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Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.Aną 
name 
pietus,

—-Apie kiek iš jūsų, čia dir
bančių. žadate balsuoti už

, Wallace’ą?
—Visi!—pabrėždamas atsa

kė malonus vyras.
—Visi ?
—Taip!
Restorane dirba arti 

davėjų (“veiterių”).
—Pridėsiu dar tiek:

liniai mūsų unijos
(skyriais) nariai taipgi ( yra

• • • . A _ i _ 1 1 ..xlryžtingai nusistatę balsuoti už 
Wallace’a ir Taylorą. •»

’—O kaip nusistatę lokalo 
viršininkai?

—Fifty-fifty. Pusė už WalL 
ace’ą, o pusė—jam priešingi 
ar svyruoją. Bet tamsta tu
rėtumėt žinoti tai, kad uni- 
jistai nelabai klauso savo vir
šininkų tais atvejais, kuomet 
jie duoda klaidingus patari
mus.

—Bronxe buvo panašiai,— 
įsiterpiau.
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1946 metais “demokratinė” 
Turkijos beju valdžia pravedė 
“apsivalymą,” kuriuo uždarė 
visas darbo unijas ir dvi vie
šai veikusias socialistu parti
jas.

“Apsivalymo” metu buvo sua
reštuota daugybė darbininkų 
vadų ir veikėjų. Visi jie bu
vo sukišti į kalėjimus ir ten 
kankinti.

Tai buvo dar prieš nelemtos 
Trumano doktrinos paskelbi
mą.

Šiomis dienomis pranešama, 
jog kovo mėn. 2 dieną Is
tanbul mieste 56 kairieji dar
bininkų vadai buvo pradėti 
teisti.

Teismas eina prie uždarų 
durų, — slaptai. Girdi, tai 
daroma dėl to, kad, jei teis
mas būtų viešas, “žmonės” jį 
užpulti] ir “teisiamuosius nu- 
lynčiuotų.”

Kuo gi teisiamieji kaltina
mi ?

Prokuroras paskelbė, būk 
teisiamieji “siekėsi sudaryti 
organizaciją vienos klasės 
viešpatavimui Įkurti ir šalies 
ekonominei santvarkai pažeis-

Šitai praneša specialus 
New Yorko Times’o korespon
dentas Istanbule. ' '

Teisiamieji, žinoma, vadi
nami komunistais.

SEN. BALE PERŠA KARINĘ SANTARVĘ 
RYŠIUM SU MARSHALLO PLANU 
PRIEŠ SOVIETU SĄJUNGĄ
Valstybės Departmentas Pripažįsta, Jog Amerika Svarsto 
Planus Suburt Vakarų Europos, Kraštus Prieš Sovietus

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

4.
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Washington? — Republi- 
konas senatorius Joseph W. 
Bali siūlė taip pataisyti 
Mlarshallo planą, kad būtų 
įkurta ir karinė santarvė 
prieš Sovietų Sąjungą. Ta 
santarvė būtų vadinama 
“aukščiausiąja taryba”, ku
rion įeitų 11 šalių, turinčių 
atstovybę Jungt.' Tautų 
Saugumo taryboje; ir jeigu 
7 Saugumo Tarybos nariai 
nuspręstų daryti karinius 
žygius prieš bet kurį kraš
tą, tai visos tos 11 šalių tu
rėtų kariauti, kaip piršo 
senatorius Bali.
. Kitas republikonas sena
torius, Vandenbergas dali
nai nesutiko su sen. Ball. E- 
są, jeigu 7 valstybės toje 
santarvėje nuspręstų ka
riauti, tai ir Amęrika turė
tų' karan eiti, net be kong
reso nutarimo. Be to, gal ir 
Rusija, kaip nuolatinis Sau
gumo Tarybos narys, būtų 
Balio vadinamoje aukščiau
sioje karinėje taryboje.

.Bali, atsakydamas, neva 
linkėjo, kad ir Sovietai pri
klausytu tokiai tarybai, bet 
negalėtų joje ’vetuoti (at
mesti) daugumos tarimus. 
Sen. Ball pridūrė, jog ir 
pats Vandenbergas yra siū
lęs panašią karinę mašine
riją prieš Rusiją.

Valstybes sekretoriaus pa
vaduotojas Lovett tuo tar
pu p.raneše laikraščių re
porteriams, kad Amerikos 
valdžia svarsto siūlymus į- 
steigti vakarinės Europos 
kraštų karinę sąjungą, ku
rion ir ši šalis įeitų.

Bali užreiškė, jog vien 
doleriais negalima pastoti 
kelią komunistams ir Sovie
tams; vadinasi, turėtų būti 
pavartota karinė jėga. i

Generol. MacArthur at
siuntė iš Japonijos kable- 
gramą, ragindamas pir
miausia kariniai stiprinti 
Čiang Kai-šeko Chinijos 
valdžią prieš komunistus.

Visų Amerikos ginkluotų 
jėgų sekretorius Foyrestal 
šaukė kongresmanų užsie-

ninių reikalų komitetą tuoj 
užgirt Trumano reikalavi
mą — paskirt $275,000,000 
kariniam Graikijos ir Tur
kijos valdžių stiprinimui. 
Jis pasakojo, būk Sovietai 
gręsia Turkijai ir Graikijai. 
Forrestal pastebėjo, kad 
Graikijos partizanai sustip
rėjo. Jis tvirtino, kad jie, 
girdi, gauną paramos iš 
Bulgarijos ir Albanijos.

Išmestas Mokytojas Kaipo 
Ku Kliix Klano Priešas

Ringgold, Georgia. — 
Miesto mokyklų valdyba 
pašalino Walterį Bowlanda, 
sportų mokytoją vidurinėje 
mokykloje, už tai, kad jis 
apkumščiavo fašistinius ku- 
kluksus, kurie įmetė už
degtą savo kryžių į jo kie
mą, v

Skerdykly Darbininkai 
Ruošiasi Streikuoti

Chicago. — CIO Sker
dyklų Unija paskelbė strei
ką, pradedant nuo kovo 16 
d. Ši unija turi 100,000 na
rių ir reikalauja pakelt 
jiem algą po 29 centus va
landai. Armour, Swift ir 
kitos skerdyklų kompanijos 
šnekėjo, kad jos turėtų pa- 
brangint mėsą, jeigu tiek 
pakeltų algą.

Ūnijos pirmininkas Ralph 
Helstein parodė daug-milio- 
ninius kompanijų pelnus ir 
pareiškė, kad jos galėtų 
duoti darbininkams tokį 
priedą be mėsos kainų pa
kėlimo.
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pagal kurį ir 
ne viena mili- 
(Argi ji neriu- 

Ar ji nerėmė

Amerikos

Prieš keletą dienų buvo pa
skelbta, jog iš Brooklyno uos
to tapo išsiųsta Turkijon 100 
“lengvų tankų” — “demokra
tijai ginti?’

Jungtinių Valstijų kongrese 
šiuo metu diskusuojamas Mar- 
shallo planas, 
Turkija gautų 
joną dolerių, 
kentėjo kare ?
Hitlerio ?)

Turkija nori i 
daugiau ginklų.

Ir štai, turkų valdžia su
ruošia “kairiesiems” teismą,— 
slaptą teismą,—kad pasaulio 

* akys jo nematytų.
Nukankins ji ne vieną tur

kų-tautos sūnų-didvyrį.
Wall strytui tai patiks. Jis 

bus dar dėkingesnis feodaių- 
bejų valdžiai, visomis keturio
mis įsikibusiai už atgyvenu
sios senovės.

Bet ką pasakys pavergta 
turkų tauta?

Ką pasakys Turkijos 
žmonės?

Kaip į tai pažiūrės 
kratinis pasaulis?!. . .

Washingtono ponai
nors kartą ir tuo susidomėti.

Komunistų Partijos Augi
mas čechoslovakijoj

Praga. — Čechoslovaki- 
jos Komunistų Partija pas
kutiniu laiku gavo 55,874 
naujus narius. Viso ji dabar 
turi 1,411,527 narius.

Gubernatorius Nelegaliai 
Įtaisęs Kūdikį

Washington. — Persisky- 
rėlė Christine P. Johnsonie- 
nė apskundė teismui Alaba- 
mos gubernatorių Jimį Fol- 
somą toje valstijoje; sako, 
kad jis įtaisė jai kūdikį, ir 
reikalauja, kad teismas 
pripažintų kūdikiui Folso- 
mp vardą.

Atsilankęs Washingtonan, 
gubernatorius p a reiškė, 
kad jo priešai neteisingai 
prikiša jam tą vaiką, esą, 
“politiniais sumetimais.”

ORAS.—Būsią šalčiau.

darbo
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Iš Kanados pranešama, jog 
to krašto vyriausybė suvaržys 
komunistų įvažiavimą į Ka
nadą.
• Girdi, Jungtinių Valstijų 
komunistai siekiasi “susisukti 
sau lizdus” Kanadpje.

Mums atrodo, jog be rei
kalo sielojamasi. Praėjo tie 
laikai, kuomet vienos šalies 
komunistai kišosi į kitos ša
lies reikalus.

šiandien, atrodo, Kanadoje- 
yra užtenkamai žmonių — 
darbininkų
čių savo krašto padėtį ir 

darbininkams ją

Mes puikiai žinome, kad visi lietuviai nekantriai 
laukia Kultūrinio Centro atidarymo. Gaila, kad vis dar 
negalime atidarymui dienos nustatyti. Tokios viešos di
delės įstaigos paleidimui darban reikalingi įvairūs val
diški leidimai. Tuo reikalu yra energingai rūpinamasi. 
Visus prašome kantrybės.

Tuo tarpu, kaip matote, finansinis vajus dar vis ne
prieina prie užbaigos. O neprieina todėl, kad dar trūks
ta mažiausia desėtko tūkstančių dolerių. Tai, palyginti, 
nedidelė suma. Jeigu visi, kurie Kultūrinio Centro stei
gimui pritaria; bet dar nė centu neprisidėję, ^tuojau pasi
pirktų nors po vieną šėrą, tikslas būtų pilnai pasiektas. 
Dar kartą visus prašome tuomi susirūpinti ir prisidėti. 
Taip pat esate prašomi suteikti paskolų. Už paskolą mo
kama antras nuošimtis.

Sekami prisidėjo:
ŠERAIS

ALDLD 55 kuopa, Richwood, N. Y.
Charles Akscin, E. Hartford, Conn.

•Visais reikalais kreipkitės:’
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

Čechoslovakijos Valdžia . Sako, 
Kad Pasitraukęs Jos Atstovas 
Amerikoj Buvo Neteisingas

Washington. — Pasitrau
kė čechoslovakijos ambasa
dorius Amerikai, Jura j Sla
vik, protestuodamas prieš 
tūlų dešiniųjų ministrų pa
keitimą. Slavik kovo 3 d. 
sakė, kad po ministrų kabi
neto -perorganizavimo Če- 
choslovakija esanti pavers
ta “totalitarine policine val
stybe”. Jis ketino su savo 
bendrais*Amerikoje kovoti, 
girdi, už “demokratijos su-

grąžinimą” tenai.
(Čechoslovakijos valdžios 

radijas sakė, jog Šlavikas 
buvo neteisingas. Jisai tik 
diena pirmiau atsiuntė te
legramą, pareikšdamas iš* 
tikimybę naujajai valdžiai.)

Čechoslovakijos ambasa
dorius Kanadai, dr. Fran
tisek Nemec taipgi pasi
traukė iš vietos, kalbėda
mas panašiai, kaip ir Šla
vikas. ’

LAIKINAI PALEISTAS UŽ UŽSTATĄ 
VIENAS BADU STREIKAVUSIU POLIT. 
KALINIU, IRVING POTASH, CIO VADAS
4 Kiti Tęsia Bado Streiką; Teisėjas Bondy Sako: Visi 
Turi Paliuosavimo Teisę už Užstatą, Apart žmogžudžių

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas William 
Bondy kovo 3 d. paliuosavo 
iš Ellis Islando Irvingą Po- 
tashą, CIO Kailiasiuvių Li
nijos. vadą, už $5,000 užsta
tą iki ateinančio pirmadie
nio. Pirmadienį apeliacijų 
teismas svarstys prašymą 
dėl ilgesnio paliuosavimo už 
kauciją.

Statinė Sproginių Užmušė 
17 Arabų Haifoje

Jeruzale. — Sterno Žydų 
kovūnai parito 400 svarų 
sproginių statinę prie seno
jo miestinės valdybos rūmo 
Haifoje, Palestinoje.

Sproginiai užmušė 17 ar
abų ir sužeidė 50 ir sugrio
vė du namus.

Teismas Įkaitino CIO 
Veikėją Christoffelį

Washington. — Federalis 
apskrities teismas atrado 
kaltu Haroldą R. Christof
felį, buvusį pirmininką CIO 
Automobilių Darbininkų 
skyriaus Milwaukee, kad 
Christoffelis kreivai prisie
kęs. Kuomet pernai pavasa
rį kongresmanų darbinis 
komitetas klausinėjo Chris
toffelį po priesaika, ar jis 
buvo ar yra Komunistų 
Partijos narys, Christoffe
lis užsigynė. Už tai jis ga
lįs būti nuteistas net iki 60 
metų kalėti. Jo advokatas 
O. John Rogge reikalauja 
naujo teismo.

Įkaitinta Unija Pagal 
Tafto-Hartley Įstatą

Hartford, Conn. — Fede
ralis teismas, pagal genera- 
lio prokuroro. Tomo Clarko 
reikalavimą, įkaitino Darbo 
Federacijos Maliavotojų U- 
nijos čionaitinį skyrių ir jo 
pirmininką Johną R. O’Bri- 
eną už politinį veikimą, ku
rį unijoms uždraudžia Taf- 
to - Hartley įstatymas. O 
tas unijos lokalas dėjo ap
mokamus skelbimus į laik
raščius, šaukdamas rinki
muose sumušti tokius kon
greso narius, kurie balsavo 
už Tafto-Hartley’o bilių, 
Lokalas ir per radiją šau
kė prieš juos.

Badas Apgultai Ciango 
Armijai Mukdene ir Kt.

t

Nanking, Chinija. — Iš 
Mandžurijos atvyko keturi 
vadinami “kariniai Man
džurijos viešpačiai” ir pra
šė, kad Chinijos valdovas 
Čiang Kai-šekas atsiųstų 
dar 300,000 armijos prieš 
chinu komunistus. Tie tau
tininkų “viešpačiai” prane
šė, kad Čiango kariuomenė, 
apgulta Mukdene ir kituo
se Mandžurijos miestuose, 
kenčia alkį. Jie ragino Či- 
angą lėktuvais pristatyt 
bent' po 1,500 tonų maisto 
kasdien tautininkams, ku
riuos chinų komunistai ap
gula tuose miestuose.

Washington. — Anglija
Lake Success, N. Y.—Ka

nados delegatas Jungt.
gavo paskutinius $190,000,- Tautose jau taipgi abejoja 

amerikines $3,750,- apie8 žydų valstybes steigi- 
mą Palestinoj.

_____________ ____________ i >

000,000 “paskolos” jai.

Roma. — 3 kardinolai už-Jeruzale. — Arabai šioje Roma. — 3 kardinolai už- 
apylinkėje nukovė 17 žydų draudė komuniją komųnis-
milicininkų. tam ir jų rėmėjam.

Jankių Generohs Apiaksiu 
Graikijos Karo Frontus

Athenai, Graikija. — A- 
merikonų karininkų vadas, 
generolas James A. Van 
Fleet lėktuvu skraido,' ap- 
žvalginėdamas Graikijos 
morįarchistų karo frontus 
prieš partizanus.

Monarchistų laikraščiai 
skelbia, kad partizanai imą 
vaikus iš karo, sričių šiau
rinėje Graikijoje ir siunčia 
juos globon į Jugoslaviją, 
Lenkiją, Rumuniją ir Če- 
choslovakiją.

Pittsburgh. — Sustreika
vo 5,000 Westinghouse dar
bininkų/

___ _ t
Potash kartu su keturiais 

kitais politiniais kaliniais 
badu streikavo protestui, 
kad jie nepaleidžiami už 
užstatą, iki bus galutinai iš
spręstos bylos dėl jų depor- - 
tavimo iš Amerikos.

