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Gen. de Gaulle Prašo
Ginklų Prieš Rusiją

Gynimo ir

kad

Tarp kitų, 
ir kunigas

“Brother Rat.
Karalius be Karūnos.
Rinitai Pagalvojo.
Kunigas Cippico.
Tysliavienė be Kantrybes.
Bulvinis Medalis.

Rašo A. BIMBA
Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Unijose unijistai turi istori
nį vardą visiems šnipams, pro
vokatoriams, skebams, bosų 
pastumdėliams ir išdavikams. 
Visus juos jie vadina vienu 
dideliu “rats” (žiurkėmis).

Jūrininkai savo unijos pre
zidentą dabar vadina “rat” 
Curran. Todėl, kad šis sutvė
rimas viešai apsidžiaugė, ka
da buvo suareštuotas ir įka
lintas veiklus ir kovingas tos 
pačios unijos sekretorius Fer
dinand Smith. Unijistui uni- 
jista ėsti skaitoma smertelna 
nuodėme.

Jei tikėt Amerikos didžiąja 
spauda, tai visa Amerika iš
siilgusiai laukia pribūnant iš 
Londono buvusio Rumunijos 
karaliaus ' Michael. Kas tą 
spaudą sužavėjo, tai tas fak
tas, kad Michael prieš aplei- 
siant Londoną, susišaukė ko
respondentus ir pareiškė, jog 
jį Rumunijos bolševikai bai
siai nuskriaudė ir pažemino. 
Jie jį privertė nulipti nuo so
sto. Abdikacijos raštą jie 
patys pagamino ir tik liepė 
pasirašyti.

Dabar Michael atšaukė savo 
abdikaciją ir žada su laiku 
sugrįžti Rumunijon tiesiai ant 
to paties sosto.

čia jo laukia visa ponija. 
Ne tik laukia, bet dar padės 
jam čia lizdą susisukti ir suo
kalbius perėti prieš Rumuni
jos demokratiją.

Iš visų New Yorko komerci
nių laikraščių, tik vienas New 
Yorko “Post” rimtai pagalvo
jo ir parašė rimtą įvedamąjį 
apie badaujančius , politinius 
kaiinius Smith, Williamson, 
Doyle ir Eisler. Dienraštis sa
ko, kad ' su tokia politika, 
įkalindamas tuos vyrus ir ne
paleisdamas jų už užstatą, 
valstybės prokuroras Tom 
Clark sutrempia Amerikos 
žmonių konstitucines teises. 
Jie persekiojami ir baudžiami 
tiktai už “pavojingas idėjas.” 
Prieš juos prokuroras neiškėlė 
jokio kitdkio kaltinimo — kal
tinimo, kuris parodytų jų pra
sižengimą šios šalies tvarkai 
ir gerovei.

šiandien, sako “Post,” ko
munistų. idėjos prokurorui 
“pavojingos,” rytoj tokiomis 
pasirodys idėjos visokių kito
kių kairiasparnių ir net libe
ralų! Kalėjimai bus pilni po
litinių kalinių, demokratija 
bus palaidota.

Popiežių irgi apniko bolše
vikai. Vienų rytą ir jis pabu
do ir nebesurado kun. Cippi
co. Mušė trivogą, išvertė vi
sus Vatikano kampus, bet vis
kas veltui. Išleistas įsakymas 
visos Italijos klerikalų valdo
mai policijai tuojau pasileis
ti medžioklėn ant to nelaimin
go kunigo. Jei jį pasigaus, 
jam visus kailius nulups!
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Kuomi tas šventasis Kris
taus pasekėjas taip sunkiai 
popiežiui nusidėjo? Neaišku. 
Tik vienas korespondentas pu
se lūpų prisiminė, kad kuni
gas Cippico buvęs pradėjęs 
Jugoslavijos J komunistams tar
nauti ir jiems Vatikano vals
tybės ir popiežiaus slaptybes 
išdavinėti.
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Gaila, kad popiežius nepa
lieka visagalingajam Dievui 
kun. Cippico sugauti ir gra- 

. žiai nubausti. ši medžioklė 
tik pažemina bažnyčią. Tas 
tik aiškiai parodo, kad pats 
šventasis tėvas netiki Dievu ir 

jo galybe. '

Bėda, kai vyras netenka 
kantrybės ir pradeda gailiai 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Perša Karinę Vakarų Talką 
I Prieš Sovietą Sąjungą

Compiegne, Francija. — 
Generolas Charles de Gau
lle sekmadienį šaukė Jungt. 
Valstijas apginkluot vaka
rų Europos šalis, jų tarpe 
vakarinę Vokietiją ir Aus
triją, esą, atremt sovietinį 
pavojų. De Gaulle, fašis- 
hiojančio Francūzų Sąskry
džio vadas, kalbėdamas de- 
setkui tūkstančių žmonių, 
pareiškė, kad jis pasiryžęs 
vadovauti vakarinta kraštų 

‘santarvei prieš komunizmą. 
Jis peikė dabartinę prem
jero Schumano valdžią už 
‘minkštumą’, reikalavo nau
jų rinkimų ir faktinai siū
lėsi į Francijos preziden
tus.

(Anglijos, Francijos, Bel
gijos, Holandijos ir Luk- 
semburgo atstovai, susirin
kę Brusselyj, Belgijoj, pa
gamino planus karinei ir 
ūkinei sutarčiai, atkreiptai' 
prieš Sovietus.)

Apeliacijy Teismas Svarsto Prašymą Paliuosuot 5 Politinius 
Kalinius iki Galutino Sprendimo dėl Jy Deportavimo

Maskva Smerkia Tris 
Vakarinius Talkininkus 
Už Sutarties Laužymą

London.— Maskvos spau
da ir radijas protestavo, 
kad Amerika, Anglija ir 
Francija sulaužė Potsdamo 
sutartį dėl visu keturių di
džiųjų talkininkų kontrolės 
Vokietijai.
Anglijos, Amerikos, Fran- 

ci.ios atstovai sykiu su Bel
gijos, Holandijos ir Luk- 
semburgo delegatais, susi
rinkę Londone, planavo į- 
steigti ūkinę savo sąjungą, 
įtraukti ton santarvėn va
karinę Vokietija ir išvien 
kontroliuoti Ruhr krašto 
pramonę, vakarinėje Vo
kietijoje; bet jie nutarė at
stumti Sovietus nuo dalyva
vimo toi kontrolėj. Prane
šama. kad Franciia jau 
linkstanti ekonominiai su- 
iungt savo užimtą Vokieti
jos sklypą su Bizonija, tai 
vra su suvienytais anglu- 
amerikonu užimtais ruož
tais. Tuomet susidarvtu 
Triznniia. Nauios derybos 
dėl to įvyks balandžio mė
nesį.

Demokratu Vadai Pataria 
Truman ui Nekandidatuoti

Washington. — Praneša
ma, jog demokratų partijos 
vadai ragina Trumaną atsi
sakyti nuo kandidatūros .į 
prezidentus; jie nurodę, 
kad jis prakištų rinkimus. 
Tie vadai saką, kad jų par
tija galėtų laimėti, jeigu 
statytų generolą Eisenho- 
werį .kandidatu prezidento 
vietai.

