,
• Bulovą, Gruen, Hamii-
• ton, Benrus, etc. Vė- 
•. liausiu madų Moterų
1 ir Vyrų Dalmontinlai 
į žiedai.
‘ Atlikite savo pasirin- 
. kimų dabar. Rankpi-
• nigiai jums palaikys
• by kur| daiktų iki 
' Kalėdų.
> Linksmų^ Kalėdų ir 
J Laimingų Naujų Metų
> visiems mūsų Patro- 
‘ narus!

Now is the time to' choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching pencil. 

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

, *17.50

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRIangle 5-3988.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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