Kiti keturi tęsia bado 
streiką jau ketvirtą dieną, 
reikalaudami p a 1 i uosuot 
juos už paranką. Jie yra 
Fęrdinandas Smith, CIO 
Marininkų Unijos sekreto
rius; Charles Doyle, CIO 
Geso, Koksų ir Chemikalų K 
Darbininkų Unijos vice
pirmininkas; John William- K 
son, Komunistų Partijos 
centro komiteto pareigūnas,., 
ir vokietys priešfašistinis 
kovotojas Gerhart Eisler.

Generalis prokuroras To
mas Clark spiriasi juos iš- / 
tremt iš Jungtinių Valsti- . 
jų, kaip nepiliečius komu
nistus; primeta jiems inten
ciją “nuversti Amerikos 
valdžią per prievartą.”

• Pikietai ir Demonstracijos 
Daugelyje Miestų

Tuo tarpu tūkstančiai 
žmonių įvairiuose miestuo
se pikietuoja ateivybės ofi
sus ir kitas valdžios įstai
gas, demonstruodami ir rei
kalaudami paliuosuoti visus 
tuos politinius kalinius už 
kauciją. Nuolat pikietuoja
ma ateivybės įstaigos Wa
shingtone, Chicagoje, Phi- 
ladelphijoj, Detroite, San 
Francisco j ir kitur. 
' Teisėjas Bondy, laikinai 

paleisdamas Irvingą Pota
shą iš Ellis Islaųdo už už- 
statąi pareiškė:

Neabejojama Ištikimybe
“Man dar niekas neparo

dė priežasties, kodėl aš tu
rėčiau abejoti apie šio 
žmogaus ištikimybę Ame
rikai.”

Teisėjas užklausė apskri
ties prokurorą J. F. X. Mc- 
Gohey: “Ar šis vyras yrą ' 
pavojingas mūsų visuome
nei?” Prokuroras nieko ne-

(Tąsa 2-me pusi.)

I

NUIMTAS CHURCHILLO 
VARDAS NUO ČECHO- 

SLOVAKŲ AIKŠTĖS
Bratislava. — Šio Čecho

slovakijos miesto taryba 
nuėmė vardą Churchillo, 
buvusiojo Anglijos premje
ro, nuo Bratislavos aikštės. 
Jai duota naujas vardas — 
Darbo Unijų Aikštė.

1
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PHILIP MURRAY REIKALAUJA PALIUOSUOT TRIS CIO 
UNIJŲ VADUS 

Washington. — Generalis 
CIO pirmininkas Philip 
Murray laišku kreipėsi į 
generalį prokurorą Tomą 
Clarką, kad už užstatus pa- 
liuosuotų iš Ellis Islando 
tris politinius kalinius, 
streikuojančius,, badavimu 
— Irvingą Potashą, CIO 
Kailiasiuvių Unijos vice
prezidentą ; F e r d inandą 
Sųiithą, CIO Marininkų U- 
nijos sekretorių, ir Charle- 

1 \ ’

HARRY BRIDGES NE
PAISO GRĄSINTOJŲ 
San Francisco. — CIO 

centro, vadai kalbasi apie 
CIO Laivakrovių Unijos 
pirmininko Harrio Bridges 
išmetimą. Bridges pareiškė, 
kad jis jų nepaiso.

Kalbėtojai

Švedijos liaudies Partija. 
pageidauja apsigynimo su
tarties su Sovietais.

London.
Anglijos lordų rūme lygino 
Staliną su Hitleriu

IŠ ELLIS ISLANDO VŽ UŽSTATUS
są Doyle, CIO Geso ir Che
mikalų Darbininkų1 Unijos 
vice - prezidentą. Murray 
priminė Clarkui, kad jų lai
kymas kalėjime be užstato 
yra Jungtinių Valstijų 
Konstitucijos peržengimas.,
N. Y. Valstijos CIO Centro 

Atsišaukimas i Trumaną
New Yorko valstijos CIO 

unijų vykdomoji taryba at
sišaukė į prezidentą Trumą-

na ir generalį prokurorą 
Tumą Clarką, kad paliuo- 
suotų už kaucijas F. Smi- 
thą ir Irv. Potashą.

*Philip Murray rašo Clar- 
kui:

“Perdaug pabrėžiama fak
tas, kad jie (Potash, Smith 
ir Doyle) neturi amerikinės 
pilietybės. Bet užmirštama, 
kad Jungtinių Valstijų 
Konstitucija užtikrina ap
saugą visiems žmonėms šio-

j e šalyje, nepaisant, ar jie 
būtų jos piliečiai ar ne.”

Panašų reikalavimą su 
protestu Tomui Clarkui pa
siuntė ir Nacionalė Advo
katų > Gildija. Gildijas pa
smerkė deportavimus už 
priklausymą bet kokiai poli
tinei partijai. Sykiu Advo
katų Gildija ragino panai
kint 1918 m. įstatymą, ku- 
riuom remiami tokie depor
tavimai.

vadų—suprantan- 
su- 
iš-gebančių 

aidinti.
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Badavimo Protestas
Jau kelinta diena badauja keturi komunistai veikė- 

. jai, pasodinti Ellis Island kalėjime ir nepaleidžiami po 
Užstatu bei kaucija. Badauja John Williamson, Komu- 

' nistų Partijos darbo departmento sekretorius; Gerhart 
Eisler, vokietis komunistas; Ferdinand Smith, jūrininkų 
unijos sekretorius; Charles Doyle, vice-prezidentas Uni
ted Gas, Coke and Chemical Workers unijos, ir Irving 
Potash, vice-prezidentas International Fu r and Leather 
Workers unijos. Jie tapo suareštuoti ir laikomi išdepor- 
tavimui, kaipo nepiliečiai.

Išskyrus Eislerį, visi jie Amerikoje išgyveno desėt- 
kus metų, geriausią savo gyvenimo, dalį praleido čionai 
ir veikė darbininkų judėjime, jokios kriminalystės nėra 
papildę. Jie yra pirmosios aukos sukeltos šalyje isterijos. 
Jų suėmimo ir laikymo be kaucijos kalėjime tikslas aiš
kus: išgąsdinti milijonus ateivių, padaryti juos reakcijos 
įrankiu prieš Amerikos žmonių siekimą naujų kelių pa
gerinimui savo kasdieninės būklės. Puolimai padaryti 
kaip tik dabar, kai prasideda rinkiminė kampanija, kai 
smarkiai vystosi trečiosios partijos judėjimas, vadovau
jamas Henry Wallace, Glen Taylor ir kitų pažangių 
žmonių.

Kas žiauriausia, tai kad jie laikomi kalėjime, apsi
lenkiant su visomis Amerikos tradicijomis ir Konstitu
cijoje laiduojamomis žmonių teisėmis. Atsisakymas poli
tinius kalinius išleisti iš kalėjimo po kaucija, pakol jų 
byla bus galutinai išspręsta, reiškia atmetimą ne tik 
Amerikos tradicijų ir žmogaus teisių, bet ir paties žmo
niškumo. Jeigu šitie vyrai per keletą desėtkų metų gy
veno, veikė, nebuvo laikomi pavojingais Amerikoje, tai 
kodėl dabar staiga jie pasidarė tokiais pavojingais, jog 
negalima juos išleisti po užstatu?

Ir tai daroma vieno žmogaus, vieno valstybės proku
roro Clark patvarkymu. Vieno žmogaus valia šimtai ir 
tūkstančiai žmonių gali būti suareštuoti, įkalinti ir pūdo
mi kalėjime be jokio teismo neribotą laiką.

Kalbama apie diktatūrą, apie “policinę valstybę”, o 
kas gi čia, jeigu ne prokuroro diktatūra, jeigu ne “po
licinės valstybės” metodą?

Kas nori, gali ir turi teisę nesutikti su tų žmonių 
politinėmis pažiūromis, arba partijinėmis afilijacijomis, 
bet kiekvienas, kuris gerbia Amerikos tradicijas ‘ir Kons
tituciją su Teisių Bihumi, negali nepasmerkti prokuroro 
Tom Clark elgimosi su minėtais kaliniais.

Dar daugiau: Prie kaliniti neprileidžiami laikraščių 
korespondentai, bandoma juos visiškai izoliuoti nuo 
žmonių. Su baisiausiais žmogžudžiais ir krifninalistais 
Amerikoje taip nesielgiama, kaip elgiamasi su šiais po
litiniais kaliniais.

Kaip kitaip jie begali išreikšti savo protestą prieš to
kį nepateisinamą terorą, kaip tik badavimu? Jie savo 
laiške prokurorui Clark sako, kad jie nebeturi kitos iš
eities. Teismai atsisako kištis į prokuroro patvarkymus, 
nes jie neturį teisės.

Vienas dalykas aiškus: Amerikos žmonės- sužinos 
apie šį politinių kalinių bado protestą ir pasipiktins tais, 
kurie su jais elgiasi hitleriškai. Kai ateis laikas, jie pa
rodys, kad politikieriai, kurie sėdi valdžioje ir nesiskaito 
su šalies Konstitucija, sėdi ne savo vietoje. Kaip atrodo,' 
tai prezidentas Trumanas ir jo prokuroras nieko nepa- 
simokė iš Bronxo rinkimų ir trečiosios partijos judėji
mo. Jie nenori skaitytis su žmonėmis.
z Ką šiuo tarpu žmonės turėtų ir galėtų padaryti? Tik 
vieną dalyką: Jie turėtų raginti prokurorą Tom Clark 
ir prezidentą Trumaną tuojau paleisti iš kalėjimo badau
jančius politinius kalinius. x
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Politinių “Raganų” Medžiojimas
Klaidą daro tie, kurie mano, kad reakcija pasiten

kins persekiojimu komunistų. .Jie nieko 'nepasimokė iš 
hitlerinės Vokietijos istorijos. . >

Štai kam nors nepatiko vedėjas Bureau of Standards 
Dr. Edward U. Condon ir apšaukė jį neištikimu. Prasi
deda jo persekiojimas. Tai aiškus politinis persekioji
mas. Nesiskaitoma su žmogaus profesija, garbe ir teisė-' 
mis.
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Krizė Meksikos Darbo Unijose
Meksikos Darbo Konfederacijoje prasidėjo krikimo 

ir irimo procesas. Krizė prasidėjo nuo to laiko, kai Kon
federacijos pildomoji taryba nutarė, kad visos darbo uni
jos, priklausančios Konfederacijai, taip; pat turi pri
klausyti ir remti valdžios partiją. Su tuo negalėjo su
tikti kairieji unijų vadai, Vincente Lombardo Toledano 
ir jo pasekėjai. Jie pradėjo organizuoti naują politinę 
partiją. Taryba tuojau juos išmetė laukan.

Iš Konfederacijos pasitraukė žibalo'pramonės-dar
bininkų unija, geležinkeliečių unija ir mainierių unija. 
O vėliausiu laiku pasitraukė Yukatano valstijos Darbi
ninkų'ir Farmerių Federuota Unija.

Dešiniesiems elementams vadovauja Konfederacijos 
sekretorius Fernando Amilpa. Paskui jį seka tarybos 

■dauguma ir terorizuoja tas unijas, kurios atsisako vado-

Kauno apskrities 
žemės ūkio laimėjimai
. Kas valdė žemę Kauno 
apskrityje smetoniniais lai
kais ? '

Apie 600 turtuolių ūkių 
turėjo 50,000 ha geriausio
sios žemės, o didžioji dar
bo valstiečių dalis teturėjo 
po 0,5—1-2 ha ir skendėjo 
skolose.

Kas gi buvo tie stam
bieji žemvaldžiai? Fabri
kantai, spekuliantai, dvari
ninkai, aukštieji smetoni
niai valdininkai.

Štai ant Nevėžio kranto 
prie Babtų stovi nauji pa
statai, dešimtis ha užimąs 
sodas, derlingiausi laukai. 
Tai smetoninio “Pienocent
ro” valdytojo Glemžos Hkis. 
Netoliese baltuoja kiti rū
mai — tai fabrikanto Pet
riko “pavyzdinis” ūkis. Mū
ro pastatai, daug dešimčių 
ha geriausios žemės — tai 
vienuolyno sodyba ir lau
kai. Netoliese baltuoja kiti 
rūmai — tai “ilgojo”-gene
rolo Nagevičiaus dvaras. O 
tarp dvarų sodybų — vis 
mažytės, apšiupėjūsios lūš
nelės, kuriose gyveno ku
mečiai bernai, piemenys, 
mažažemiai valstiečiai.

Taip .buvo ne tik Babtų 
apylinkėse, bet ir visuose 
apskrities valsčiuose.

Milžiniškų nuostolių pa
darė vokiškieji okupantai 
Kauno apskrities žemės ri
kiui. Jie pavertė dirvonais 
per 34,000 ha derlingų ir 
dirbamų laukų; sunaikino 
apie 31.000 ha pasėlių; iš
naikino per 1.100 ha sodų, 
57 nuoš. medelynų ir 2.400 
šeimų bičių; sudegino ir su
griovė apie 6.000 ūkio tro
besių; išvogė ir pagrobė 
daugiau kaip 57.000 stam
biųjų gyvulių.

• Buvo išardyti visi gyvu
lių kontrolės rateliai, mo
komieji ūkiai ir laukų ban
dymo stotys.

Vokiškieji okupantai at
ėmė iš naujakurių Tarybų 
valdžios duotas žemes, gy
vulius ir kitą turtą. Babtų 
valsčiuje buvusį 1940-1941 
m. pavyzdinį Poginės tary
binį ūkį pasigrobė okupan
tas von Rentelnas, o šio 
ūkio Gailiušių skyrių pa
vertė Kauno gestapininkų 
ūkiu. Kada Tarybinė Armi
ja išlaisvino Kauno apskri
tį, tai pasirodė, kad visas 
žemės ūkis apskrityje buvo 
okupantais sunaikintas.

Kovingo ir darnaus dar
bo dėka per palyginti trum
pą laiką' apskrities žemės 
ūkyje pavyko nugalėti di
džiausius sunkumus ir pa
siekti didelių laimėjimų.

Tarybų valdžia 19.440 ha 
žemės tuojau po karo išda
lino bežepiiams ir mažaže
miams. Šiems ūkiams, nau
jakuriams ir nukentėjifsiem 
nuo karo buvo išdalinta per 
2,000 įvairių trobesių, dūug 
gyvuliu ir žemės ūkio in
ventoriaus, 78,000 kub. me
trų statybinės miško me-' 
džiagos ir apie 1,500,000 
rublių ilgalaikių kreditų.

Apskrityje yra’ūkiai, ku
rie priklauso valstybiniams 
tarybiniams ūkiams. Šiuo 
metu apskrityje yra 3 ta
rybiniai ūkiai su 32 sky
riais.

Auga technikinis tarybi
nių ūkių aprūpinimas. Jei
gu '1945 m. Kauną apskri
ties tarybiniuose -ūkiuose

vybės klausyti politiniuose reikaluose.
Manoma, kad tolimesnis Konfederacijos knkimas 

bus užtikrintas, jeigu jos dabartinė vadovybė toliau eis
pasibrėžtuoju keliu.

buvo tik 11 traktorių, tai 
dabar jų jau yra 90.

Sugriauto žemės, ūkio at
statymui, Kauno apskrities 
darbo valstiečiai iš broliš
kų tarybinių respublikų ga
vo didžiulę paramą žemės 
ūkio mašinomis, veislinė
mis sėklomis, veisliniais gy
vuliais ir t.t.

Didelę pagalbą valstie
čiam teikia' MTS ir MANP. 
Apskrityje veikia 3 MTS ir 
14 MANP.

Stiprėja žemės ūkio ko
operacija, kiekviename val
sčiuje veikiančios koopera- 
cinės draugijos jungia dau
giau kaip 2,200 valstiečių.

Žymiai padidėjo sodu kie
kis ir vis labiau plečiasi bi
tininkystė apskrityje. Jei 
Il945 m. buvo pasodinta apie 
2,000 vaismedžių ir vaiskrū
miu, tai 1946 m. jų buvo 
31,000, o 1947 m. — 50,000. 
Jeigu 1945 m. apskrityje 
buvo likę 2,700 bičių šeimų, 
tai 1947 m. jų jau buvo tris 
kartus daugiau.

Apskritis pradėjo tvar
kytis. Per tris praėjusius 
mętus pastatyti 42 tiltai, at
kovota iš vandens daug 
šimtų ha žemės. Melioraci
ja palietė 1.038 ūkius. Aps
krityje atstatyta apie 1,500 
įvairiu žemės ūkio trobe
sių.