York, Pa.—Daugiau kaip 
2,000 delegatų, atstovauda
mi 850,000 balsuotojų, savo 
suvažiavime sekmadienį į- 
kūrė Pennsylvanijos Prog- 
resyvę Partiją ir nominavo 
Henry Wallace kandidatu į 
Jungt. Valstijų prezidentus, 
o senatorių Gleną H. Tay- 
lorį į vice-prezidentus.

PLATFORMA
Suvažiavimas pagamino 

sekamą platformą prezi
dentiniams rinkimams:

Remti Jungtines Tautas; 
panaikinti Tafto-Hartley’o 
priešunijinį įstatymą; su
stabdyti valdžios pasimoji- 
mus, siekiančius deportuot 
apšauktus komunistais ne- 
piliečius sveturgimius; pa
naikinti reakcinį kongres-' 
manu Neamerikiniu Veiks
mų Komitetą; atšaukti 
Trumano įsakymą dėl “iš
tikimybės” kvotimų valdi
niams darbininkams ir 
tarnautojam; sulyginti neg
rų teises su baltųjų armi
joje ir šiaip gvvenime; leis
ti Palestinos žvdams pirkti 
šioj šalyj ginklus apsigyni
mui nuo arabų; įstatymais 
nusakyti, kad niekam nebū
tu mokama mažiau kaip 
$1 algos už darbo valandą.

Suvažiavimas atsišaukė į 
Georgijos valstijos guber
natorių Thompsoną, kad 
panaikintų mirties bausmę 
elektros kedėje negrei Ro
sai L. Ingramienei ir dviem 
jaunuoliam jos sūnum. Ro
sa ir jos sūnūs buvo nu- 
smerkti mirti už. tai, kad 
jie, gindami motiną nuo už- 
puolusio ginkluoto baltojo 
farmerio, užmušė jį. Abudu 
jaunuoliai buvo beginkliai.

Henry Wallace pasmerkė 
“nuodingą” propagandą tų, 
kurie pasakoja, būk jis at
sisakytų kandidatuot į pre
zidentus, jeigu demokratai 
atmestu Trumaną' o nomi
nuotų ką kitą prezidento 
vietai. Wallace pareiškė, 
kad jis kandidatuos, nežiū
rint, ką demokratai nomi
nuotų.
Pasmerkė Raudonąjį} Me

džiotojus ir Karo Kur
stytojus

Wallace,’ tarp kitko, sa
kė:

“Rėksniai,t šūkaujantieji 
prieš komunistus, . raudo
nuosius ir Rusiją, iš tikrų
jų, nėra nusigandę komu
nizmo; jie trukšmauja, 
siekdami panaikint demok
ratiją. Jie s u s i r ū pinę 
tuom, kad žmonės rūstauja 
prieš gyvenimo brangeny
bę, kuri numušė 
tikrąsias algas ir 
naikina jų sutaupąs; a- 
merikiečiai nerimauja, ma
tydami pavojų taikai. Prie 
to tai privedė kriminale val
džios politika, jos šnekos a- 
pie karą ir šalies turto eik
vojimas beprotiškoms gin-

klavimosi lenktynėms.
Ar Tai Komunistų Kaičia?

“Dabar 79 centai iš kiek
vieno taksais surenkamo 
dolerio yra išleidžiami ka
rui arba pasiruošimams ka
riauti.

“Ne komunistai užmušė 
kainų kontrolę (OPA) ir iš
pūtė kainas iki padangės; 
ne komunistai įstatė Wall 
Stryto kapitalistus ir kari
ninkus į svarbiausias val
džios vietas; ne komunistai 
suvaržė pilietines žmonių 
teises.

Sveikiau be Marshallo 
Plano

' “Be Trumano mokymo ir 
Marshallo plano ‘pagalbos’ 
rytinės Europos kraštai ge
riau atsigriebė ir atsikūrė, 
negu vakarų Europos šalys 
su tokia pagalba.

čečhoslovakijos 
demokratija

“Negalima sakyti,
Čečhoslovakijos valdžia bū
tų mažiau demokratinė, ne
gu Francijos. čechoslovaki- 
jos ministrų kabinetui va
dovauja komunistai ir so
cialdemokratai, kurie gavo 
52 nuošimčius balsų praei
tuose rinkimuose. O svar
biausios partijos Francijos 
ministrų kabinete gavo tik 
25 nuošimčius balsų praei
tuose rinkimuose.”

New York. — Federalis 
apskrities teisėjas William 
Bondy 'šeštadienį 4 vai. po
piet laikinai paliuosavo ke
turis badavusius politinius 
kalinius iš Ellis Islando už 
užstatus po $3,500 kiekvie
nam iki apeliacijos teismo 
sprendimo. Trys teisėjai fe- 
deraliame apylinkės apelia-. 
cijų teisme pirmadienį pra
dėjo 10:30 v. svarstyti pra
šymą paliuosuot juos už už
status, iki teisingumo de- 
partmentas Washingtone 
galutinai išspręs bylą, rei
kalaujančią deportuot juos 
iš Amerikos, kaipo nėpilie- 
čius komunistus.

šeštadienį buvo laikinai 
paliuosuoti už parankas šie 
politiniai kaliniai, po šešių 
dienų badavimo streiko: 
John Williamson, Komunis
tų Partijos unijinis sekreto
rius; Gerhart Eisler, vokie- 
tys komunistas, Ispanijos 
respublikiečių karo vetera
nas; Ferdinandas C. Smith,

negras CIO Marininkų Uni
jos sekretorius ir Charles 
Doyle, vice-prezidentas CIO 
Geso, Koksų ir Chemikalų 
Ddrbininkų Unijos.

Penktas polit. kalinys, 
Irvingas Potash, badu iš- 
streikavęs dvi dienas, buvo 
praeitą trečiadienį paliuo- 
suotas už $5,000 užstato iki 
apelacijos teismo.

John Williamson ir trys 
bendrai per bado streiką 
sumenkėjo po 12 iki 27 sva
ru.

“Tai Amerikos' žmones 
paliuosavo mus,” pareiškė 
Williamsonas. Taip pat dė
kojo žmonėms už paliuosa- 
vimą Doyle, Eisler ir 
Smith.

Teisėjui Wm. BondyTii 
buvo suplaukę daugiau kaip 
300 telegramų, šaukiančių 
paleisti politinius kalinius 
už užstatą. 3,500 žmonių de- 
monstravo Times Square 
šeštadienio vakare, reika
laudami paliuosuot juos už
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Suomių Darbininkai 
Išblaškė Fašistus

Fa-Helsinki, Suomija. — 
šistuojanti neva radikalų 
partija sekmadienį buvo su
šaukus čia susirinkimą pro
testui prieš Sovietų siūlomą 
bendro apsigynimo sutartį. 
Darbininkų minia pati sa
vaime apsupo ir išardė tą 
mitingą, kaip sako policija.