! Visa tai paveikė ir pa
greitino apskrities žemės 
ūkio atstatymo bei išvysty
mo tempus. Palyginus su 
1945 m., 1947 m. bulvių sė
jos plotas padidėjo apie 
2,000 ha, daržovių — 900. 
ha. 1947 m. žieminiais ja
vais apsėta, 10,000 ha dau
giau, negu 1944 m. 35% 
viso žiemkenčio ploto užsė
ta veisline kondicine sėkla. 
1949 metais numatoma vi
sus plotus užsėti tik veis
line sėkla.

’ Girstupio apylinkės vals
tiečiai priaugino tiek gyvu
lių, kad jų skaičius prašoka 
prieškarinį lygį. Vanždio- 
galos valstiečiai’ iš 1 ha ga
vo po 780 pūdų bulvių.

A. Panemunės valsčiaus 
Rokų km. valstietis And
rius Pauža iš vieno ha gavo 
20 dv. • centnerių rugių, 
Griškonis — 130 dv. cent
nerių cukrinių runkelių iš 
ha ir t.t.

Apskrities tarybiniuose 
ūkiuose, MTS, MANP ir 
valstiečių ūkiuose vyksta 
paskutinieji pasiruošimai 
pavasariui. Kiekviena dir
bamos žemės pėda šį pava
sarį bus apsėta aukštos ko
kybės, gerai išvalytomis 
sėklomis. Kauno apskrities 
žemės ūkis šiemet pasieks 
dar didesnius laimėjimus. .

RIEŠUTUS KRAMTANT

Reikia dar vieną “karo 
nualintą” valstybę sušelpti, 
tai buvusią karo metu mūsų 
“bendrininkę” Ispaniją.

— Buvome “draugai” ir 
būsime!

Komunizmas yra mums 
“baubas” ir dar prieš karą 
stengėmės stiprinti Hitlerio 
Vokietiją, kad sustabdžius 
komunizmą. Bet lazda turi 
du galus ir vienas , galas 
mums per nosį teko.

Medžioklinis sezonas jau 
Čia. Taft-Hartley “striel- 
čiai” pasiruošę didelei me
džioklei: bus medžiojama 
darbininkai ir unijos dėl jų 
“prasižengimo” įstatymui.

Ch. P.

Jungtiniu Valstijų marinai išbėga ant 
pratimus Caribbean srityje. Virš

Vieques salos, Atlantiko laivynui pradėjus 
16,000 marininku ir karių mokosi kariauti.

Karnavalo Evoliucija Brazilijoj
Kas nepažįsta arčiau lo

tynų tautų papročių, negali 
tiksliai apčiuopti, nesaky
siu, karnavalo pagrindinės 
reikšjnės,. bet jo transcen
dentales esmės.

Ką reiškia Karnavalas 
arba mūsiškės Užgavėnės, 
kiekvienas žino, be abejo, 
nors gal ne iš istorinio bei 
religiniai-dogmatinio taš- 
karegio, bet, kaip sakiau, 
pas lotynų tautas, ta dar 
pagoniško palikimo šventė 
turi ypatingą reikšmę ir 
sudaro tikrą metinį dvasios 
sąjūdį.

Karnavalas Nicėje arba 
Venecijoje, prieš pirmąjį 
Didįjį Karą buvo garsūs 
visame pasaulyje, bet ir čia, 
Brazilijoje, niekuo neatsi
likdavo, dažnai net ir pra- 
nešdavę savo ištaigingumu 
ir masiniu dalyvavimu.

Paskutinį d e š i mtmetį 
Karnavalo ūpas žymiai pra
dėjo nykti, nors kad ir šian
dieną, palyginus su kitomis 
tautomis, jis yra dar gana 
“stiprus” anot vietinio iš-; 
sireiškimo, kas reiškia, kad 
ta Karnavalo dvasia dar 
tebevyrauja, nors ir netokiu 
jau tempu, ne kad tai bū
davo anksčiau, bet jis dar 
tebėra ir’dabar dar didžiau
sia metinė šventė Brazilijo
je.

' Kad ir, pavyzdžiui, šiais 
metais, jaučiasi didelis išsi- 
siūbavimas tos Užgavėnių 
šventės, ir gatvėse' matyti 
gana didelis maskuotų 
žmonių skaičius, nekalbant 
jau apie klubų bei kabaretų 
parengtus ta proga baliųs- 
maskaradus, kur kaip tik ir 
vyksta šiandieną didžiausis 
Karnavalo {šėlimas.

Brazilijos pilietis papras
tai, neskaitant mažos išim
ties, ar tai rimtai nusista
čiusių žmonių, ar tai tiky
binių užsispyrėlių bei puri
tonų, jei taip galima išsi
reikšti, “išsilaisvina” nuo 
bi kurių bendruomenės bei 
etiketo impozicijų ir išeina 
gatvėn, jei ne vilkėdamas 
kokio nors Arlekėno ar kito 
klouno kostiumu, tai bent 
vienmarškinis, atsegiota a- 
pykakle ir be kaklaraiščio 
įsimaišo maskarado sūku
ryje ir dūksta iki Pelenų 
dienos.

Moralistai sako, girdi, 
kad tie, kurie mano, jog per 
Karnavalą jie Užsideda kau
kes, apsirinka; ištikrųjų tai 
jie nusiima,jas ir parodo 
savo tikrą veidą.

Mes šiuo, žinoma, neim
sime nagrinėti Karnavalo 
nei; religinės, nei moralinės 
reikšmės, bet kaip jis Bra
zilijoj yra tautinio, masto 
šventė ir jo intensyvišku- 
mas priklauso nuo tautos e- 
konominio ir dvasinio lygio, 
ir tokiu būdu yra jis ne kas 
kita kaip tautos barometras 
arba rodyklė.

Taip, pavyzdžiui, nuo 
1941 ikėi praeitų metų,

Milwaukee Sentinel, fa- 
šistuojąs Hearsto laikraš
tis, gyre dešinsparnį CIO 
Auto. ‘ Unijos pirmininką 
W. Reutheri. v

Karnavalas Brazilijoj buvo 
visiškai išblėsęs, ne tai kad 
per karą gyvenimo lygis 
būtų žemesnis, kas buvo 
atvirkščiai, bet tautos “ū- 
pas” buvo žymiai nupuolęs, 
nes matyti, kad karas smar
kiai buvo paveikęs bendrai 

O jau šiais metais, nepai
sant nei kai kurių politinių 
bei ekonominių nepasiseki
mų, tasai Karnavalo “ūpas” 
ryškiai yra pakilęs, nors 
bendrai jaučiasi tam tikras 
pasPinksminimų saikas ir 
bendras minios kuklumas ir 
mandagumas, ko nebuvo, 
sakysime, 'dešimtį metų at
gal.

Fabrike teko pastebėti 
vietinių darbininkų uolų

Laiškas iš Lietuvos
Brocktonietė K. Sireikie- 

nė gavo sekamą laišką: >
Ponia Sireikiene,
Gal jūs jr nustebsite, kad 

aš visai nepažystamas žmo
gus rašau jums laišką. Bet 
gyvenime pasitaiko visaip. 
Taigi jūsų laišką gavau iš 
Kazeliūnienės, o ji visai ne
prisiruošia jums duoti atsa
kymo. Todėl aš, kadangi 
dalinai jame liečia ir mane, 
rašau jums.

Jūs laiške klausiate, kaip 
mes gyvename Tarybų Lie
tuvoj. Gyvenam gerai ir 
manau, kad geriau negu 
jūs. Dabar, dėka Tarybų 
santvarkos, pakeisti rubliai 
į pilnaverčius rublius (tuo 
panaikinta bet kokia spe
kuliacija) ir panaikintos 
kortelės. Tai tik Tarybų 
valdžia tai . galėjo padary
ti. Dabar gyvenam pilnai 
pavalgę ir... atsigėrę. Jeigu 
norite parvažiuoti, tai gali
te ir aš manau, kad jūs bū
site patenkinta Tarybų val
džia. Dabar, t. y. sausio 18 
d., visoj SSSR bus .rinkimai. 
Šiais rinkimais mes (darbi
ninkai) išsirinksime savo 
pageidautinus kandidatus. 
Kaip puiku, gražu, kada ga
li laisvai balsuoti už kokį 
tik nori žmogų. <

\

Darbininkų gyvenimas 
puikus, o ponų — liūdnas, 
nes ponai pas mus nepagei

Laikinai Paliuosiiotas Irving Potash
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

atsakė. Tuomet teisėjas 
Bondy pridūrė:

“Tai kodėl gi aš turėčiau 
rtepripažint jam tų teisių, 
kuriomis naudojasi visi kiti 
asmenys, apart žmogžu
džių?”

•Irv. Potasho advokatas 
Leo Pressman nurodė, jog 
pati Amerikos valdžia kelis 
kartus gyrė Potashą už pa
vyzdingas jo pastangas ka
rui laimėti. Apskrities pro
kuroras ; McGohey mėgino 
paneigti tuos Potasho nuo
pelnus. Jis pasakojo, kad 
Potash tada darbavosi karo 
laimėjimui, girdi, tik tpdėl, 
kad ir Sovietai ' kariavo 
prieš nacius. Bet McGo-
•2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt., Kovo 5, 1948

I atsilankymą darbavietėn ir 
i darbo metu gana našų 
j visą liaudį gana didele pro- 
; porcija.

*

i darbštumą. Džiuginantis 
į reiškinys: darbininkas jau 
nebepersisunkia išimtinai 
Karnavalo dvasia, kas reiš
kia, kad jame vyksta mora

linio persiauklėjimo proce
sas, jis jau rimčiau ir nuo
dugniau žiūri į savo ir ben
drai pasaulinę būklę ir Kar
navalas bei futbolas jam 
jau nebesudaro pagrindinę 
dienos temą.

Taigi, kaip matyti, prog
resas ir pas mus pamažėl 
pradeda prasiskverbti.

šiauliškis.
10-11-48

dautini. Kas dirba pas mus, 
tas ir valgo, o ponai juk ne
dirba, o tik išnaudoja dar
bininkų- klasę.

Taip pat ir aš jau esu 8 
klasėj gimnazijos, man 
mokslą tegalėjo suteikti tik 
Tarybų valdžia (nes moks
las pas mus nemokamas), o 
prie smetoninio režimo ir 
taip pat vokiečių okupaci
jos metu būčiau ėjęs pas 
ponus jiems pilvus augin
ti. Dabar šiais metais baig
siu gimnaziją ir stosiu į u- 
niversitetą, o po 5 metų 
gausiu diplomą.

Taigi jūs rašėte apie 
mano seserį Marcelę, kad 
ji randasi Belgijoj. Todėl 
prašysiu, kad jūs priduotu- 
met mano adresą ir linkėji
mus ir pasakykit, kad para
šytų man. Mat,-aš jos adre
so dar nežįnau. Už tą būsiu 
labai dėkingas.

Aš girdėjau, kad dauge
lis pabėgėlių nori skelbti 
karą Tarybų Sąjungai, bet 
tegu nemėgina, nes SSSR 
yra nenugalima. Mes esame 
pasiruošę viskam ir vargas, 
mirtis tam, kaS stos prieš 
mug su ginklu.

Tai' tuo ir baigsiu. Lau
kiu iš jūsų atsakymo, į ku
rį, jei jūs pageidausit, aš 
atsakysiu.

Petras Vilimas, 
Lietuva, Joniškis, 
Dariaus-Girėno g. nr. 54.

hey’o argumentai neįtikino 
teisėjo.

Bandymas Juo Didesniu 
i Alkiu Kankint Badautojus

Badautojai išreikalavo, 
kad nebūtų nešami į jų 
kambarį vaisiai, kuriuos 
jiems atsiunčia pri jau tėjai. 
Ellis Islando valdininkai 
norėjo riesti tuos vaisius į 
jų kambarį, kad juo dides
niu alkiu kankint badau
jančius ir mėgint sulaužyti 
,jų streiką.

Badautojų kambaryj die
ną ir naktį stovi valdiniai 
sargai. Baduoliai guli, tau
pydami jėgas, ir mažai te- 
sišneka> Charles Doyle jau 
taip nusilpęs,x kad" nepajė
gia atsikelti.
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ORGANIZACIJOS IR ganizacine tvarka ir kitu 
TŪLŲ SAMPROTAVIMAS mintį.

Nesinorėtų eiti į spaudą 
su šiomis pastabomis, bet 
toŲau negalima iškęsti to
kių dalykų, su kuriais ten
ka susidurti. Organizacijo
se dirbant tenka visko ma
tyti ir girdėti. Ir jeigu sa
vo akimis nebūčiau mačius 
ir ausimis girdėjus, tai ne
sinorėtų tikėti, k^d randasi 
tokių silpnai mąstančių ir 
prie organizacijų priklau
sančių per 20 metų. Jie ne
suprato organizacijos reik
šmės ar nenorėjo suprasti 
ir nesilaiko konstituciniu 
taisyklių.

Kiek man yra žinoma, tai 
kiekvienas naujas narys į- 
stojęs ar tai į pašalpinę, ar 
apšvietos organizaciją, gau
na jos konstitucija ir jo pa
reiga perskaityti, kad nors 
kiek susipažinti su organi
zacijos tvarka, kad supras
ti parlamentarines taisyk
les, kaip susirinkime užsi
laikyti, ir suprasti nors pa
tį branduolį tos organiza
cijos.

Visi žinome, kiek LLD ir 
LDS išauklėjo veikėjų ne 
vien savo veiklai, bet ir ki
toms organizacijoms. Visi, 
suprantame, kad užimt val
dyboje vietą, tai reikia su
sipažinti su organizacija, 
taisyklėmis organizacijos ir 
jų laikytis, o ne savotiškas 
taisykles išsidirbti. Jeigu 
norime būti teisingi, ištiki
mi organizacijai; sėkmingai 
darbuotis, tai būkime pla
čių pažiūrų ir neloškime ab- 
lavukų rolės. Esant idealis
tais, reikia tokiais ir pasi
rodyti.

Prisimenu, kada aš įsto
jau į darbininkiškas orga
nizacijas, tai skaičiau jų 
konstitucijas ir laikiau už 
dicįelę garbę susipažinti su 
organizacijų tvarka, tėmi- 
jau, kaip vedami susirinki
mai, stengiausi susipažinti 
su parlamentarinėmis tai
syklėmis, kad nedaryti klai
du. c

Ir iš tikrųjų, tai yra gra
žu, tai yra garbė, kuomet 
žmogus atsistoja susirinki
me ir tinkamai gali pareik
šti savo mintį, taipgi žino, 
kada ir kaip pasiprašyti 
balso, negavęs balso nemur- 
ma, kas tik jam į mintį at
ėjo, o kada gauna balsą, tai 
kalba į dalyką. Bet atsiran
da tokių, kurie su jokiomis 
taisyklėmis nesiskaito, nori 
daryti ir tvarkyti savotiš
kai. Gi kada jie susirinki
me neužsilaiko tvarkiai ir 
būna padaryta pastaba, tas 
jiems nepatinka, tuojau 
šaukia su panieka “vadai” 
ir pradeda tas ypatas boi
kotuoti, kurios gerbia or-

Pietinių valstijų gubernatoriai, rasistai, kalbasi su de
mokratų partijos lyderiu, senatorium J. Howard Mc
Grath; jie grūmoja jam, kad pasitrauksią iš demokra

tų partijos, jei ši partija stos už negrams pilietinių 
teisių suteikimą pietinėse valstijose.

Toki žmonės, kurie nesi
skaito su kitų mintimis, 
nesiskaito su organizacine 
tvarka, viską niekina, visus 
mina po savo kojomis, nors 
ir skaitosi pažangiais, bet 
tuo pat kartu sėbrauja ir 
su fašistiniais gaivalais. 
Dažnai giriasi savo “dide
liu gudrumu”, taipgi kokiu 
tai “teisingumu”, savo tūks
tančiais, ir kitus vadina net 
“šiukšlėmis”, skaitosi pro
gresyviais, nors su priešais 
juos kartu keikia.