Komunistų Partijos sek
retorius Ville Pessi užgin
čijo paskatas, būk komunis
tai išblaškę šį susirinkimą. 
Darbininkai nurėkė nuo pa
grindų kalbėjusį “liberalų” 
vadą Hėntunerią. Policija į- 
sakė susirinkusiems išsis
kirstyti ir paėmė savo glo- 
bon Hentuneną, saugodama 
jį nuo sujudusių žmonių. 
Pustuzinis darbininkų a- 
reštuota.

FRANCUOS. SCHUMANO 
VALDŽIA KYBO KAIP 

ANT PLAUKO
Paryžius, kovo 8 d. — 

Francijos seimas jau tik 
trijų balsų dauguma pasi
sakė už premjero Schuma- 
no siūlymą priverst žmo
nes pirkti valstybės pasko
los bonus. Komunistai ruo
šia demonstracija prieš to
kią prievartą.

Yokohama, Japonija. — 
Kareivinių gaisre žuvo 
Amerikos kareiviai.
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Chinijos Komunistai 
Kirto Didžiulį Smūgį 
Tautininką Armijai

Šimtai Angly Padedą 
Arabams Kovoj Prieš 
Palestinos Žydus

Nanking, Chinija. —Pra
nešama, jog chinų komunis
tai per trijų dienų mūšį su
naikino 29-tąją Čiang Kai- 
šeko tautininkų armiją ties 
Icuanu, vidurinėje Chini- 
joje. Komunistai paskelbė, 
kad 30,000 tautininkų ten 
buvo užmušta, sužeista bei 
nelaisvėn paimta. Tautininn 
kų komandierius gen. Liu 
Kan taipgi nukautas, o keli 
kiti jų generolai suimti.

Mandžurijoj komunistai 
užėmė svarbų miestą, gele
žinkelių mazgą Szepingkai, 
ir sustiprino savo pozicijas 
Kiangsu provincijoje, Šan- 
tunge ir ruožte tarp šang- 
hajaus ir sostinės Nankin- 
go.

Tautininkų k o m a nda 
skelbia, kad, jie atgriebę 
Heišaną ir kontr-atakuoją 
komunistus linkui Sinlituno 
ir Mukdeno.

Jeruzalė. — 200 anglų po
licininkų, kareivių ir oficie- 
rių prisidėjo prie ginkluotų 
arabų, kariaujančių prieš 
Palestinos žydus, kaip pra
nešė žydų milicijos Raganos 
radijas.,Tie anglai ypač la
vina arabus kovai prieš žy
dus. 62 kariniai ir policiniai 
anglų automobiliai gabena 
arabam ginklus, kaip įtarė 
Ragana. (Anglų valdyba, ži" 
noma, tatai užginčija.)

Įvairiuose susikirtimuose 
per dieną buvo užmušta 8 
arabai ir 1 žydas; sužeista 
13 arabų, 5 žydai ir 2 ang
lai.

CIO Reikalaus Algą Priedo 
Atsverti Kainu Pakilimą

Viena, Austrija.. — Pra
nešama, kad Sovietų sargas 
šūviu sužeidęs amerikinį 
kareivį, be leidimo perėjusį 
į sovietinę sritį.

Nusižudė Žymus Rašytojas 
Ross F. Lockridge

Bloomington, Indianą. — 
Nuodingais automobilio ga
rais nusižudė garaže pa- 
skilbęs rašytojas Ross F. 
Lockridge, “Raintree Coun
ty” apysakos autorius, 33 
metų amžiaus. Jam buvę 
suirę nervai nuo persidirbi- 
mo, berašant tą veikalą per 
7 metus.

Washington. — Nuo 1945 
m. iki šiol pragyvenimas 
taip pabrango, kad darbi
ninkas dabar už $52.21 te
gali nusipirkti tiktai tiek 
reikmenų, kaip 1945 metais 
už $34.29. CIO unijų cent
ras todėl reikalaus tinkamo 
algų pakėlimo, kad atsver
tų brangenybę, sako Phi
lip Murray, CIO preziden
tas.

Nuo 1945x m. maistas pa
brango 42 nuošimčiais, dra
bužiai 22 nuoš. ir rendos 
pusseptinto nuošimčio. Fa
brikantų pelnai tuo tarpu 
antra tiek aukščiau pakilo.

Paryžius. — 6000 f ran-, 
cūzių motreų demonstravo 
prieš gyveninio brangenybę 
ir Marshallo planą.

ORAS.—Būsią šilčiau.

ūžstatus. Raiti ir pėsti po
licininkai blaškė demons
trantus ir areštavo 8, esą, 
už “betvarkės” kėlimą. A- 
reštantai paliuosuoti po 
$500 kiekvienas. Šimtai de
monstrantų nulydėjo juos į 
policijos stotį, 
buvo suimtas 
Frank White.

Svetur girnių
Marininkų Unijos advoka
tai atstovauja 5 minimus 
polit. kalinius apeliacijų tei
sme.

I

Demonstracijos Kitur
Chicagoj praeitą sekma- ■ 

dienį, nepaisant audringo 
lietaus, demonstravo 1,500 
'Unijistų, veteranų ir kitų 
žmonių, ties ateivybės raš
tine ir miesto valdybos rū
mu, reikalaudami paleisti 
politinius kalinius už užsta
tus.

Civilių Teisių Kongresas 
Clevelande pradėjo skleisti 
milioną lapelių protestuo
jančių prieš politinių kali
nių laikymą be užstatų. Bū
rys clevelandiečių automo
biliais išvažiavo į Washing- 
toną demonstruoti prieš tei
singumo departmentą ir jo 
galvą, general} prokurorą 
Tomą Clarką.

Iš New Yorko ir kitų ry
tinių miestu taipgi automo
biliais išvyko demonstran
tai į Washingtoną.

Partizany Dinamitas
Amerikos Generolui

Kilkis, Graikija.— Grai
kų partizanai buvo užtaisę 
sprogimui keturis maišus 
dinamito (viso 100 svarų) 
ant geležinkelio, kuriuo va
žiavo amerikonų komandie- 
rius gen.' J. A. Van Fleet 
ir Graikijos monarchistų 
štabo galva gen. Demitrios 
Jantzis, kaip skelbia mo- 
narchistai; sako, kad jų 
žvalgyba surado ir nuėmė 
dinamitą už 3 valandų pirm 
Van Fleeto traukinio pra
važiavimo pro tą vietą.

Graikų Partizanai Puola 
Monarchists Arti Atheny

Athenai, Graikija.— Par
tizanų būrys puolė eilę mo- 
narchistų kariniu automo
bilių, kuriais važiavo žan
darai ir kariuomenė sosti
nės Athenų apylinkėje. Par
tizanai atakavo monarchis- 
tus ir Peloponnese, pietinia
me Graikijos pussalyje. Mo- 
narchistai praneša, kad jie 
atmušę partizanus.

SUSIVIENYSIĄ ČECHO- 
SLOVAKU SOCIALISTAI 

IR KOMUNISTAI
Praga.— Pranešama, kad 

čečhoslovakijos S o cialde- 
mokratų Partijos vadai 
pritaria komunistų siūly
mui sujungti abidvi parti
jas Į Socialistines Vienybes 
Partiją.
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Politinis Teroras Unijose
CIO prezidento Philip Murray pasielgimas su šiau

rinės Californijos CIO organizatoriumi Harry Bridges 
yra toks neteisingas ir toks žiaurus, jog juomi turėtų 
pasipiktinti kiekvienas unijistas. Be jokių ceremonijų 
Bridges tapo pašalintas iš tos vietos tik. už tai, kad jis 
remia Henry Wallace kandidatūra į Jungtinių Valstijų 
Rezidentus. Juk tai yra piktas teroras prieš politines 
pažiūras.

Kodėl Harry Bridges turi taip politiniai galvoti, 
kaip brolis Murray, arba priklausyti tai pačiai politinei 
partijai, arba darbuotis už to paties žmogaus išrinkimą 
į šalies prezidentus? Argi unijos jau pavirto politinėmis 
partijomis?

Darbo unijos yra plačios ekonominės darbininkų 
organizacijos. Jose priklauso visų politinių Įsitikinimų 
ir afiliacijų darbininkai. Kitokiomis organizacijomis 
darbo unijos būti ir negali. Jokia unija bei jos viršinin
kai negali nutarti, kad visi nariai turi taip arba kitaip 
politiniai tikėti, tik tokios bei tokios partijos kandidatus 
remti. Tiesa, unija turi teisę pareikšti savo nuomonę, kad 
toks ir .toks kandidatas yra remtinas, geriausias iš visų, 
naudingiausias darbininkams, bet tai dar nereiškia, kad 
kiekvienas unijos organizatorius, agentas bei narys pri
valo tokios nuomonės laikytis ir klausyti.

Tik įsivaizduokime, į ką pavirstų kiekvienais poli
tiniais rinkimais darbo unijos, jeigu jos laikytųsi šitos 
Murray politikos. Kiekvienais rinkimais turėtų-būti 
politinis unijų valymas. Unijose užvirtų mirtina politi
nė kova ir su kiekvienais rinkimais unijos iškriktų, po 
rinkimų reikėtų vėl iš naujo/unijas organizuoti!

Brolis Murray ir kiti CIO vadai apie tai, matytu ne
pagalvojo. Jie įsitikėjo Trumanui ir netoleruoja nė vieno, 
kuris remia Henry Wallace kandidatūrą ir trečiosios 
partijos judėjimą.

* Keista, kad tas pats Murray nieko nesako prieš tuos, 
kurie remia republikonų partiją ir jos kandidatus. Nesi
girdėti, kad kur nors CIO prezidentas arba Pildomoji 
Taryba būtų pasmerkus arba išmetus iš vietos tuos or
ganizatorius, kurie darbuojasi už Taftą, Dewey bei Stas- 
seną. O tokių organizatorių yra nemažai.

Laikas CIO vadovybei apsigalvoti ir sustabdyti te
rorą prieš trečiosios partijos žmones ir Henry Wallace ■ 
kandidatūros 'šalininkus.

LDS ir LLD ;
i

Turime prisipažinti, kad dažnai yra beveik visiškai j 
pamirštamos pažangiosios visuomenės didžiosios orga
nizacijos—Lietuvių Darbininkų Susivienijimas ir Lietu
vių Literatūros Draugija. O tai organizacijos, be kurių 
negalėtų būti jokio plataus Amerikos susipratusių lietu
vių judėjimo. Jų reikalai yra visos visuomenės reikalais. 
Apie jas reikėtų dažnai ir daug kalbėti mūsų spaudoje.

Šiuo tarpu abidvi organizacijos turi naujų narių ga
vimo vajus. Lietuvių Darbininkų Susivienijimo vajus tę
sis iki pat seimo, kuris įvyks liepos mėn. Iš' Susivien. or- 
gano-Tiesos tenka patirti, kad iki šiol vajaus rezultatais 
negalima labai didžiuotis. Tuo tarpu dėl mirimų ir kito
kių priežasčių senųjų Sarių eilės retėja. Išsibraukusių 
vietas galima atpildyti tirctai naujais nariais. O kai ver
bavimas naujų narių atsilieka, tai organizacijai pasida
ro didelis nuostolis — neišvengiamai narių skaičius pra
deda mažintis.

Todėl labai svarbu, kad dabartinis priešseiminis 
LDS vajus būtų pagyvintas. Daugiau LDS veikėjų turė
tų vajum susirūpinti. Kiekviena'kuopa tuojau turėtų va
jaus reikalus rimtai apsvarstyti ir iki seimo stengtis 
nors keletą naujų narių įrašyti. Jei tą padarys bent jau 
dauguma kuopų, tuojau bus keletas šimtų naujų narių.

LDS ypatingai koncentruojasi ant įrašymo jaunes
nio amžiaus žlnonių, tai yra, čia gimusių ir augusių vyrų 
bei moterų. Tokių žmonių yra tūkstančiai. Daug jaunų 
žmonių yra pažangių šeimų nariai. Daugelio tėvai skai
to Laisvę, priklauso prį^'LDS. Štai derlingiausia dirva 
verbavimui naujų Susivienijimui narių. Lai tik kiekvie
na. kuopa tuo susirūpina, o nebus sunku LDS seime lie
poj mėnesį visiems pasididžiuoti vajaus laimėjimais!

Panaši istorija su Lietuvių Literatūros Draugija ir 
jos vajumi. Jos vajus daug trumpesnis,^ tiktai trijų mė
nesių — prasidėjo vasario pradžioje ir baigsis gegužės 
pradžioje. Negalima sakyti, kad LLD .vajaus' pradžia la
bai graži. Dar tik viena kita kuopa pasidarbavo, dar tik 
keletas naujų narių įrašyta. O reikia gįJuti ir įrašyti šim
tus, jeigu norime, kad vajus gerai pavyktų.

Štai organizacija, kuri jau trisdešimt trečius metus 
gyvuoja ir kuri yra nudirbus milžiniškus' apšvietos-kul- 
tūros darbus. Jos vardas garsiai skamba visur, kur tik 
gyvena lietuviai/ Metinė duoklė maža (tik $1.50, o šei
mos nario tik 25 centai). Draugijon gali įstoti jauni ir 
seni — jokio amžiaus aprubežiavimo nėra. Kiekvienas 
padorus, apšvietą mylįs lietuvis, gali įstoti ir yra šir
dingai kviečiamas. Mūsų dienraščio skaitytojai, kurie 
dar-nėra šios garbingos organizacijos nariais, turėtų be 
delsimo tapti.

Kairiajam politiniam žmo
nijos spArnui yra visuomet 
primetama visos žmonijos bė
dos, Nesmagumai, nesusiprati
mai. Trumpai pasakiuskai
rieji yra suiručių kėlėjai. Tai 
taip komercinė spauda, radi
jas ir kiti informacijų organai 
informuoja liaudį.

Bet pažiūrėkime į faktus. 
Visi žmonės 'geniam lygūs, 
nieko neatsinešame ir per 
daug- metų esame bejėgiai. 
Retumus prirengia gyvenimui. 
Išlavina mus, kaip reikia elg
tis su kitais žmonėmis, ir 
dirbti, kad sau gyvenimą pa
sidarius.

Bet visuomeninis surėdy
mas yra toks, kad leidžia vie
niems kitus išnaudot. Iš to 
išsivysto ne nauda žmonijai, 
bet kovos.