Žmonių patarlė sako, kad 
povo plunksnos gražios, tai 
ir juodvarniai nori jomis 
pasipuošti. Bet reikia žino
ti, kad tos plunksnos nors ir 
gražios, bet jos netinka 
juodvarniams.
/ Taip ir politikoje, kas 
veikia, seka ją, tas tuojau 
supranta, kas nuoširdžiai 
tarnauja dėl demokratinės 
visuomenės, o kas tik dirb
tinai. Bet vargiai ko gali
ma norėti nuo tūlų, kurie 
nors tris dienas turėjo pro
gos būti smetoniniais • stu
dentais. Jie užsikrėtė ta 
fašistine liga ir negali nuo 
jos pasveikti, dar stengiasi 
kitus užkrėsti. Kartais ir 
pavyksta tas padaryti su 
tais, kurie giliau nemąsto, 

l politikos neseka.
• Neslėpkime savo politi
nių įsitikinimų, būkime ge-

• rais idealistais, nenešioki- 
mes du veidus po viena ke
pure ir nesėdėkime ant 

į dvieji) kėdžių. Kas turi ge
rą politinį nugarkaulį, tai

'jam ir turtas neatims iš jo 
; įsitikjnimų ir idėjų.

Bet šiaudinis idealistas, 
itai tik taikosi prie kitų, 
j bet tas jo paslėptas geri
nimasis išlenda anksčiau ar 
vėliau į viršų. Ir tokis nu
sistatymas gero nei jam, 
nei kitiems nedaro. Kuris 
perdaug save aukštai sta
to, tai tikrumoje* visada la
bai žemai stovi. Kas į mūsų 
judėjimą žiūri, kaip į šiuk-
šles, tai lai eina ten, kur 
nėra “šiukšlių.”

Prisimena sena patarlė, 
kad blogai, kada ponas pa
tampa ubagu, bet dar blo
giau, kai ubagas patampa 
ponu, tai jau, katalikiškai 
sakant: Gelbėk, Dieve, nuo 
tokiu sutvėrimu. Gi tokiuC i,

judėjime demoralizatorių 
buvo ir bus. Nors jie pada
ro žalos, bet judėjimo nesu
laikys, kuris yra masių ju
dėjimas. Prisiplakėliai, ga
lų gale, buna numaskuoti.

žarija.

Minneapolis. — Mėgina
ma derybomis baigti moky
tojų streiką.

I
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Šis Baltojo Namo šuniuko Feller brolis dar tebesąs 
bevardis, tačiau jam, kaipo turinčiam “aukštą” gimi
nę, net radijušninkas ieškąs nepaprasto vardo. O čia 

prieš fotografą ji laiko Amelia Pūkis, lėktuve 
keleiviu priėmėja.

Paštas į Užsienį
APO PAŠTAS
Penicillin

Uždrausta siųsti penicillin 
per Armijos paštą (kareivių 
adresu).
Cigaretai ir Tabako Produktai 
APO Paštu i Francūziją ir 
Austriją

Draudžiama siųsti cigaretų 
ir tabako produktų APO nu
meriais 58 ir 741 Francūzijoj 
ir APO numeriais 174, 541 ir 
777 Austrijoj. Tas veikia nuo 
liepos 1 d., 1947 m.
Did. Britanija ir Šiaurės Arija

Apdraustas paštas (siunti
niai) dabar keliauja į Did. Bri
taniją ir šiaurės Airiją (ne iš 
Alaskos) iki $1,000.

Galima irgi apdrausti siun
tinius į Channel Islands.
Italija ir Vatikano Miestąs

Svoris siuntinių į Italiją, 
Vatikano Miestą ir San Mari
no Respubliką padidintas nuo 
11 iki 22 svarų. Galima siųsti 
■daugiau negu vieną siuntinį 
pėr savaitę tam pačiam gavė
jui. Parcel Post rata yra 14 
centų už svarą arba dalį svaro.
Lenkija

* Dovanų Siuntiniai. Pagal 
Lenkijos Pašto Administraciją 
galima siųsti 8 uncijas tabako, 
11/2 uncijų uostomo / tabako, 
200 cigaretų arba > 80 cigarų 
kiekviename siuntinyje.
Dovanu Siuntiniai Karo 
Belaisviams

Siuntinius iki $25 vertės ga
lima siųsti paprastu paštu 
(neregistruotu irneapcįraustu) 
karo belaisviams Lenkijoj pa
gal sekamas' sąlygas: •

Galima siųsti nesugendamo 
maisto, cigaretų, drabužių, 
muilo ir skutimo preparacijų, 
vaistų ir pan. pašalpos reikme
nų.

Negalima įdėti bet kokių ra
šytų pranešimų, tik sąrašą 
siunčiamų daiktų.

Priimtina iki 11 sv. Siun
tinius reikia taip supakuoti ir 
apvynioti, kad lengvai būtų 
atidaromi peržiūrėjimui.

Reikia aiškiai vardą belais
vio užrašyti ir kur jis Lenki
joj randasi. Kadangi Lenkijos 
Raudonasis K ryžtus persiunčia 
siuntinius, reikia pažymėti 
“Care of the Polish Red Cross, 

(Warsaw, Poland.” Ir ‘ant siun
tinio užrašyti “Prisoner of War 
Gift Package — Postage Free/’

Iš pašto reikia gauti dvi ko
pijas “customs declaration” 
(form 2966) ir. prisegti prie 

i siuntinio — ant jo pažymėjus 
siuntinio turinį.

Siuntėjas gali siųsti tik po 
vieną siuntinį belaisviui per 
savaitę.
Oro Paštas j Japoniją

Nuo rugsėjo 5 d. galima 

siųsti oro paštu į keturis rajo
nus: j keturias salas.— Hok
kaido, Honshu, Kyushu ir Shi-' 
koku; i netolimas salas ir Tsu
shima salas, Ryukyu (Nansei) 
salas, išskyrus Kuchinoshima, 
Ižu salas, Nanto salas su Sofų 
Gan. Oro pašto rata yra 25 
centai už pusę uncijos.

Dešimtukinės “air letter 
sheets” nupirktos paštuose irgi 
priimtinos. Oru galima siųsti' 
iki 4 svarų 6 uncijų.

■Paštu galima siųsti komer
cines popieras, spausdintą me
džiagą “samples of merchan
dise” pagal Postal Union, svo
rio ir dydžio reikalavimus. Ne
galima paštu siųsti pinigų, če
kių, draftų, užmokesčių įsaky- 
kymų ir kitų finansinių in
strumentų.
Spausdinta Medžiaga

Tik katalogai, fotografijos, 
planai, žemėlapiai ii' modeliai.

Parcel Post rata yra 22 cen
tai už svarą. Galima siųsti pa
talpinių reikmenų ir kiekvie
name pakiete galima įdėti 200 
saccharino tabletų, nedaugiau 
200 cigaretų arba 50 cigarų ar
ba pusę svaro rūkomo tabako.

Siuntėjas gali siųsti tik 1 
siuntinį tam pačiam gavėjui.

Reikia pridėti “customs de
claration,” ant kurio pažymėta 
“gift package” ir ant kurio tu
rinys pažymėtas.

Parcel post rata yra 14 cen
tų už svarą. Galima siųsti iki 
22 svarų parcel post. Jeigu ne
galima pristatyti. siuntinių, jie 
bus pasiųsti - autorizuotoms ja
ponų pašaipūnėms agentūroms.

Jeigu kitos kalbos vartoja
mos adresui, būtinai reikia pri
dėti vertimą anglų kalba. K
Siuntimas Pinigų Per Bankui

Bet kuris asmuo Japonijoj 
dabar gali gauti iki $1,000 per 
mėnesį per amerikonišką ban
ką, kuris turi leidimą operuo
ti skyrių Japonijoj. Tik Aukš
čiausias Vadas gali autorizuo
ti aukštesnes sumas.

Dabar tik vienas amerikoniš
kas bankas turi, skyrių Japoni
joj —National City Bank of 
New York. Tikima tuoj įsteig
ti skyrius Chase National Bank 
of the City of New York ir 
Bank of America of San Fran
cisco.
„Union of Soviet
Socialist Republics

x Negalima uždaryti parcel 
post siuntinių į Union of So
viet Socialist Republics meta
liniu šniūru arba bet kokiu 
metalu.

FLIS—Common Council 
s

Chicago. — čia nuo už
teršto oro miršta 700 žmo
nių per metus.

Argentinos Slavų
Sąjungos Tikslas

Rašo‘ Christo Gonevsky
Paskutiniais mėnesiais 

Argentinos visuomenės opi
nija, ir dalinai Pietų Ame
rikos kontinento, buvo su
įdominta nekuriais klausi
mais, išjudintais neku- 
riuose pareiškimuose ir 
spaudoje, apie “slavų veiks
mus” šiame kontinente. Ka
dangi juose įvykiai ir tikro
ji padėtis buvo iškraipyti 
ir apversti aukštyn kojo
mis, manau, jog yra reika
las paaiškinti ęer šias eilu
tes apie tikruosiu tikslus 
Argentinos Slavų Sąjungos, 
organizacijos, kuri grupuo
ja daugiau 200 organizaci
jų išsimėčiusių po visą ša- 
lį. . ■

Slavų Sąjunga yra orga
nizacija kuriai šiame mėne
syje sukanka šeši metai gy
vavimo ir įtemptų darbų. 
Yra organizacija pilniau
siai nepriklausoma ir vado
vaujama Vykdomosios Ko
misijos, su atstovais iš visų 
slavų kolonijų, išrinkta Sla
vų Kongrese, kuris įvyko 
lapkričio mėnesyje 1946 m., 
vadovaujantis įstatais, pla
čių demokratinių pagrindų, 
įeinančių į rėmus Valstybės 
Konstitucijos.

Jos pagrindinis tikslas 
aiškiai išdėstytas jps įstatų 
antrajame straipsnyje, ka
me sakoma:

a) Vienyti visas 
slavų kolonijas šioje ša
lyje ir bendrinti jų . veiks
mus;

“b) Palaikyti ir tvirtinti 
kultūrinius ryšius tarpe 
slavų;

“c) Budėti už slavų gerą 
vardą, ginti jų bendrus rei
kalus ir vystyti tarpe jų 
savitarpę pagalbą;

“d) Gelbėti moraliai ir 
materialiai slavų tautoms 
mūsų kilties šalyse;

“e) Supažindinti Argen
tinos visuomenę su viskuo, 
kas rišasi su slavų gyveni
mu, kultūra ir interesais 
ir siekti glaudesnių ryšių 
dėl didesnio tarpusavio pa
žinimo ir įvertinimo tarpe 
argentinų ir slavų;

“f) Veikti visuomet už 
nuolatinį progresą Argen
tinos, šios čia gyvenančių 
slavų antrosios tėvynės, 
kaip kultūrinėje dirvoje, 
taip ir ekonominėje, įkvėpi
mą imant iš demokratinių 
Argentinos liaudies tradici
jų.” .

Šitie ir nė jokie kiti yra 
Slavų Sąjungos siekiamieji 
tikslai. Tai yra: vienyti 
skaitlinga slavų kolonija, 
kad dirbus už kultūrinį jos 
pakilimą, turint kaipo šal
tinį tūkstantmetę slavų 
tautų kultūrą ir naudojan
tis taip pat neišsemiamais 
šaltiniais Argentinos kultū
ros. Šį Slavių Sąjungos tiks
lą turi tie žmonės, kurie ją 
sudaro, kurie yra įsitikinę, 
jog tik kultūringas žmogus, 
kultūringa kolonija gali bū
ti naudinga sau ir bendruo
menei, kurioje gyvena; vien 
tik kultūringa kolonija ga
li sėkmingai prisidėti prie 
kultūrinės ir ekonominės 
pažangos tos šalies, kurioje 
gyvena ir dirba. Jie yra į- 
sitikinę, kad Slavų Sąjun
gos veikla daro didžius 
nuopelnus, nes kaip kultū- 
rin. dirvoje, taip ir ekono
minėje yra daroma visos 
pastangos, kad šioje didžio
je šalyje gyvenantieji' sla
vai, būtų tikrai garbingi 
piliečiai, atsidėję .veiks
mams už progresą ir ugdy
mą šios mūsų antros tėvy
nės, kuri yra tėvynė mūsų 
vaikų. - v

Slavų Sąjungos atsakin
gieji žmonės, turime pilną 
sąvoką svarbos slavu kolo
nijos ekonominiu atžvilgiu. 
Tie arti 800 tūkstančių ją 
sudarančių; yra darbštūs 
žmonės, užsiėmę šalies pro
dukcijos pagrindinėse šako
se: aliejaus šaltiniuose, va
tos gamyklose, mėsos in
dustrijoje, laivininkys t ė s 
statyboje, etc. ir jų kasdie
niai darbai, norėtų kas tą 
pripažinti ar ne, yra didžiai 
vertingas prisidėjimas prie 
šios šalies. Nėra reikalo iš
kelti daug argumentų, kad 
įtikinus apie tai kas pasa
kyta. Reikia vien tik aplan
kyti tas pricipales vietas, 
kur slavai deda savo pajė
gas: Komodoro Rivadavia, 
Čako, baltojo aukso šalti
nis, Santa Fės provincija, 
Misiones, frigorifikai, etc. 
ir tuomet visi žodžiai bus 
bereikalingi, ir,būnant taip, 
turime absoliutų įsitikini
mą, kad galime būti dar 
naudingesni mokindamiesi 
daugiau ir taip pat... mo
kindami mūsų patyrimus 
tiems, kurie randasi mūsų 
aplinkoj. .

Yra tokių, kurie, išvers
dami blogai Slavų Sąjungos 
tikslus, tvirtino, kad slavų 
vienybė laikui bėgant gali
sudaryti pavojų susitvėri- 
mo tautinės mažumos šio
je šalyje, kas išstotų prieš
Argentines Valstybės sau- 
gumą. Galiu tvirtinti, kad 
tokie teigimai yra stačiai 
priešingi Slavų Sąjungos 
tikslams. -Patys įvykiai įro
do to viso priešingumą., Pir
moje vietoje Slavų Sąjunga 
visame savo gyvavimo kely
je ir organizaciniam darbe 
kovojo prieš tokias idėjas, 
iš kur jos nepaeitų. Antroje 
vietoje mes, slavai, niekuo
met nesiskaitėme esą kuo 
tai atskiru nuo Argentinos
tautos. Priešingai tam, vi
suomet mes jautėmės esą 
dalis šios didelės ir garbin
gos Argentinos liaudies. 
Patys įvykiai tą aiškiai pri- 
rodo. Reikia turėti minty, 
kad nekalbama apie imi
grantus tik atvažiavusius, 
bet apie koloniją gerai įsi- 
šaknyjusią šioje šalyje, 
žmones, kurių vaikai yra 
argentiniečiai ir didelė dalis 
jų žmonų taip pat argenti
nietės. Argentinos liaudies 
troškimai yra mūsų troški
mai, jos siekiai yra taip, pat 
mūsų siekiai.

Kas liečia solidarumą 
mūsų kilties tėvynėms (mo
ralę ir materialę pagalbą), 
manome, kad vienas iš pir
maeilių uždavinių kiekvieno 
normalaus žmogaus yra jo 

Minneapolis miesto pradžios mokyklos mokiniai žai
džia ant mokyklos laiptu; jų mokytojai išėjo į 

streiką, tai vaikai turi “gražaus laiko.”

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—< Penkt., Kovo 5, 1948

pareigos link jo tėvynės. 
Šitoji yra pareiga ir. teisė 
įventa ir jos negalima at
imti niekam, net negali būti 
vietos ii\ jokiam priekaiš- ' 
tu i. žmogus, kuris pamirš-
ta savo tėvynę, yra išdavi-
kas. Jeigu slavų kolonijos 
organizuojasi ir remia sa
vo kilties tėvynes, jos pildo 
šventą pareigą, dar dau
giau, kuomet motinos tėvy
nės šaukiasi paramos ras- 
damosios nedatekliuose jom 
padarytuose žiauraus karo 
dėl išsilaisvinimo, ką turėjo 
pernešti bėgyje paskutinių
jų metų. Paremti savo tė
vynę -nėra^ prasižengimas, 
bet garbė ir kiekvienas sla- 
vas turi teisę saugoti šią 
garbę, kaip savo akių lė
liukes, lygiai kaip darytų 
Argentinos pilietis, supran
tantis savo pareigas, kuo
met jo tėvynė to pareika
lautų.

Šie yra garbingi tikslai, 
kuriuos turi Argentinos 
Slavų Sąjunga ir nė jokie 
kiti. Vįsi, kurie jai primeta 
tikslus, priešingus aukščiau 
išdėstytiems, yra blogai in
formuoti arba tiksliai iš
kraipo įvykius, tarnaudami 
reikalams svetimiems mūsų 
kolonijai ,mūsų kilties tėvy
nėms ir garbingai Argenti
nos liaudžiai.

(Iš “Vienybės”)

Waterbury, Conn.
Keletas Pranešimų iš Darbi

ninkiško Veikimo Pas Mus
Vilijos Choras rengia K. 

Menkeliūnaitei koncertą kovo 
14 d., 2:30 vai. po pietų, 103
Green St. Programą išpildys 
K. Menkeliūnaitė, tik ką grį
žus iš Italijos, Vilijos Choras 
ir Vilijos Choro jaunuolių trio », 
sudainuos keletą dainelių, po 
vadovyste G. Ulinskaitės.

Po koncerto d-gė K. Men
keliūnaitė papasakos savo at
siminimus apie pasaulinį k a- 
rą.

★ Sr ★
LLD 28 k p. rengia moterų 

darbininkių metinės šventės 
apvaikščiojimą. Įvyks trečia- v*' . ; 
dienį kovo 10 d., 7,:30 vai../
vakare, 103 Green St. K vie- . 
Čiamos kaip moterys, taip ir 
vyrai ateiti į šį taip svarbų 
parengimą. Kalbėtoja bus S. 
Sasna, Laisvės redakcijos na
rė, iš Brooklyn, N. Y. , 

LLD 28 k p. rengia prakal
bas šių metų prezidentinių 
rinkimų klausimu. Įvyks 21 
d. kovo, 103 Green St., 2:30 
vai, po pietų. Tema: “Ar 
darbininkams yra reikalinga 
tverti trečią partiją?” Kal
bėtoju yra kviečiamas profe
sorius Kubilius iš Massachu
setts valstijos. Kubilius yra 
narys pildančiojo komiteto i 
dėl išrinkimo II. Wallace pre
zidentu ateinančiais rinkimais. 
Kubilius pirmu kartu kalbės 
Waterbury. Mes neabejojam, 
kad profesorius pasakys . ge
rą prakalbą apie ’prezidenti
nių rinkimų veiklą.

Waterburietis.
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PASKUTINIS CARAS
-10-4-47— * (Istorine Apysaka) ', ★ -122-

Parašė Justas Paleckis

zTąsa)
Carienė Aleksandra rūpinasi, kad 

gandai apie įvykius Petrapily. nepasiek
tų sergančių vaikų. Bet ji pati reikalau
ja viską jai smulkiai pranešinėti.

— Kodėl pas mus nesutvarkomas duo
nos paskirstymas pagal korteles, juk tai 
visur dabar dalomai Kitur net cukrų 
duoda pagal korteles, visi patenkinti ir 
ramūs. Kodėl to negalėjo padaryti jau 
seniai Petrapily? Štai Medemas tai pui- 
ikiai sutvarkė Pskove, o tas Obolenskis

I to nenorėjo, — širdo Aleksandra, besi
kalbėdama su rūmų apsaugos viršinin-

- ku gen. Resinu.
— Bet miltų pakanka, jūsų, didenybe, 

o kortelės,, tai nedatekliaus ženklas. Ma- 
.tyt, nenorėta rodyti gyventojam, kad 

x Rusijos sostinei gali pritrūkti duonos, — 
atsakė Resinas.

— O kas girdėti iš Petrapilio?
— Minios tebevaikšto gatvėm, kai kur 

’ tenka pavartoti šaunamuosius ginklus. 
Neseniai atėjo pranešimas, kad žuvo vie
nas žandarų karininkas ir keletas poli
cininkų. Bet ministeris Protopopovas 
rodo didelę energiją ir tikisi, kad viskas 
nurims, nes šiandien, kaip sekmadienį, 
buvo sunkiausia diena. Gal ryt jau riau
šės nebepasikartos, — pranešė Resinas.

I — Ir vis dėl tos žiopsančios,,pramo
gos ieškančios publikos, kurios taip daug 
telkiasi Petrapily, vis ta daugybė leng-

I vai sužeistų ii’ dykinėjančių karių, nuo 
karo prievolės paleistųjų darbininkų ir 
tarnautojų, įvairių kursisčių. O kaip ka- 

. riuomenė laikosi?
— Kariuomenė tvirta, jūsų didenybe. 

Tik kazokai stebina savo demonstraty
viu pasipriešinimu policijai. Bet čia kal- 

j tas kazokų jaunumas.
— Taip, aš sakiau, kad būtinai reikė

jo sutelkti daugiau gvardijos, kuri taip 
vykusiai veikė' 1905 metais. Ačiū, gene
role, šekit kas darosi Petrapily ir praneš- 

’ ... kit man visas naujienas.
! Resinui išėjus, carienė ėmėsi rašyti

Nikalojui laišką, ragindama jį būti tvir
tu ir tikindama, kad pasiseks numalšin
ti. “Tai ne panašu į 1905 metus, nes jie' 
dievina tave, tiktai nori duonos,” — ra
šė ji, negalėdama suprasti, kaip jau toli 
nuo duonos reikalavimų pažengė revoliu
cija. “Nuostabu, ir prancūzų revoliucija 
prasidėjo dėl duonos!” — pagalvojo ji, 

k pažvelgusi į Marijos-Antuanetos portre- 
rB tą.

Vyriausioj būstinėj sekmadienį gyve
nimas eina paprasta vaga. Rūmų polici
jos viršininkas ir caro traukinių komen
dantas pulkininkas Gerardis kažkuo su
sijaudinęs prašo duoti jam atostogų. 
Rūmų komendantas gen. Vojeikovas su
tinka1 jį išleisti, ir Gerardis išvyksta į 
Carskoje Selo. Atostogų nuotaikos neiš
blaško ir Vojeikovo pasikalbėjimas su • 
Carskoje Selo, iš kurio jis sužino, kad 
Petrapilio gatvėse maištas labai išsiplė
tęs. Tačiau generolas Spiridovičius ra
mina Vojeikovą ir telefonu iš Carskoje 
Selo praneša: “Nieko baisa.us tuose įvy
kiuos nėra. Policijos departamentas pui
kiai informuotas apie viską, todėl neten
ka abejoti, kad tas bruzdėjimas bus arti
miausiu laiku likviduotas.”

Caras, kaip paprastai, atvyko pusiau 
10 vai. į štabą ir dvi valandas tarėsi su 
štabo viršininku generolu Aleksejevu. 
Bet šiandien vokiečių-austrų fronto rei
kalai užmiršti, labiau rūpi naujasis — 
Petrapilio frontas. Dūmos pirmininkas 
Rbdzianka pranešė Aleksejevui apie Pe
trapilio kariuomenės dalių neištikimybę 
ir perspėjo, kad būtų reikalinga atsiųs
ti naujų neabejotinai ištikimų dalių. Po 
pasitarimo su caru gen. Aleksejevas iš
siuntinėjo telegramas šiaurės ir vakarų 
frontų vyriausiem vadam, įsakydamas 
tuoj paruošti siuntimui į Petrapilį po 
vieną pėstininkų brigadą su artilerija ir 
po vieną raitelių brigadą, ir paskirti tų 
brigadų vadais energingiausius genero
lus.

Caro pusryčiai tą dieną praeina kiek 
• sujaudintoj nuotaikoj ir prie caro stalo 

pakviestųjų maža. Visada lipšnusis ca
ras nekalbus ir vos palaiko kalbą, 
kiek to reikalauja mandagumas. Jis'pa
sipiktinęs Chabalovu, kuris nesugeba iš
pildyti jo įsakymo nuraminti Petrapilį.

Ak, kaip džiaugiasi dabar Berlynas,

girdėdamas apie šūvius Petrapily” — 
galvoja ir piktinasi caras. — “Kaip 
džiaugiasi kaizeris Vilius!”

Dar labiau jaudinasi caras šio ryto 
priepuoliu. Jis karštai meldėsi prie Die
vo Motinos paveikslo, aukojo savo mal
das carienei Aleksandrai, meldėsi už ser
gančius vaikus, Už Rusiją, už Petrapilio 
nuraminimą, meldėsi už Anę Virubovą. 
Staiga jis pajautė didelį skausmą vidu
ry krūtinės, kuris tęsės apie ketvirtada
lį valandos. Vos tik išsilaikė ant kojų, 
kakta apsipylė prakaitų, širdis sustojo 
plakusi. Jis puolė ant' kelių ir kurį lai
ką klūpėjo, kol pamažu skausmai praėjo. 
Kas tai buvo? Ar tik sulaikomo susijau
dinimo pasėka, ar rimtos ligos* pradžia? 
, “Jei pasikartos, reikės pasakyti pro
fesoriui Fedorovui,” pagalvojo caras. Ir 
vėl jo mintys nukrypo į Petrapilį, į Cars
koje Selo: “Kad bent tas senis Golicinas 
galvos nepamestų ir Protopopovas elgtų
si griežtai.”

Dar vakar Vojeikovas ragino' carą 
grįžti į Carskoje Selo, kad būtų arčiau 
Petrapilio. Bet ne, jis turi pasilikti ligi 
antradienio, nors ir labai norėtų būti 
arti savo sergančios šeimos. O ligi” an
tradienio neabejotinai viskas susitvar
kys! ' ’ 1

Po pusryčių caras skambina žmonai į 
. Carskoje Selo. Klausia apie vaikus, iš 

kurių dar nesusirgusi liko tik Marija. 
Praneša apie įsakymą pasiruošti į Petra
pilį keliom brigadom iš fronto, nes, ma
tyt, Chabalovas pats nesusitvarko. Toji 
žinia nudžiugina carienę ir įtikina, kad 
riaušės bus nuramintos. Dar caras pra
nešk sutikęs su Golicino pasiūlymu nuo 
rytojau paleisti Dūmą iki balandžio mė
nesio, nes Dūma saVo kalbom didina re
voliucinę nuotaiką.

Bet rimstančią cal’o nuotaiką sugadi- 
da suajaudinta Rodziankos telegrama, 
kurioj jis praneša:

“Padėtis rirpta. Sostinėj anarchija. 
Vyriausybė paraližiuota. Transporto, 
maisto tiekimo ir kuro reikalai visiškai 
pakrikę. Kilo visuotinas nepatenkinimas. 
Gatvėse eina šaudymas. Kariuomenės 
dalys apšazulo viena kitą.^ Reikalinga 
skubiai pavesti naujos vyriausybės suda
rymą pasitikėjimą turinčiam asmeniui. 
Delsti negalima. Bet kurs delsimas ly
gus mirčiai. Maldauju Dievą, kad atsa
komybė netektą vainikuotajam.”

Taigi vėl kartojasi 1905 ,metai. Tik 
tada visi prašė, grasino ir maldavo ma
nifesto ir Dūmos. O dabar jau nerimu 
kelianti Dūma i*ėikalauja tolimesnio jo 
vienvaldybės susiaurinimo, nori pasinau
doti gatvės valkatų šūkavimais ir išplėš
ti iš caro sutikimą paskirti sau paklus
nią vyriausybę. ' '

— Jūsų didenybe, ar duosit kokį atsa
kymą Rodziankai į jo telegramą? — 

•klausė Vojeikovas.
— Ne, —- griežtai atsakė caras. — 

Dūmos sesija mano įsakymu jau paleista 
ir jokio atsakymo nereikia. Gana, kad 
manė prigavo 1905 metais, dabar tos 
klaidos nebepakartosiu! Už poros Sienų- 
kitaip'pasikalbėsim apie pasitikėjimą, 
kai nuvyks į Petrapilį keturios naujos 
brigados ir išvalys Petrapilį nuo tų šėl.s- 

' tančių valkatų.
Apie pusiau 11 valandos vakaro ca

ras, kaip paprastai, gėrė vakarinę arba
tą su paprastai kviečiamais artimiau
siais asmenimis ir nuėjo gulti.

Ar galėjo kas tikėti^kad tas ramusis, 
mandagusis žmogus yra savo didžiau
sios; tragedijos išvakarėse, kad rytojaus 
įvykiai pakreips Rusijos imperijos liki
mą. Caras ir nenujautė, kad jo sostas 
jau žlunga ir krinta į bedugnę, kurios 
krantą jis priėjo užmerktom akim, kaip 
pranašavo Anglijos ^pasiuntinys Biuke- 
rienas.

REVOLIUCIJA LAIMI
Vasario 27 (kovo 12) d.

Net busimasis ^revoliucijos herojus 
Kerenskis dar vakar buvo įsitikinęs, kad 
revoliucinis judėjimas jau nuslūgsta ir 
artimiausioj ateity revoliucijos negalima 
laukti. Dar vakar Pumos atstovai sva
jojo apie caro sutikimą sudaryti vyriau
sybę iš Dūmos frakcijų narių. Tai atro-' 
dė tada didžiausiu galimu laimėjimu.

(Bus daugiau)
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DETROITO ŽINIOS
Smaugia Ateiviu Kultūrą
Tai jau paskutinė iš dau

gelis čia veikiančių radijo 
stočių atsisako at.eityj leist 
ateivių kalbomis programas. 
Tai skaudus smūgis kaip lie
tuviams, taip ir daugeliui ki-

skirtų sau tokias algas, kokios 
jiems patiktų.

Aišku, galingiausią pasiprie
šinimą tokiai gubernatoriaus 
siūlomai diktatūrai gali ir 
privalo^ neatidėliojamai de- 
monstruot Detroito , fabrikų

išrišt mokyklų klausimas; val
dančioji klasė per savo orga
nizacijas ir organus siūlo įvai
rias propozicijas, kurios sa
vaime mojasi dar aršiau pa
vergt kapitalizmo naudai mū
sų jaunimą.

Bažnyčios vilioja tą audrin
go gyvenimo blaškomą jau
nuomenę pas save.

tų tautų, kurios iki šiol turė
damos savo kalboj7 programas 

.nepavaduojamai palaike ir 
auklėjo tose tautinėse grupė
se kultūrą, o tuomi ir progre
są, toleranciją, bei progresą 
abelnai visos šalies gyvento
jų-

Kadangi tokios tautinės 
grupės neturi savo centrali- 
nės organizacijos, kadangi jos 
dabar užkluptos iš pasalų,— 
padėtis susidaro ytin sunki. 
Teko nugirsti, būk toks pa
tvarkymas paeina iš Washing- 
tono.

Gubernatoriaus Skymai
Neperseniai mūsų pačių 

balsais išrinktas gubernato
rius Sigler išgarsėjo po visą 
šalį kaipo ekspertas raganų 
gaudytojas. CIO ir kitos uni
jos ’tada momentaliai sumobi
lizavo' narius kelti protestus, 
demonstracijas; gubernatorius 
sukando dantis ir nutilo. Da
bar jis, veikiausia, turėdamas 
tą patį mierį — panaikint 
unijas ir įstumt darbo liaudį 
į legalizuotą vergiją, — skel
bia planą, kurį kadaise taip 
begėdiškai praktikavo Hitle
ris, Mussolinis ir Japonijos 
mikado..

Gubernatorius Sigler reika
lauja, idant jo terminas būtų 
pailgintas iki keturių metų; 
antra, teisę pačiam guberna
toriui pasiskirt valstijos sekre
torių ir prokurorą; o magary
čioms . . . išmest iš valstijos 
konstitucijos tą punktą, ku
riame minima suma valdinin
kams algų, kitais žodžiais, 
idant patys valdininkai pasi-

darbininkai. Jų nuosprendis 
nusakys, ar bus pravesta gu
bernatoriaus Siglerio siūloma 
diktatūra ar ne.

Numato Didelę Kovą
Pagaliau po rūpestingo -pri

sirengimo į Dansingą suvažia
vo iš visos valstijos 700 de
legatų ir įsteigė Progresyvę 
Partiją. Jos tikslas išrinkt 
šiemet lapkričio pradžioj nau
ju šalies prezidentu Henry 
Wallace, .tą dinamišką ekspo
nentą demokratinių šios šalies 
tradicijų, tą čampioną ųž pro
gresą ir gerbūvį didžiumai gy
ventojų.

Sudaryta platus organiza
cinis aparatas. Užtikrinimui 
plataus veikimo naujai įkur
tai Progresyvei Partijai įsteig
tas rinkimų kampanijos fon
das; delegatai ant vietos su- 
aukavo net 15-ką tūkstančių 
dolerių !