Dar to neužtenka. Susideda 
tokios sąlygos, kad Įvyksta 
karai, kur milijonai jaunų 
vyrų praranda savo kūno da
lis, o kiti milijonai būna su
naikintais. O kartu sunaikina ' 
bilijonus dolerių vertės turtų, 
kur per daug metų tūkstan
čiai ar milijonai žmonių dir
bo, kaip skruzdės, krauda- 
mos sau vietą dėl išlaikymo 
savo gyvybės.

Dabartiniu laiku pasaulis 
padalintas į dvi dali. Iki prez. 
Trumano Doktrinos paskelbi
mo pasauliui, kovos ėjo tarpe 
tautų. O nuo prez. Truma
no Doktrinos paskelbimo, kuo 
toliau, tuo aiškiau pasidalini
mas yra permatomas.

Mūsų politikai, komercinė 
spauda, radijo komentatoriai, 
kunigai ir kiti rėkia išsižioję, 
kad bolševikai pasiryžę pa
saulį užkariauti; jie geidžia 
revoliucijos ir nori įvykdyt 
Rusijos imperializmą. Ar taip 
yra? Pažiūrėkime į faktus.

Kada 11. Wallace buvo pra
šalintas iš kabineto, tai buvo 
demokratiška. Gerai.

Kada skaitlingiausios poli
tinės partijos atstovai Pran
cūzijoj iš kabineto buvo pra
šalinti, tai buvo demokratiška., 
Gerai. t

Kada Italijos , Komunistų 
Partijos atstovai buvo praša
linti iš kabineto, tai buvo de
mokratiška. Nei Grigaitis ne- 
permatė laužymo demokrati
nių taisyklių.

Kada Graikijos pagautus 
partizanus nužudo, nukirsda- 
mi jiems galvas ii’ pavėduoja 
gatvėmis, nešdami ant kuolų 
partizanų kruvinas galvas, tai 
taipgi kova yra už demokrati
ją. O prie Graikijos kovos 
mūs šalis yra artimais ryšiais 
prisirišusi.

. Ah>ie virš minėtus įvykius 
mūs komercinė spauda, radi
jas ir kiti informacijų šaltiniai 
sau jausmingoj formoj prane
šė Amerikos liaudžiai, kad 
demokratijos laimi.

Bet štai rezignavo tik 12 
kabineto narių čechoslovaki-

Rašo L.
Priekulės (Klaip ė d o s 

apskr.) valsčiaus žemes ri
kio kooperacijos draugija į- 
rengė didelį sėklų valymo 
punktą.

Pamūšio linų apdirbimo 
fabrike sparčiais tempais 
vykdoma sandėlių ir gele
žinkelio stoties statyba. 
Greitu laiku prasidės 2 di
delių gyvenamųjų namų 
darbininkams statyba.

Barstyčiams (Mažeikių 
apskr.) tapus valsčiaus cen
tru miestelyje užvirė gyve
nimas. Vykdoma miestelio 
elektrifikacija ir telefoni- 
zacija, jau baigiama tiesti 
telefono linijos.

Salų (Rokiškio apskr.) 
žemės ūkio mokyklą rengia 
respublikos žemės ūkiui 
naujus specialistus. Nese
niai mokykla išleido virš 20 
jaunų zootechnikų. Dabar 
veterinarijos, skyrius pa
ruošė 45 specialistus, kurie 
išvažiavo į apskritį prakti
kos darbams.

Iš Žeimių, Sirutiškio, Me- 
teriiškio ir kt. tarybinių ti
kiu mechanikai atvyko į 
Vilnių į pasitobulinimo kur
sus, kurie pradėjo veikti 
prie LTSR Tarybinių Ūkių 
Ministerijos.

Ruzgų (Mažeikių apskr.) 
tarybinio ūkio Anapolės ir 
Griežlės skyriuose vykdomi 
elektrifikacijos darbai. Ar
timiausiu laiku ūkio dar
buotojų butuose sužibės e- 
lektros šviesa.

Kauno žemės ūkio tech
nikumas šiomis dienomis iš
leido pirmąją tarybinių že
mėtvarkos technikų ir me
lioratorių laidą. 20 žmonių 
gavo žemėtvarkos technikų 
diplomus, o 11 — meliora-

ANDRIUS ZAVADA, iš Latrobe, Pa., stovi prie savo 
naujagimių, keturių kūdikių: vienas berniukas ir trys 
mergaites. Jis, yra metalo darbininkas; ant syk ketu- » 
rių kūdikių atėjimas jo šeimon, be abejo, pareikalaus 

daugiau išlaidų. Ar jam pėde bus pakelta?

joj, kurie buvo, dešinieji, tai 
mūs ta pati komercinė spau
da, radijo komentatoriai ir 
kitos informacijų įstaigos 
šaukė išsižioję, kad Rusija 
prarijo demokratinę Czechoslo
vak i ją.

O Čechoslovakijoj nebuvo 
nei revoliucijos, nei kraujo 
praliejimo, nei rusų, čechoslo-' 
vakijos liaudis
kaip jai geriau atrodo. Tai 
kam tas visas šauksmas?

★ ★ ★
Bronxo politinis įvykis, ku

riame pasiuntė Isacsoną į kon
gresą, sukrėtė demokratų ir 
republikonų partijas, taipgi ir 
komercinę spaudą, kaip dru
gys. Jau tuom yra susirūpi
nusios net valdžios Įstaigos.

Komercinė spauda aiškino 
tą Bronxo įvykį šitaip: girdi,

ten yra daug, žydų, portori- 
kiečių ir- kitų ateivių grupių. 
Todėl jie visi balsavo už 
Wallaęe žmogų.

Na, o dabar yra pranešta, 
kad neužilgo bus uždrausta 
arba atimta teisės ateiviams 
turėti savo valandines radijo 
programas.

Politikieriai aiškiai perma
to, kad ateiviai nusistatę 
prieš naują karą, pTie kurio 
mūs komercinė spauda viso- 

tvarkosi taip, ] kiais būdais bando liaudį pri-
rengti, ne tik balsuos už II. 
Wallace, bet taipgi dirbs jo 
išrinkimui. Tas, greičiausiai, 
ir verčia atimti ateiviams ra
dijo vartojimą.

Atrodo, kad lietuvių ir kitų 
tautų kairysis sparnas smar
kiai ir pasekmingai darbuosis 
už II. Wallace kandidatūrą Į 
prezidentus.

Taip ir reikia! 
Pr. Jo-nis.

------------- --------—,4,...,, ...................     , .......

Lietuvos Žinios
Skleryte
torių - iriga torių technikų 
vardą. Visi jauni specialis
tai išvyko dirbti į provinci
ja.

Panevėžio apskrities že
mės ūkio draugijos šiomis 
dienomis gavo iš tarybinės 
pramonės daug dvivagių 
plūgų, akėčių, šienapiuvių 
ir kertamųjų, kurie paskir
stomi žemės ūkio draugijų 
nuomojimo punktams.

Panevėžio tresto tarybie 
niai ūkiai gavo 17 trakto
rių ir 16 sunkvežimu.