Suprantama, dabar visi, ku
riems tik rūpi pastovi taika 
bei išlaikymas demokratijos, / * e 
o labiausia, kuriems apeina 
ištaškymas Anglijos torių 
skymo suorganizuot karą 
prieš .Sovietų Sąjungą, visi ir 
visos privalome rūpestingai 

’imtis darbo.
Pirmu punktu šiame kolo-’ 

saliame darbe yra gavimas 
pakankamai piliečių parašų, 
idant lapkričio mėn. Ameri
kos liaudis prezidentiniuose 
rinkimuose ant baloto turėtų 
ir savo kandidatą, Henry 
Wallace!

★ ★ ★
Koks Jaunimui Rytojus?
Plačiai ir garsiai bandoma

Filantropinės įstaigos irgi 
vilioja juos įvairiomis, zabovo- 
mis, betgi niekas iš jų rim
tai nesvarsto pamatinę pro
blemą: suteikt galimybę kiek
vienam .jaunuoliui lankyt mo
kyklą. •

Mokyklų, ypač pradinių, čia 
baisi stoka; daugelis esančių 
daugiau panašios į tvartus, ne
gu į kultūrai auklėt įstaigas.

Padėtis tragiška, skaudi ir 
apgailėtina. Paaiški, jog rei
kėtų virš tūkstančio daugiau 
mokytojų, idant jie galėtų tin
kamai aprūpint mūsų sūnelius 
ir dukreles bent pradiniu 
mokslu.

Šią problemą, kaip ir visas 
kitas darbo* liaudį liečiančias 
gyvenimo problemas, galj i# 
privalo išrišti tik pati liaudis. 
Laukti ką gero iš plutokra- 
tų, ypatingai suteikime bent 
elementarės apšvietos mūsų

Į Fotografas Į {Traukiu paveikslus familijų, ves-J Į tuvių, kitokių grupių ir pavienių.!Iš senų padarau? naujus paveiks- i lūs ir krajavus ? sudarau su ame-i rikoniškais. Rei- ? kalui esant iri padidinu tokio< dydžio, kokio pa- f geidaujama. Tai-1 pogi atmaliavoju ? įvairiom spalvom. Į
JONAS STOKES Į

512 Marion St., Brooklyn ?
KnmpAs Broadway ir Stone Ave., prie f 

Chauncey St., Broadway Line
Tel. GLenmore 5-6191

vaikučiams, būtų didelis apsi
gavimas. Kol darbo liaudis 
(mes patys)' bepadarysime 
griežtą spaudimą, apšvietos 
klausimas vis kabos kapitalis
tinio puvimo miglų sūkuryje.

Suvalkietis.
★ ★ ★

Iš LLD 188 Kp. Veikimo
Vasario 15 d. atsibuvo LLD 

188 kuopos susirinkimas, ku
ris buvo geras raportais ir ta
rimais. Organizatorius pra
nešė, nors ir sunkiai dirbo, 
bet gavo tik vieną naują na
rį, Walter Butėną. Fin. raš
tininkė A. Varaneckienė ra
portavo, kad daug narių me
tiniam susirinkime duokles pa- 
simokėjo. Kuopos ižde turi
me $117 su centais.

Pramogų komisija baigta 
sutvarkyti ir imsis darbo “Vil
nies” sustiprinimo fondo rei
kale surengti vakarą artimiau
siu laiku.

Rinkimų kampanijai suau- 
kauta $9. “Vilnies” bazaro 
reikale paaukauta iš iždo $5.

LLD 10-tos Apskrities trum
poj ateityj bus konferencija 
Detroite, kur bus apkalbėta 
daug svarbių klausimų orga
nizacijos gerovei.

LLD Narys.

Matthew 
GUTAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnojo valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

PHILADELPHIA. PA.
Iš Katalikiško Gyvenimo

Vasario 25 d., 1948-ais Vieš
paties metais, čia buvo oras 
apsiniaukęs. Sniegas - ir ledai 
pradėję tirpti, gatvėse maišėsi 
purvas.1 Mašinos važiuojančios 
gatvėmis tėškė purvus toli į vi
sas puses. Antroji gatvė iš pat 
-ryto užsikimšus visokiais sunk
vežimiais, kad bent kam sku
bintis nebuvo įmanoma prasi
siekti pirmyn.

Prie ■ J. Kavaliausko laidoji
mo koplyčios stovėjo karavanas 
ii’ kelios karietos, laukiančios 
išvežti nabašninką į kapines.. 
Prie durų prisegtas gėlių vaini
kas liudijo galimumą atlankyti 
nabašninką. Koplyčios viduje 
grabe gulėjo ąprengtas, jau pa
gyvenęs lietuvis J. P. Aplinkui 
prikrauta gėlių, degė kelios 
vaškinės žvakutės, didelis meta
linis kryžius, ant kurio prikal
tas Dievo sūnus Jėzus nazarie
tis. Buvo keletas paveikslėlių su 
šventųjų atvaizdais. Užeinanti 
nabašninko giminės ir priete
mai klaupėsi ir poteriavo, pas
kum susėdę ramiai žiūrėjo, 
kiekvienas ką tai giliai mąsty
damas. Iš nematomos vietos gir
dėjosi vargonų balsas, tykiai 
leidžiantis liūdnus šventų gies
mių balsus. Netolimai grabo 
stovėjo moteriškė, tykiai ver
kianti ir skaryte šluostydama 
ašaras, trykštančias per veidą, 
Tai buvo mirusio vyro moteris, 
Ji buvo susijaudinus, ne vien 
tik dėl mirties iš jos atimto vy
ro, bet ir rūpinosi jo dūšios iš
ganymu, nes tai buvo įvykęs*ne
malonus dalykas.

Mirus vyrui buvo atsikreipta 
pas dvasišką tėvelį palaidoti su 
visomis bažnytinėmis apeigo
mis .,K 1 e b o n as, p e r ž i ū rė j ęs p ar a- 
pijonų sąrašą, pastebėjo, kad 
jis yra užvilkęs parapijinę mo
kestį virš metų laiko, ir kaipo 
tokį priskaito prie atskalūnų ir 
negalį palaidoti su šventaisiais 
patarnavimais.

Moteriškė pasiūlė atmokėti 
užvilktą mokestį ir dar pridėti 
visą šimtą dolerių,! Klebonas iš
aiškino, kad jam reikią prašyti 
vyskupo snecialio pavelijimo ir

dar kur kitur kreiptis. Tas visa 
kaštuos dar kitą šimtinę, nema
žiau. Moteriškė jau nebesutiko 
daugiau mokėti ir taip budėda
ma atsisveikino su dvasios tė
veliu.

Kuomet tą skaudų įvykį ap
kalbėjo su artimiausiais pata
rėjais, nusitarė laidoti ir be 
flvasios tėvelio patarnavimų, į 
laisvas — visokių religijų, ar 
ir be religijų kapines.

Graborius užsakė vietą kito
se kapinėse, sutvarkė visus rei
kalus, kas dėl laidojimo. Tuo
met, vėlai vakare, prieš būsimas 
laidotuves, tapo pranešta, kad 
dvasiškas tėvelis jau sutinka 
laidoti ir už pirmiau pasiūlytą 
kainą. Bet jau sugrįžti pas tė
velį buvo per vėlu ir taip velio
nis likosi nustumtas prie “at
skalūnų.”

Dabar klausimas kiekvienam 
tikinčiam, ar kunigas esąs vie
tininkas sūnaus Dievo, ką jis 
suriš, būna surištas, ką paliuo- 
savo, tai paliuosuotas, būk jų 
maldos labai pale'ngvina įeiti į 
dangiškas grožybes.

O čia tokia piniginė speku
liacija. Kiek jau palaidoja tas 
patsai tėvelis visai netikinčių, 

■bile tik jam gerą kainą sumo
ka. O šian\e atsitikime, nors tas 
žmogelis gyvendamas darbavo
si, aukojo, pasninkavo, meldėsi, 
kad tik danguj gauti vietelę, o 
mirusiam moteris’ nesukėlė kle
bonui reikalaujamų pinigų su
mos ir keliai pas Dievulį užda
ryti!. ..

Argi šitokie įvykiai neparodo 
aiškiai, kad dvasiški' tėveliai 
yra dideli spekuliantai, tik už 
didelį piniginį atlyginimą lei
džia “dangun.” Neduosi pinigų 
kiek tėvelis pareikalaus, tai ta
vo ir geriausia dūšelė per ne
baigtus amžius klajos kur nors 
šalčiausiose dausose. Apie tai 
pagalvokim, broliai katalikai.-

Južintiškis.

Dąyton, Ohio. — Genero
lai L. T. Miller ir J. Molli- 
son bus teisiami už bandy
mą nuskriaust valdžia.

j Joseph Garszva
1 Undertaker & Embalmer

i
* Manager

JOHN A. PAULEY 1 <•
* Licensed Undertaker

1231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių pątrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vemon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

4 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Penki., Kovo 5, 1948



MONTREAL, CANADAPagyrė

Vienas
$1.75

75c

25c

35c

35c

■ į istorija, 
I paveik

35c

15c

Pašai pinės

jie

, 25c

25c

60c '

TELEPHONE
STAGG 2-5043

$1.50
25c

35c
25c

ORGANIZUOJAMA 
VAIKU MOKYKLĖLĖ

2f> c 
10c

65c
50c
25c

Už Streiko Vadovavimą 
Nuteisti Kalėjiman

50c 
pusi.

45c

85c 
60c 
85c 
85c 

$1.25

25 c 
35c

15c
10c
25c

$1.00
25c

Apsisaugoti ... 
Jos Neišbėgsi

$1.00 
25c

$2.50

25c

30c
3 oc

35c
75c

Draugijos Vajus 

laiku eina Mont-

Staliną, Paskųstas 
Valdžiai

nežymus fnusų drau-

$1.25
$2.25

$2.25

30c

25c
35c
35c

i i- Vi

Ligos, ir Kaip 
Mirti, nes iš 
su paveiksi. 
Žydas, įdomūs

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

$1.25

$1.25

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

.. ^75c

30c
15c
35c
25c

35c

25c

r1 $

Kadangi 'ši draugija yra 
lietuvių 

didžiausią 
kiokyienais me

sk aičius Įstoja 
siu metu va- € C

jau Įstojo pen- 
Ragulis Vik-

G tįsta v as, Kau- 
Petrauskas Pc-

ir prie 
mokyklėlės yra 
lietuviai, nežiū- 

bei religinių- Įsi-

skaitymai

prie ko

plaiskcnas, sulaiko slinkimą ir nuo

LOS ANGELES, CAL
Aplankius Lietuvius Ūkininkus

Važiuojant pro šalį susto
jom pas širvinskus, kurie tu
ri didelį vištų ūkį netoli, Red
land, Cal. Ch. širvinskas ir 
jo moteris yra labai drau
giški žmonės, “Vilnies” skai
tytojai, pirmeiviškai nusiteikę.
geri žmonės. Išrodė savo 
modernišką, gražiai įtaisytą 
ūkį, o jau tų vištų vištelių, ko
kių jų ten nėra—mažų, di
desnių ir dar didesnių. Baltų, 
juodų, rudų ir dar kitokiu.

Širvinskas nuvedė mus ir 
pas Richardus, kurie turi gra
žią vietą ir jau pusėtinai 
įrengtą ir dar vis būdavo ja
ma. Petronė Richardienė ka
sa skiepą, ji pati viena tą vis
ką daro. Richardai dar nese
niai čia pradėjo gyventi, bet 
įsikūrę jau gražiai ir jiems 
čia patinka. Smagu buvo pa
simatyti su buvusiais losange- 
Jiečiais. širvinskienė klausė, 
kokie ir kada bus parengimai.

“Vilnies” 
14 dieną, 

parengi-
pras i d ės 3 

Tikimės pasi-

gijose laisvas žmogus, prita
riąs pažangiam judėjimui, 
pereitą sausio mėnesį nuėj.o į 
SLA kuopos parengimą. .Vos 
paspėjus jam įeiti, vienas pa
žįstamas užklausė: “O kaip 
tavo Stalinas?” Jis atsakė, 
kad Stalinas yra vienas ge
riausių žmonių pasaulyj; Sta
liną seka ir klauso jo patari
mų penki šimtai milionų žmo
nių. Jis pridūrė, kad jis tai 
per radiją girdėjęs. Su tilo 
tamsūnu jam teko pasiginčy
ti ir apie kitus klausimus.

Už kelių dienu pas jį atei
na “kostūmeris” drabužių 
valyti. Pasirodo, kįad jis gy
vena kažin kur už 20 
Paklausus, ar 
čių, prasidėjo 
“kostūmeris” 
neti kaip tik 
kų,

mylių, 
kriau- 
ir tas 

klausi-

i..
■V5>

4

Užrašiau jai ant 
kalendoriaus kovo 
kuomet bus gražus 
mas North Star, 
vai. po pietų, 
matyti.

ten nėra 
kalbos, 

pradėjo 
tų pačių daly-

kaip anas žmogus klau
sinėjo minėtame parengime.

Atrodo, kad žmogus po to 
parengimo buvo paskųstas.

Tai labai negražu. Pirnpau 
pas mus to nebuvo. Visi, ne
žiūrint skirtingų pažiūrų, gra
žiai sugyvenome. Ar nebus 
prisidėję bėgliai, kurie iš Lie
tuvos nešdinosi sykiu su Hit
lerio armija ir Tujojo t grįžti 
tėvynėn, nes ten blogų darbų 
atlikę laike okupacijos.

Nepadoru skųsti žmogų dėl 
to, kad jis kitaip mano.

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

į Egzaminuojam Akis, į 
i Rašome Receptus Į 
i Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Worcester. Mass
KLAIDOS PATAISYMAS
Dienraštyje iš vasario 27 d. 

pasakyta, kad ateivių teisių 
gynimui atikas rinko M. Su
kackienė, o turėjo būti M. 
Stankūnienė. Taipgi $1 au
kavo ne M. Stankienė, bet M. 
Stankūniene. Ir surinko $9 iš 
kitataučių. A. W.

Indijos vadai Įtarė, kad 
Anglija kursto Pakistano 
užpuolimus prieš Indiją.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

* EVergreen 7-4774

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

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

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

August Gustas 
RELTAIRE florist

»

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

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

ir tt., lelęfonuokite
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
8634

Aukso Altorlukas, maldų knyga. Tilžėn 
spaudimo, 448 pus]., aiškus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai 

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa- 
vaiksl. mišių maldos, drūtais juo
dais, apdarais ...... *...... ........ ,..... .......

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

Apie Dangų, Saulę, Menesį ir Žvaigždes 
Elcnutė. ir Jonukas, grhžios apy-saknit. 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai, 

ką 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 soeialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

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

brolius ........................................ ........
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

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

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

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

salos per 17 melų ...........................-
, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais .................. I...........................
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1..................... ..............
Kabalas, laimes rodyklė, su Saliamono 

nosia ................................ !...................
Karvės Nauda, genj sūrių padarymas, 

su paveikslais .....................................
Keliautojai, į Šventą Žemę, Jcruzolimą 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 
Laimį ir Planetos, nuspčjimai laimių 

rašant paikutes ................................
Lytiškos 
Nebijok 

knyg. 
Nedoras 
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka 
Pinigai, Galvažudžiai i 

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

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

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

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, bu paveik. 

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi.- Įrankių kankinimo .............

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

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

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

Kristaus pasekėjas ............................
Trys Užkeiktos Karalaitės ....................
Velnias Kapitonas, 3-jų tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apio 450 

receptų ...J........................ .'....................
Stcbūklingas Veidrodis, apysaka .........
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 

$ 1.75c
Saules Ritulys, su visų planetų paveiks. 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

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

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

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bilo 
kokio niežulio. Uncija .................. .
Dvi- uncijos ...........................................

ŽOLES ARBATOS FORMOJE 
Kraujo Valytojas ...................... ...............
Nervų pastįprintojas ..............................
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 
Nuo kosulio ir Kokliušo ...j..................
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .......
Palangos Trajanka, tinkamos šaknys 

užpilti ant degtinės ..... *...............
Išvalymui akmenėliai, kad nėšlapinti 
, lovoje ........................................................
Vidurių valytojas ......................................
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų .......
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) .............
Nuo Šlapligčs diabetų ........................ .
Gimdos tonikas,'pataiso kliūtis nevaising. 
Vyriškumo Pataisymai ..........................
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .....................-......
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai jjo

Pailių ...............................................
vandeninės ir širdies ligų —....
nemalonaus kvapo •......................... 
surūgusio pilvo (heartburn) —.. 
veneriškų ligų ................................

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 47 kp. ir Montrealo Lie
tuvių Sūnų ir Dukterų Pašal- 
pinė Draugija organizuoja 
Įsteigti lietuvių kalbos moky
klėlę vaikams. Darbas pra
dėtas prieš keletą mėnesių ir 
Literatūros Draugija persisiųs- 
dino daug lietuviškų vadovė
lių iš Jungtinių Valstijų, bet 
del nerangumo išrinktų drau
gijų atstovų nusitęsė iki pusės 
žiemos. Gal būt, didiesiems 
šalčiams praėjus, jaunimas tu
rės geresnį norą lankytis i 
mokyklėlę.

.Mokyklėlės tikslas yra gry
nai nepolitinis ir prie orga
nizavimo šios 
kviečiami visi 
rint politinių 
tikinim ų.

praktika. t Gauti darinis ligo
ninėse taipgi neįmanoma, nes 
be daktaro leidimo tenai jų 
nepriima. Vienintelė išeitis, 
tai išvažiuoti Į kitas provin
cijas, kur yra daktarų trūku
mas, ir kur tokius provinci
jos ir kurios jos Kanadoj yra, 
tai nežinia. Gal būt vaka
rinėse provincijose yra leng
viau. Gal būt. <♦

Pagrindinė sąlygą dėl lei
dimo gavimo užsiimti daktaro 
praktika, yra turėjimas šalies 
pilietybės. Pilietybes negali
ma gauti neišgyvenus Kana
doje penkių metų.

• Viena tikroji išeitis tai gau
ti kur darbą prie privatiško 
daktaro už padėjėją, jei tokį 
daktarą'gali susirasti.

Nauji daktarai Kanadoje 
nepageidaujami. Minimos Me
dicinos draugijos sekretorius 
ir Montrealo universiteto 
dicinos dekanas, tarp 
aiškinimų, dar pridėjo, 
“Kvebeko p r o v i n c i j o.j
užtenkamai vietų 
daktarams.” -.

Atrodo, kad Europoj esan
ti daktarai ir kiti profesiona
lai nėra teisingai informuoja
mi apie padėti Kanadoj. O 
atvykusioms čia tenka nusivil
ti. Tuo tarpu Europoje pro
fesionalų reiškiasi trūkumas, 
kada čia jie turi stoti Į be
darbių daktarų eiles.

Cbicagos Žinios
PROGRESYVE PARTIJA 
STATO KANDIDATUS

Kandidatuoja du jauni uni- 
jistai: R. Slezak—ant asses- 
soriaus, o Fred S. Dutner— 
ant town trustee. Dabar ren- 
kami parašai po peticijomis, 
kurių Ciceroje reikia surink
ti 2,100. Tai didelė skaitli
nė. Visi turime padėti Pro- 
gresyvei Partijai rinkime pa
rašų, kad būtų užtikrinta tų 
unijistų padėjimas ant baloto.

Abu kandidatai yra vietos 
unijų vadai, jauni ir energingi 
darbuotojai.

Iš Progrešyvės Partijos 
Susirinkimo

Progresyvė Partija turėjo 
savo susirinkimą Olympic pa
talpose, 2136 S. 61st Ct. Kal
bėjo pavieto direktorius Zal 
Garfield, jauna žmogus ir pil
nas pasitikėjimo laimėti. Jis 
nurodė, kad Wallace’ą norėjo 
papirkti Trumanp šalininkai— 
politikieriai, bet visi Progre-1 
syvės Partijos darbuotojai su 
Wallace’u priešakyje nesutiko 
eiti su demokratais reakcio
nieriais, nes skirtumo tarpe jų 
ir republikonų nėra.

Taipgi buvo rodomi paveiks
lai, gerai suderinta trumpa j 
istorija Roosevelto perėmimas • 
bado valdžios nuo Hooverio. į 

Buvo parodyta, kaip Hoo-I 
verio laikais bedarbiai ieško- i 
jo maisto išmatose (garbage), 
o HooVeris vis kartodavo, kad 
tuoj bus' po dvi vištas puode 
ir po porą karų garažiuje.

Roosevelto gadynė: 
organizuotis į unijas, 
no: laužymas streikų, 
m as galvų 
m as kainų 
ir visa eilė 
žmonėms, 
parodomi 
atakų ant 
sų šalyje.

Tai dabar jau turime Pro- 
gresyvę Partiją 
k Orią gali stoti 
pasimokėdąmi 
duoklių.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

OPERATORIAI
PATYRŲ PRIE MOTERIŠKŲ GOATŲ IR 

SIŪTŲ
NUOLATINIS DARBAS. GERA AUJA 

CLASSIC COAT & SUIT CO. 
81 Meserole Street, Brooklyn 

•(W

Belgo Darbo Federacijos
Komitete Vien Socialistai

Brussels, Belgija. — Ge
nerates Belgų Darbo Fede
racijos konferencija išrin
ko vien socialistus savo 
vykdomojo komiteto na
riais. Paskutiniame komite
te buvo ir 3 komunistai. 
Kaip konferencija, taip ir 
jos naujasis komitetas kar
štai remia MJarshallo pla
ną.

PRANEŠIMAI
HARRISON-KEARNY, N. J.

LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 
kovo 7 d., 2:30 vai. dieną, toj pa
čioj vietoj. Malonėkite visi laiku 
būti. V. W. Zelin. (54-55)

WORCESTER, MASS.

mo
savo 
kad 
nėra

vietiniams

laisvė 
Truma- 
skaldy- 
nuėmi- 
(OPA)

unijistam, 
kontrolės 
priespaudų darbo 
Judžiuose aiškiai 

paveikslai brutalių 
darbo žmonių mū-

Ciceroje, į 
visi piliečiai, 
$1 metinių

Vagiliai Gavo $6,000 
Vertybėmis ir Pinigais

Vagiliai gavo $6,000 verty
bėmis ir pinigais iš" namų 
Ferdinand Biesche, savininko 
dviejų kuro kompanijų,

Biesche pasakojo Summer
dale policijai, kad jo namai, 
5705 N. Francisco Ave., ku
riuose jis su dukterim ir,žęn- 
tu Edward C. Frank gyvena, 
buvę išversti, kuomet jie su
grįžo sekmadienį vėlai iš gim
tadienio parės.

Vagiliai suradę paėmė $2,- 
500 pinigais ir $3,500 vertės 
brangdaikčių. Bet pražiūrėję 
kelius vertingus kailius.

Reporteris.

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

i.oo.
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Nuo
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo

pražilimo
Norintieji įsigyti blle vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite J:

M. ŽUKAITIS,
334 Dean St., Spencerport, N. Y.

(adv.)

I
4* 4* 4* 4* 4* 4» 4* 4* 4* 4* 4**I* 4* 4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*
J. J. Kaškiaučius, M. D.|

530 Summer Avenue, Y
Newark 4, N. J. THUmboldt 2-7964 |

ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
3 d. kovo, 7:30 v. v., 29 Endicott 
St. Malonėkite visos dalyvauti, yra 
daug svarbių reikalų. —A. W.

(54-55) '
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
6 d. kovo, 7:30 v. v., 407 Lafayette 
St. Prašau visų narių būti, nes tu
rime svarbių tarimų apkalbėti. Ku- 
rie dar • nesate mokėję duokles už 
šiuos metus, meldžiu užsimokėti ir 

j pasiimti kpygą. — A. Jocis, F. R.
(.53-54) •

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

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

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

kiamas P. C. A. susirinkimas, 29 
Endicott St. Bus geras kalbėtojas, 
tad visi PCA nariai dalyvaukite ir 
atsiveskite po vieną naują narį pri- 
rąšyt. Saukia rengėjai per LicU Pr.' 
Bal. Klubą. — J. Kižys, rašt.

(53-54)

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

Henry

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

(53-54)

f

LITUANICA SQUARE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL

Reporteris. 5 pjisl.---Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Penkt, Kovo 5, 1948
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PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

vadovavimą 
Valleyfield, 

šešiems 
Mato-

Bet tas jo iš- 
negalima esą 

masinei elektros

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

Kas nori gražlaai laiką praleisti, pasilinksminti Ir pasišokti, užeiną 
pas “Greąn Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
/ Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

NEWARK, N. J.,
Sietyno Choras rengia draugišką 

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

Dabartiniu 
realo Lietuvių Sūnų ii- Duk
terų Pašalpinės Draugijos va
jus, 
viena
draugijų ir moka 
pašalpą, tad 
tais nemažas 
naujų narių, 
jaus -pradžioj!
ki nauji nariai: 
toras, Bušas 
šokienė Julė, 
Iras ir Blažys Povilas. Vajus
bus tęsiamas iki gegužės mūri. 
Dar yra proga Įstoti dauge
liui lietuviu Į šią draugiją va
jaus laikotarpyje. Pasibaigus 
vajui, norintis Įstoti Į draugiją 
turi mokėti Įstojimo mokestį.

ši pašalpinė draugija yra 
nusistačiusi pasistatyti savo 
nuosavą salę ir valdyba, vado
vaujant veikliam draugijos 
pirmininkui, drg. J. Vilkeliui, 
veda pasitarimus su advokatu- 
ir ieško tinkamos vietos to
kios salės statybai. \

Draugijos parengimų komi
sija numatė surengti dar vie
ną vakarienę draugijos labui. 
Vakarienė įvvks kovo 26 d., 
Vytauto kliubo salėje.

Medelein Parent ir Azelius 
Beauc'age, tekstilės unijos or
ganizatoriai, už vadovavimą 
Ayers streiko Lachute yra 
nuteisti po du metus kalėji
mo. Tos pačios unijos direk
torius, Kent Rowley, dar Jau
kia teismo. šie trys unijos 
vadai yra apkaltinti, kad da
rę sąmokslą sulaužymui val
džios įstatymų.

Kent Rowley neseniai išėjo 
iš kalėjimo už 
tekstilės streiko
Jis buvo nuteistas 
rpėnesiams kalėjimo, 
mai, kad greitu laiku vėl teks 
atsidurti į kalėjimą. Toks 
vyriausybės elgesys aiškiai 
rodo jos pasiryžimą sudaužy
ti darbininkų unijas. Reakci
onieriai mano, kad vadus su
kišus į kalėjimus, suirs ir dar
bininkų unijos.

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

Emigrantų Daktarų Padėtis 
Kvebeko Provincijoj

Tarp daugelio emigruojan
čių ateivių į Kanadą iš Euro
pos, ypatingai iš Vokietijos iš- 
vietintųjų kempių, atvyksta 
nemažas skaičius lietuvių įvai
rių profesionalų. ' Atvykę į 
Kanadą tikisi galėsianti savo 
profesiją tęsti ir toliau šioje 
šalyje, bet daugeliui tenka 
nusivilti. Neteko patirti kitų 
profesionalų situaciją, bet dėl 
daktarų, tai pasirodo, pasitei
ravus McGill ir Montreal uni
versitetuose, yra labai kebji. 
Kvelfeko provincijos Medika- 
lės Draugijos komitetas ne-; 
duoda leidimų naujai atvykur 
siems daktarams užsiimti

Iš Mažo Kiekio Gauna 
Didelę Elektros Jėgą

Jaunas Montreal o daktaras 
Kenneth McKay išrado maši
ną, kuri, pagal jo teigimą, iš 
mažo kiekio gamina didelę 
elektros srovę. Toji mašina 
gaminanti elektrą, įdėjus ma
žą deimantą, 
radimas dar 
pritaikyti 
gamybai.
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NewYfirto^/^^Zinioi
Vagis Jungtinių 
Valstijų Pašte

Tūlas Isadore Rosenberg, 
38 metų amžiaus, gyvenąs po 
num. 244 Hewes St., Brookly- 
ne, tapo nūsmerktas šešiems 
mėnesiams ‘kalėti už vagystę.

Pasirodo, kad jis, tarnau
damas pašte, atplėšinėjo laiš
kus ir- vogė dešimtukus, žmo
nių siunčiamus laike “March 
of Dimes” kampanijos.

Ir šis vyrukas t Jungtinių 
Valstijų pašte išdirbo net 19 
metų!

■ ■■ ... . J..—

Nemielaširdingas 
Teisėjas

Aną dieną Kings apskrities 
teisme buvo teisiamas 19-kos 
metų amžiaus negras berniu
kas, Samuel Tito Williams.

» Williams buvo teisiamas už 
žmogžudystę. Išklausiusi “abi 
pusi,” džiurė pripažino ber
niuką kaltu pirmo laipsnio 
žmogžudystėje, tačiau ji pra
šė teisėją Louis Goldstein su
teikt* jam susimylėjimą, — 
nesiusti kaltinamojo elektros
'kėdėn................ -

Teisėjas atsisakė d žiūrės 
klausyti. Girdi, jis, teisėjas, 
turįs tiek daug prieš berniu
ką faktų, kad jis negalįs 
klausyti džiurės siūlymo.

Septyniose Valstijose
C. B. Baldwin, rrtanadže- 

rius Wallace’o rinkimų kam
panijos, .paskelbė, jog greitu 
laiku septyniose valstijose 
įvyks s uvažiavimai trečiai 
partijai įkurti ir Wallace’o 
/vardui įdėti į prezidentinių 
rinkimų sąrašus.

Tomis valstijomis yra: 
Pennsylvania, Connecticut, Į 
Missouri, Wisconsin, New f 
Jersey, Illinois ir Louisiana.

Kaip matome, darbas eina 
pilnu garu!

Padėka
Dėkoju visai Brunzų šeimai 

ir tiems draugams, kurie at- 
ląnkė ligonę, Mrs. Brunzienę; 
taipgi dėkoju tiems, kurie pri
siuntė jai geriausių linkėjimų 
atvirutes ir kitokiais būdais 
užjautė.

John Brunza,
Jamaica, N. Y.

__________ I

Ne f ik pas Mus
Ne tik New Yorke ši žiema 

buvo bloga, — kitur tas pats. 
Štai, mūsų bendradarbis, > de- 
troitietis Pranas Jočionis ra
šo:

“Oras šią žiemą visai ‘pa
siuto/ Jis mainosi taip ūmai, 
kad žmogus jokiu būdu ne
gali prisitaikyti prie jo.”

Niujorkiečiai tai supranta.
Ar skaitytojas pastebėjo, 

kad šią žiemą Brooklyno lie
tuviuose padažnėjo mirimai?!

Ar Taip Logiška?
New Yorko valstijos CIO 

Veikiančioji Taryba nutarė 
įsteigti New Yorke PAC, ku
ris prezidentinių rinkimų kam
panijoje kovotų prieš Ameri
kos Darbo Partiją.

Argi tai yra logiška? Kam 
eikvoti unijistų darbininkų pi
nigus kovai prieš Darbo Par
tiją. kurią pats CIO įkūrė?

■ Unijistai piktinasi, tokiu tū
lų unijų lyderių žygiu.

Pajieškojimai
Pajieškau Petro Kaminsko (Peter 

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

Žmones Sako: Jeigu Potash 
Laisvas, Tai Kodėl Ne Kiti?
Teisėjas William Bondy už-

davė per snapą reakcinin
kams, išleisdamas po $5,000 
bėla Irving Potash’ių, ftrrje- 
ristų unijos vadą ir darbuoto
ji- '

Potash, kaip žinia, buvo 
prokuroro Tom Clark o įsaky
mu suimtas ir įkalintas sykiu 
su kitais keturiais darbinin
kų vadais veikėjais. Potash 
pradėjo badauti — įstojo į 
bado streiką, kurį pradėjo 
kiti, o tuo pačiu sykiu jo ad
vokatas, Leo Pressman, atsi
kreipė pas teisėją William 
Bondy, reikalaudamas išlais
vinti Potash’ių.

Teisėjas pasvarstė, pagalvo
jo ir jis, darydamas savo 
sprendimą, priminė:

“Jei šis vyras grūmotų nu
šauti 1,000 žmonių, tuomet aš 
kitaip svarstyčiau pati belos 
reikalą.”