5 Vilkaviškio apskrities 
valsčiuose pradėjo veikti 
.radijo mazgai. Įrengti pir
mieji taškai valstiečių so
dybose.'1

Žeimių (Kėdainių apskr.) 
tarybiniame ūkyje baigtas 
įrengti naujas klu
bas su 2'00 vietų sale, scena 
ir kino ekranu.

Eilė Lietuvos MTS gavo 
iš broliškų respublikų elek
tros įrengimus, šaltkalvių 
įrankių, virinimo aparatus. 
Gauta taip pat 20 traktorių 
plūgų ir metalo apdirbimo 
staklės.

Raudonėje (J u r b arko 
apskr.) atidaryta progim
nazija suaugusiems, kurią 
lanko daug*kaimo jaunuo
lių, neturėjusių buržuazi
niais laikais galimybės mo
kytis.

Pagėgių apskrityje nu
tiesta 90 kilometru laidu ir V 4-
įrengta transliacijos maz
gai visuose valsčių cent
ruose ii; 8 apylinkėse. Da
bar jau įvedami radio taš
kai valstiečių sodybose.

Meškučių valsčiuje (Šiau
lių apskr.) baigta ligoninės 
statyba ir,pradėti vidaus į- 
re ngimo darbai. Ligoninė 
aptarnaus ne tik Meškučių, 
bet taip pat Lygumų ir 
Gruzdžių gyventojus.

žid kių valsčiaus Pikelių 
apyl'nkė buvo vokiečių o- 
kupantų sunaikinta. 95% 
gyvenamųjų namų ir žemės 
ūkio pastatų buvo sunai
kinta. Vietos gyventojai di
džiulės tarybinės valstybės 
teikiamos pagalbos dėka 
prikelia savo židinius iš 
griuvėsių. . Per pirmąsias 
1948 metų 5 savaites pasta
tyta 12 naujų namų.

Vilnius, . .
1948 m. vasario mėn.

N. Y. Republikonai Dova
noja Fabrikantams dar
$80,000,000 iš Nedarbo 

Fondo
Albany, N. Y.;— Repub

likonų vadovaujamas, New 
Yorko ’ valstijos senatas 
nubalsavo sugrąžinti fabri
kantams dar $80,000,000 pi
nigų, sumokėtų į bedarbių 
apdraudos fondą. To reika
lavo repūblikonas guberna
torius "Thomas Dewey. Jau

“Alkani Broliai”

Ar jūs tikite, gerbiami prie- 
teliai, kad hitleriniai broliai,t 
pabėgę Į Špeko karalystę, Į 
tokį trumpą laiką galėjo pa
silikti alkanais broliais? Vi
siem yra žinoma, kad ponų 
sotumui neužtenka tik duonos 
ir špeko, tam dar reikalinga 
unaras, pagarba, turtas, neri
bota sauvalė b’ kitokios pra
šmatnybės.. Šitų pastarųjų 
dvasinių gėrybių ištikrųjų 
hitleriniai broliai yra neapsa
komai išalkę. Prisiminus tą 
entuziazmą, kokį pronacinis 
svietas demonstravo laike hit
leriniu brolių bėgimo pas 
Hitlerį, tai dabar šauksmai: 
“gelbėkite alkanus brolius” 
skamba, kaip nusidėjėlių me- 
tavones už papildytas nuodė
mes. Mat, laike bėgimo, kaip 
hitleriniam broliam, taip ir jų 
patronam, dar labai skaisčiai 
švietė Hitlerio galybės žvaigž
dė. Kaip vieni, taip ir kiti 
labai stipriai tikėjo, kad prie 
Berlyno bus palaidotas bolše
vizmas. Apie tai, kad tikė
jimas reiškia nežinojimą, nei 
kunigai, nei bedieviai neturė
jo laiko pagalvoti.

Bėgliai manė, kad jie savo 
bėgimu iškels save Į tokias 
aukštybes, kad visas svietas 
užmirš apie viską,’ o vien tik 
rūpinsis pabėgėlių gerove ir 
paskubomis atlikinės visus 
pabėgėlių prisakymus. Buvo 
tikėtasi, kad hitleriniai bro
liai visur ir visų bus sutikti 
šventadienišku svetingumu ir 
labai aukšta pagarba, kaipo 
didžiausi bailiai bolševizmo.

O Amerikoje gyvenanti pro
nacių generolai tikėjosi, kad 
po obalsiu pabėgėlių gelbėji
mo šimtinės guls viena ant 
kitos tokiu smarkumu, kad 
nebus galima paspėt nė pra- 
latravot. Bet ir čia nepatai
kyta Į cielių. Pasak p. J. V. 
Valicko, surenkame d a u g 
gražių centelių, už kuriuos to
liau negalima nuvažiuot, kaip 
tik į Washingtona.

Šitie nuotikiai primena tą 
nelaimę, kad daugumas žmo
nių užmiršta apie puolimo 
pavojų, * pakol neparpuola. 
Vietoj tikėto svetingumo ir 
didelės pagarbos, hitleriniai 
broliai atsirado apsupti visuo
tinos neapykantos atmosfera, 
juos visi vietos gyventojai 
pirštais bado ir vis teirauja
si apie pabėgėlių fašistines 
kvalifikacijas. Priežastį to
kiem klausinėjimam duoda 
tas supratimas, kad iš visų 
gyvulių, tiktai išgąsdintos avys 
seka paskui vilką. O kadan
gi hitleriniai broliai save re
komenduojąs! labai kvalifi
kuotais valstybininkais, kuni
gais, advokatais,' profesoriais, 
mokytojais, daktarais, inži
nieriais, bankininkais, pramo
nių savininkais, dešrų ir ski
landžių fabrikantais, diplo
matais, agronomais ir kito
kiais paibėliais, — tai tokių 
aukštų asabų bėgimą pas sa
vo priešus' suprasti išgązdintų 
avių pasielgimu būtų baisiai 
neėtikėtiška ir begėdišku plė
šimu poniškos šlovės. Visi su
pranta, kad buvo bėgta savų
jų pas savuosius. Todėl Vo
kietijos gyventojai prie kiek
vieno susitikimo klausinėja 
pabėgėlius: Ar jūs naciai? 
Ar jūs hitlerininkai? Ar jūs 
•fašistai? Ar jūs sa^o šalies 
išdavikai? Ar jūs padėjote 
hitleriniam riezninkam skers* 
ti, jūsų tautiečius? Ar jūs-tu
rite už tikslą ir čionai prak
tikuoti jūsų naują profesiją?

Kad šitokių klausinėjimų 
klausantis kankina nesuvaldo
mas alkis, apie tai negali būti 
dviejų nuomonių. Tik, supran
tamas dalykas, ne špek.o ir

pirmiau sugrąžinta fabri
kantam $80,000,000 iš ne
darbo fondo. Tokiu būdu 
samdytojai per paskutinius 
12 mėnesių gaus viso 160,- 
00,000,000 republikoniškų 
dovanų iš to fondo.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.

/ 
duonos alkis, bet neapsakomo 
keršto alkis. Jeigu hitleriniai 
broliai turėtų galimybę, tai 
jie Į tokius klausimus atsaki- 
nėtir akmenimis, plytomis ir 
kirvapentėmis. Kaip to nega
li daryti, tai keršto alkis 
čiulpia iš jų paskutinius la
šus gyvybės eleksyro.