Ir dar daugiau teisėjas pri
minė. Jis sakė, jog, einant
mūsų krašto konstitucijos
dėsniais, tik žmogžudžiai, tik 
razbaininkai neturį būti išleis
ti po bėla, o kiti visi piliečiai 
privalo būti iki jų teismo iš
leisti po bėla. t

, žmonės dabar ir klausia: 
jeigu taip, tai kodėl neišlei
džiami darbininkų vadai — 
Gerhart Eisler, John William
son, Ferdinand Smith ii- Ch. 
A. Doyle?

Jų “nusikaltimas” yra tokis, 
kaip ir Potash’iaus. Jie suim
ti ir laikomi kalėjime kaipo 
nepiliečiai darbininkų vadai.

Kadangi jų neišleidžia po 
jokia bėla, tai visi keturi pra
ėjusį pirmadienį paskelbė ba
do streiką. Nieko daugiau 

FILMOS- TEATRAT 
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Filmas apie Didįjį Rusų Tau
tos Muziką Čaikovskį

Puošniam filmų Park Ave
nue Theatre, kampas 59th St. 
ir Park Ave., pereitą pirma
dienį buvo laikraščių kores
pondentams parodytas nepa-
prastas filmas “Song of My 
Heart.” Su kovo 4 diena tam 
pačiam teatre filmo rodymas 
prasidės neribotam laikui, šis 
filmas nepaprastas tuomi, 
kad jis vaizduoja didžiojo ru
sų tautos muziko Čaikovskio 
gyvenimą ir kūrybą. Čaikovs
kio muzikos mėgėjai filmu 
žavėsię.

•Veikalas prasideda' vieno 
ruso leitenanto pasakojimu' 
amerikiečių karių grupei apie 
čaikovskį. Leitenantas žinąs 
Čaikovskio gyvenimą, nes jo 
tėvas dirbęs pas čaikovskį už 
tarną. Nuo čia prasideda Čai
kovskio gyvenimo vaizdavi
mas.

Iš sykio čaikovskiui kurti 
nelabai sekasi. Sunku gauti 
muzikos leidėjus, tai yra, fi
nansuotojus. Bet jo muzika 
susižavi jauna kunigaikštyte, 
caro brolio duktė, ir slaptai 
pradeda jo muzikos leidimą 
finansuoti. Jinai jam persta
toma šešių dešimtų metų mo
teriške, karšta muzikos mėgė
ja.

Tuo tarpiu Čaikovskis įsimy
li ir susituokia su jauna merg
še. kuri Jam kurti tik kenkia. 
Persiskiria jis su ja ir bando 

Į gyventi vienišas, bet pr'ade- 
• da skustis sveikata. Gražioji 
kunigaikštytė nusprendžia pa- 

: sikviesti .pas save Italijon į 
•puikią vilą prie Viduržemio 
jūros, kur jis galės sveikatą 

j pataisyti, pailsėti ir kurti mu- 
; ziką. ‘ Ten juodu susitinka ir 
, tuojau įsimyli.“ Bet apie že- 
, natvę negali būti nė kalboš.
Turi skirtis.

Čaikovskis patraukia- į pa
saulį su koncertais, pasiekia 
net Ameriką. Po kiek metų 
sugrįžta Petrogradan jau iš
garsėjęs, daug, puikios muzi
kos sukūręs, šitie keli metai 
buvo vaisingiausi jo kūrybo
je metai.’

jie neima bunion, kaip tik 
vandens. šiandien, vadinasi, 
jau penkta diena, kai šitie ke
turi vyrai badauja.

Darbininkai reikalauja juos 
paleisti.

Trečiadienį New Yorke 
(Manh attan Centre) ’ įvyko 
2,000 žmonių mitingas, ku
riame, žinoma, netikėtai pasi
rodė po bėla išleistas ir Ir
ving Potash.

“Nesitikėjau aš čia šį va
karą būti, iš tikrųjų, nesitikė
jau,” pareiškė Potash entuzi
azmo apimtai audiencijai.

Ir jis ragino visus darbinin
kus, visus pažangiuosius žmo
nes kovoti už tų keturių grei
tą išleidimą.

Nes jų įkalinimas ir neišlei- 
dimas ligi teismo po bėla yra 
atviras Jungtinių Valstijų 
konstitucijos laužymas, jos 
paneigimas.

Ketvirtadienį įvyko demons
tracija ties Imigracijos ofisu 
New Yorke.

Iš kitų miestų pranešama, 
jog ir ten prasidėjo judėji
mas už tai, kad tuojau būtų 
išleisti iš Ellis Islapdo keturi 
darbininkų vadai, kurie ba
dauja jau penkta diena.

žmonės dar ir tai kalba:
—Teisėjas William Bondy 

pasirodė demokratu, o tie tei
sėjai, kurie atsisakė išleisti 
anuos keturis po bėla, konsti
tucijos nepaiso ir demokrati
nės Amerikos žmonių teisės, 
matyt, jiems nerūpi.

Darbo žmonių kova dėl iš
laisvinimo Eislerio, Williamso- 
no, Smitho ir Doyle tebesitę
sia.

Kunigaikštytė tebėra neve
dusi, gaupa tėvo leidimą vėl 
su čaikovskiu susieiti ir pagy
venti toje pačioje viloje. De
ja, mieste siaučia cholera, 
daug žmonių krinta, Čaikovs
kis išsigerta nevirinto van
dens, tuojau suserga ir nebai
gęs simfonijos rašyti miršta, 
kliedėdamas apie savo myli
mąją kunigaikštytę ir gyveni
mą viloje.

Lietuviams, mėgstantiems 
'muzikinius filmus, patartina 
I šį filmą pamatyti. Rep.

Mirė
Godfrey Pierson Sr., gyvenęs 

po num. 60 Throo*p Ave., 
Brooklyne, mirė 1948 metų 
kovo 2 d. Paliko žmonĄ Em
ma, sūnus Godfrey Jr. ir 
William, taipgi brolį William 
ir sdserį Lillian Sabol. Pašar
votas Povilo Gusto koplyčioje,’ 
354 Marcy Ave. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, kovo 6 d., 
Mt. Olivet kapinėse, Mas-, 
pethe.

PARDAVIMAI
4 šeimyrlų, 17 kambarių mūrinis 

namas, kampiniai kambariai, steam- 
heat, Įplaukų $150 j mėnesi, prašo 
$12.000, Sunnyside Ave. 3 šeimynų, 
17 kambarių mūrinis namas, kampi
niai kambariai,, steamhėat, mirtis 
šeimynoje, tuščias flioras, prašo 
$12,000. 3 šeimynų, 17 kambarių, 
kampinis mūrinis namas, kampiniai 
kambariai, sleamheat. abudu tėvai 
mirę, prašo $12,000. 3 šeimynų, 17 
kambarių, mūrinis namas, kampi
niai kambariai, sleamheat, visi įtai
symai, 2 fliorai tušti, prašo $15,000. 
Visi Cypress Hills. 3 šeimynų, 14 
kambarių namas, kampiniai kamba
riai, dėl’2 karų garadžius, visi nau
josios mados Įtaisymai. Atskirai bu- 
davotas, 45 per 90, prašo $17,000, 
Woodhaven. 6 šeimynų namas, 
įplaukos $128 j mėnesį, ant Bush
wick 'Ave., arti Eastern P’kway, 
prašo $8,000. Tuščių Storų ant ren- 
dos. Namų su tuščiais Storais. 
Lunch Rooms. Lots v po $100 ir po 
$1000 ,už lotą. 3 Bars ir Grills, ir 
daugiau visokių biznių ir namų ant 
pardavimo, kreipkitės 1 Real Estate 
ir Broker Wm. H. Schneider, 3195 
Fulton St., Brooklyn, N. Y. Tel. 
AP. 7-1520 ar į John Jurevich, 
216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. TA. 7-0731. (52-54)

Taryby Sąjungos - 
Pasiekimų Paroda

Šiomis dienomis atsidaro 
Tarybų Sąjungos paroda, ofi
cialiai pavadinta: “30 Years 
of the U. S. S. R.”

Tai pirma tos rūšies paroda 
Amerikoje po antrojo pasau
linio karo. Paroda atsiclarė 
New Yorko Museum of Sci
ence and Industry salėję, 
RCA Buildinge, Rockefeller 
Centre.

Parodoje išstatyta visokių 
įdomių dalykų; paroda vaiz
duoja Tarybų Sąjungos tautų 
pasiekimus, atliktus bėgyje 
30 metų.

Paroda tęsis per visą kovo 
mėnesį.

Ką Darys New Yorko 
Demokratai? »

Aną dieną majoro O’Dwy- 
e’rio rezidencijoje įvyko New 
Yorko valstijos demokratų ly
derių pasitarimas.

Demokratai visapusiai dis- 
kusavo, kaip laimėti busimuo
sius rinkimus. Kiekvienas jų 
buvo įsitikinęs, jog šiandien, 
jei leistų Amerikos žmonėms 
balsuoti,! Trumanas nebūtų iš
rinktas. | Jis nebus išrinktas 
prezjdentu ir lapkričio mėn., 
jei (laikysis tokios linijos, ko
kios laikosi šiandien.

Demokratai kritikavo prez. 
Trumaną dėl jo politikos* Pa
lestinos klausimu. Trumanas 
supykdė milžinišką žydų dau
gumą. O kadangi New Yor
ke daug balsuotojų yra žydų 
tautybės žmonių, tai Truma
nas New Yorke būtų lengvai 
sumuštas. O jei’New York as 
jį sumuštų, tuomet jam nebe
lieka jokios vilties laimėti.

Demokratai labai bijosi 
Wallace^o-Taylorio. Jie, žino
ma, bijosi ir republikonų.

Kas daryti?
Jie tarėsi suteikti prez. 

Truman ui rimtų patarimų- 
pastabų. Bet kaip jas su
teikti? . Kas nors turės pas 
jį važiuoti ir “taisyti.”

Kas iš tikrųjų iš niūjorkiš- 
kįų demokratų važiuos pas 
Trumaną, šiuos žodžius ra
šant dar nėra žinoma.

Mirė Alfred E. Steers
Praėjusį antradienį savo na

muose (150 E. 18th St., Brook
lyne) mirė Alfred E. Steers.

Jis buvo 87 metų amžiaus.
Brooklyniečiams šis žmogus 

žinomas tuo, kad jis per 3$ 
metus ėjo teisėjo pareigas 
Brooklyne, o vėliau buvo iš
rinktas Brooklyno prezidentu.

f Adam V. Walmus, D.D.S |
| DAKTARAS-DENTISTAS |
I '---— ■ I

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

Išskiriant trečiadienį
g i /ir sekmadienį.

J 650—5th Avė., kamp. 19 St.B

BROOKLYN, N. Y.
Tel. SOuth 8-5569 

i . i

GERI PIETOS.'!
Kada norite gerų pietų,' 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis, 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisves Name

t Brooklyn, N. Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi įar- 

žovių ir pieninių, valgių 
gražus pasirinkimas., 

į------------ :---- _------------------- h

Bandysime nors trumpai, j 
per, keletą dienraščio laidų, 
supažindint brooklyniečius su 
B. Dauguviečio 5-veiksmės 
dramos turiniu.-

Vaidmuo prasideda ,1940 
metų birželio mėnesį, jau įsi
steigus tarybinei santvarkai.

Jokia nauja santvarka ne
buvo visų žmonių prijmta iš
skėstomis rankomis, be ken
kėjų, be vis dar besistengian
čių kaip nors ją sunaikint ir 
sugrąžint senovę; ne visi žmo
nės tą patį dalyką ir tuo pa
čiu metu vienaip supranta, 
įsitikina.'

Sunki buvo ii- tebėra 
ir tarybinės santvarkos pra
džia. Kai vieni žmonės ■— 
milžiniška liaudies daugu
ma — perversmu džiaugiasi, 
kuria naują, laimingą gyveni- I 

tai kiti—liaudies didžiu- į 
pi'akaitu, kančiomis ir

— į naujo- 
entuziastus

visame ken

mą, 
mos 
ašaromis mitusieji 
sios santvarkos 
spiaudo ugnimi,-
kia ir, suokalbiaudami su hit
lerininkais, ruošia kraštui už
puolimą.

Čia veikia ne vien luomų ir 
įsitikinimų (jdėjų) prieštara
vimai; nemažai pasireiškia ir 
boprincipinių, ieškančių pro
gų lengvai, “prasisiekti” ele
mentų, p arsi d avė 1 i ų.

Tokius “Pergalėj” pavaiz
duoja Benis, berengiąs spąs
tus net savo tikram broliui 
Leonui.

Dalyvavęs kovose prieš ca
rą, pasiturįs ūkininkas senis 
Rokas, Benio ir Leono tėvas, 
amžinas teisybės ieškotojas, 
trokštąs laimės visam kraštui, 
mielai naująją santvarką pri
ima, ne tik nesigaili nuo jo 
atimtos žemės dalies ir ati
duotos jos neturėjusiems ir 
godžiai jos troškusiems bied- 
niokams, bet dargi gerais pa
tarimais gelbsti ant jo žemės 
atėjusiems naujakuriams.

Kai Leoną visi namiškiai ir 
kaimo jaunimas myli, tai į 
Benį ir jo išlepėlę žmoną vi
si skersakiuoja, 
vengia.

Tėvas Rokas, 
kinęs, kad Benis, 
hitlerininkų 'užpuolimo, pade
gė tarybinį kooperatyvą, aš
triai išdaviką sūnų išbara.

Tai tiek iš pirmojo veikęmo.
“Pergalę” stato Brooklyno 

Lietuvių Liaudies Teatras, ba
landžio 11, Labor Lyceum sa
lėj. Pergalietis.

įtaria, jų

galop, įsiti-
belaukiant

REIKALAVIMAI
Reikalingi 3 ar 4 kambariai dviem 

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

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
____  Te). Virginia 7-4499

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

Pergarbaniuoį'ame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

KVIEČIAME KARTU SU MUMIS 
MINĖTI MOTERŲ DIENĄ

Moterų Dienos minėjimai, į Taipgi dainuos Dolores Petro- 
<sąskridžių pokalbiai ir pro-! nytė.

Turėsime ir pranešimų,
tų
gramos yra svarbu visiems
moterims ir vyrams. Moterys, j pat gerų' vaišių. Atvykę 
kaip pareiškė Amerikos Mo-j moteris nenuobodžiausite 
torų Kongresas savajame iš-1 aiksite.

' kvietime minėti tą dieną, “esą
me pavojingos.” Kuomi?

Sėkmingai veikiančios,
mąstančios

de- 
mo- 

terys yra pavojumi reakcijai.
Atsilikusios, neveikiau- 

Įčios yra pavojumi demokrati
jai ir taikai. O moterys su- ! 1 ’••-TV*.

; mokratiškai

į daro didžiumą Amerikos pi— į 
j lietijos-g\yventojų.

IŠ minėto jau aišku, dėl ko 
minėti Moterų Diena 
ko tie minėjimai 
visų dalyvumo.

■ svarbu 
! ir dėl 
kalingi

Kas Vakarą Nuo 7 vai.

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y. f
įl—2 dienom 5Valandos: 6_8 vakarais į

1 . 5Ir Pagal Pasitarimais. s
Telefonas EVergreen 4-0203 i

SUZANNA KAZOKYTĖ 
iš Jamaica, L. I.

Suzanna Kazokytė,' jau ne 
kartą dabinusi Moterų Dieną 
dainomis, dainuos ir šį kartą.

7W

8

TONY’S
B UP-TO-DATE

BARBERSHOP
ANTANAS LEIMONAS

5 ’ Savininkas

i 306 UNION AVENUE
i GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

Man’s BULOVĄ...richly atyied 
...always accurate and depend* 
able.

įvairybe kostu- 
džtulerlų. S Uk
se ta it Elgin — 

išdirbinio, 
Longine^, 
n, Hamil*

Graži 
miškų 
nelėm 
American
Laikrodžiai 
Bulovą, Gruen, Hami. 
ton, Behrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontlniai 
žiedai/

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Efaily)—Penkt?, Kcwo 5, 1948

taip 
pas 
nei

sek-

Pradžia
Įėjimas nemoka-

M. A. Klubas.

Pramoga įvyks jau šį 
madienį, kovo 7-tą, 419 Lori
mer St., Brooklyne.
3 valandą. 
Inas.

rei-

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas
111 Ainslie St., 

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

šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

į

DANTŲ GYDYTOJAS -J

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-G868
9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta. • j

Valandos:

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Lady’i BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . •

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

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