J<ad tokia būklė alkanų bro
lių moralą veikia, kaip rykš
čių smūgiai nuogą kūną, tai 
tą supranta ne tik bolševikas, 
ale ir kunigas. Už tai ir ne dy- 
vai, kad “alkani broliai” vi
sais garsais muša trivogą 
šaukdamiesi ratunko: “Bro
liai amerikiečiai, ratavokite! 
Mes nuskurome labiau negu 
Smetonai valdant Lietuvą lie
tuviški ubagai. Vietoj tikėtis 
pagarbos ir unaro, kaipo di
džiausi bolševizmo bailiai, su
silaukėme netikėtos ir. neap- 
sakopios paniekos. Niekas 
mūs ponais nevadina, nei prie 
stalo nesodina. Už tai mūsų 
moralė išklypo į visas puses, 
kaip netikusio ūkininko sena 
tvora. Ir jeigu mūsų mora
lė galutinai grius, ir mes pra
dėsime masines savižudystes 
—kartis% ir kitaip sprandus 
sukinėtis, tai už pasekmes 
prakeiksmas kris ant jūsų 
kurčios sąžinės, broliai ameri
kiečiai. Todėl Besiteiraukite, 
ar jūsų alkani broliai hitle- 
riečiai ar fašistiečiai, atiduo
kite mum viską, ką tik turi
te ii-, Įvynioję į afidavitus, 
skubiai siųskite visų užmirš
tiems ir paniekintiems pabė
gėliams.”

Būtų .visai nepronaciška, jei 
šitie “alkanų brolių” lemen- 
tavojimai išnyktų, kaip dū
mai, neradę atbalsio Ameri
koje gyvenančių lietuviškų 
pronacių.- Pronacių generolai 
su padidinta energija, bara- 
banina “alkanų brolių” išpūs
tą trivogą, šaukdami gelbėti 
“alkanus brolius.” Atsišau
kimuose sakoma, kad lietu
višką pYonacizmą užgulė iš
nykimo pavojus, o su proUa- 
cizmo žlugimu žlugtų ir fa
šistinės Lietuvos atbudavoji- 
mas, už ką prakeiksmas visu 
smarkumu kristų ant tų, kurie 
nesiskubina pronacizmo rata- 
voti. Kad išsigelbėti nuo pra
keiksmo nuodėmės, tai jūs vi
si, brangūs tautiečiai, visus pi
nigus. kiek tik turite, atiduo
kite “Lietuvos vaduotojam,” o 
drabužius, lašinius, kumpius, 
dešras, skilandžius, taukus, 
sviestą, druską, pipirus ir 
muštardą, cigaretus ir afidei- 
vitus kraukite į dėžes ir siųs
kite Vokietijon alkaniem 
broliam.

Kadangi afideivitai yra to
ki padarai, kuriais jų davėjai 
įsipareigoja save užlaikyt 
bėglius pagal visus jų reika
lavimus, tai “alkani broliai” 
afidėivitus aukščiau vertina ir 
už Lietuvą ir dėl afideivitų 
kelia garsiausi lermą. Bet gy
venime tokia jau teisybė: kas 
brangiausia, to mažiausia ga
lima gauti. Taip ir su tais 
prakeiktais afideivitais, nuo 
jų žmonės žegnojasi, kaip da
vatkos nuo piktų dūkų.

Sakoma, kad afideivitų rei
kia mažiausia šešių desėtkų 
tūkstančių, o iki šiol drąsuo
lių atsirado tik apie keturi 
tūkstančiai, kurie išdrįso rizi
kuoti “alkanų brolių” ėdru
mu.

Pauliaus supratimu, žmonių 
skūpumas ir atsargumas šiuo 
laikotarpiu pilnai pateisina
mas, nes kaip vietinių prona
cių, taip ir “alkanų brolių” 
apetitai taip aukštai pakilę, 
kad jeigu juos patenkinti, tai 
atsitiktų, kaip su tom legen
dinėm septyniom kūdom kar
vėm, kuiios suėdė septynias 
riebias. J trumpą Jaiką “al
kani broliai” suėstų visą bran
gų turtą, per daugelį metų 
brangių tautiečių rūpesningai 
taupytą, o “alkani broliai” 
pasiliktų dar alkanesniais, 
kaip šiuo laiku yra.

Paulius.

— Anfra'd., Ko^o 9, 1948



> V. MYKOLAITIS
PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA

‘(Tąsa)

Tą darbą organizuoti ėmėsi greičiau
sia Karaliaučiaus universiteto studentas 
Martynas Mažvydas, kurio kilmei nu
statyti šiandien stoka visiškai aiškių 
duomenų ir diskusijos šiuo klausimu dar 
nėra baigtos. Greičiausia, kad ir jis bus 
iš Didžiosios Lietuvos kunigaikščio Alb
rechto atkviestas protestantizmui skie
pyti lietuviuose. (Žiūr. Senoji liet, kny
ga, K. Jablonskio str. ‘‘Mažvydo gyveni
mas ir aplinka.”) Baigęs mokslą Kara
liaučiaus universiteto 1548 metais, jis 
buvo paskirtas kunigu Ragainėje, kur ir 
mirė 1563 metais gegužės 2 dieną.

Kad Mažvydas, o ne kas kitas paruo
šė mums žinomą pirmąjį lietuvišką 
spaudinį, ligi paskutinių laikų buvo 
sprendžiama tik iš jo pusbrolio Baltra
miejaus Vilento liūdymo, nes pačioj toj 
knygelėj, kaip buvo lig šiol manoma, 
nesą pažymėta Mažvydo pavardės. Tik 
Vilentas savo “Evangelijų bei Episto- 
lių” prakalboje rašė apie Mažvydą, kad 
“šis pirmasis parodė, kaip rašyti gimtą
ja kalba ir išspausdino katekizmo pra
dus su šventomis giesmėmis, mokiniams 
reikalingus.” Kadangi jokio kito, be ži
nomojo “Catechismuso,” Mažvydo spau
dinio, kurs atitiktų Vilento žodžius, ne
buvo surasta, tai visi ankstyvesnieji mū
sų literatūros istorikai ir laikėsi nuomo
nės, kad šią pirmąją žinomą lietuvišką 
knygelę paruošė Mažvydas. Bet štai ne
seniai buvo padarytas tikrai sensacingas 
atradimas, Vilento liūdymą ne griaunąs, 
bet, priešingai, jį darąs neabejotina tie
sa. Pasirodo, kad Mažvydo vardas - pa
vardė yra neginčijamai, nors ir prideng
tai įrašyta pirmojoj lietuviškoj knygoj 
ir ne kur kitur, kaip lietuviškoje eilė
mis rašytoje prakalboje “Knigieles pas- 
cias byla Letuvinikump ir Szemai- 
cziump.” Visai teisingai ir ligi šiol bu
vo spėjama, kad ši prakalba buvo para
šyta Mažvydo, bet tikro įrodymo neturė
ta. Galėjo ją parašyti ir kas kitas, kaip 
pav., lotyniškąją prakalbą parašė prof. 
Fr. Staphilus. Dabar jau tokios abejonės 
visai atkrenta. Skaitykime, pradedant 
trečiąja minėtosios lietuviškos prakalbos 
eil ate, pirmąsias sekančių eilučių raides .* 
ir gausime “Martinus Masvidius” — lo
tyniškai rašomą, pagal tų laikų madą, 
Mažvydo pavardę. Vadinasi, turime čia 
akrostichą, kurių anais laikais nemaža 
buvo kuriama.

Tokiu būdu dabar nebelieka abejonės, 
kad Mažvydas paruošė pirmąją lietuviš
ką knygą, nes prakalbą taip ir baigia: 
“ A mana darba usz gier pryimkiet.” 
Tai tačiau neprieštarauja nuomonei, 
kad “Catechismusas” yra kolektyvinis 
darbas, bent ta prasme, kad knygelės ’ 
pabaigos giesmynėliui sudaryti Mažvy
das pasinaudojo kitų savo amžininkų 
verstomis giesmėmis. Jis pats lietuviš- • 
kųjų spausdinių ruošimo darbą dirbo ne 
atsitiktinai, bet su atsidėjimų visą liku
sį savo gyvenimą. Be “Catechismuso” jis 
paruošė dar šiuos spaudinius: “Giesme 
šv. Ambraziejaus,” “Forma krikštymo,” 
“Parafrazis permanytina” ir dvi dalis 
“Giesmių krikščioniškų,” kurių antro
sios dalies jau nebesuspėjo išspausdinti. 
Jam mirus, atliko tai jo pusbrolis Vilen
tas, pirmas pasekęs Mažvydo pėdomis 
leisti lietuviškas knygas. 1

Ruošdamas savo ' “Catechismusą” 
Mažvydas naudojosi visa eile šaltinių 
ir literatūros kitomis kalbomis. Šį klau
simą yra ištyręs norvegų mokslininkas 
Chr. S. Stangas ir paskelbęs tai savo 
knygoje “Die Spreche dės litauschen Ka- 
techismus von Mažvydas,” Oslo 1929. Iš 
tų šaltinių įvairumo ir jų santykio su 
Mažvydo knygele matyti, kad Mažvydo 
darbas nebuvo vien mechaniškas iškar
pų darymas, bet kritiška atranka, vado-' 
vaujantis geriausiais to laiko autorite
tais.

Pirmosios lietuviškos spausdintos kny
gos turinys yra toks: Po antraštinio, 
vinjete papuošto puslapio sekančiame- 
puslapyje padėta dedikacija lotynų kal
ba “Ad Magnum Ducatum Lituaniae” 
su lotynišku ketureiliu posmu. . Toli
mesnius 5 pusi, užima lotyniška prakal
ba, skirta kunigams, parašyta Karaliau
čiaus universiteto profesoriaus, tuometi
nio rektoriaus, Frideriko Staphylaus. Po 
jos seka minėtoji paties Mažvydo eiliuo
ta prakalba, prasidedanti žodžiais “Bra- 
lei ir seseris imkiet mani ir skaitikiet,” 

užimanti taip pat 5 puslapius. Tolimes
nius 4 pusi, užima elementorius “Pygus 
ir trumpas makslas skaititi ir raschiti.” 
Nuo 17 ligi 39 p. imtinai eina pats ka
tekizmas, susidedąs iš 5 dalių: 1) Za- 
kans alba deschimtis Dowa prisakimu, 
2) Dwilika straipscziu weras Krikscia- 
niu, 3) Malda Pana alba Praschimas 
kure wadinam patėviu,” 4) Swetastis al
ba sacramentai baszniczias, 5) Ape isfa- 
tima urėdu, tatai esti ape giwenima 
koszna szmagaus kaip tur giwenti sawa 
stany pagal Dewa walias. Katekizmas 
baigiamas trumpa pastaba “Upaminagi- 
mas” ir ketureiliu posmu “Skaititi 
taiap.” Paskutinė, didžiausia, knygelės 
dalis 40-79 p. tai giesmynėlis “Prades- 
tyse giesmes szwentas.” Paskutiniame 
knygelės puslapy pažymėta: “Ischbruk- 
tas Karaliavczui per Jana Weinreicha 
Matusu ijr dienagi kaip ant pradžias 
Knigieliir ijra.” “Ant pradžias Knigie- 
liu,” kaip žinome, yra “VIII dena Mene
ses Sausia, Metu vszgimima Dieva 
MDXLVII.” Tačiau kai kurių mėnesių 
vardai tais laikais reiškė kitus mėnesius, 
negu dabar, o sausis, būtent, reiškė da
bartinį gruodį.

Nors ir kaip siauri būtų buvę pa
ties kunigaikščio Albrechto ir oficialiųjų 
jo valstybės sferų tikslai remiant pir
mųjų lietuviškų .spaudinių gaminimą, tie 
spaudiniai turi mums kultūristorinę 
reikšmę, toli pralenkiančią jų tiesioginę 
paskirtį, taip pat, kaip ir religiniai anų 
laikų sąjūdžiai reiškė ne vien tikybines, 
bet ir visuomenines, ekonomines bei po
litines klasių kovas. Mažvydo knygelė 
įdomi mums ne vien kaip pirmoji lietu
viška knyga, bet ir grynai objektyviai 
imant, dėl tų daugeliariopų joje randa
mų užuominų, atgarsių ir elementų, ku
rių reikšmė bei svoris tik padidėja dėl 
tos aplinkybės, kad jie yra čia pirmą sy
kį išreikšti lietuvišku spausdintu žodžiu, 
sudaro mūsų literatūros pirmą žingsnį 
ir mūsų nacionalinės* kultūros pirmą lai
mėjimą.

Tad, pirmiausia, ką pačioje knygelėje 
išskaitome apie jos paskirtį bei pobūdį? 
Jau pirmasis kreipimasis “Ad Magnum 
Ducatum Lituaniae” rodo autoriaus no
rą išeiti iš Mažosios Lietuvos bei Prū
sų kunigaikštystės ribų ir patarnauti vi
sai Lietuvai, “mieliesiems broliams” lie
tuvininkams ir žemaičiams, kaip tai ke
liose vietose autorius kreipiasi į savo 
skaitytojus. Jis nusimano, kad lietuviš
ko spausdinto žodžio srity žengia pirmą 
žingsnį, kad jo darbas nebus tobulas, dėl 
ko kukliai įspėja skaitytoją:

Bralau milasis, skaitidams tatai szinasy,
Jag tassai lieszuwis dabar reischkiasy 

Tadrin iei rassy kaky paklidima,
Pataisik be wysakia uszwidegima.

Tiesioginis “Catechismuso” tikslas 
buvo .skleisti protestantizmą, duoti re
formuotos bažnyčios tikintiesiems, o 
ypatingai jų dvasiniams vadovams bei 
mokytojams, reikalingiausią knygą: ele
mentorių, tikėjimo tiesų ■ išdėstymą ir 
giėsmynėlį.

Nors knygelė, atrodo, buvo skirta pir
miausia Didžiajai Lietuvai, vadinasi, 
propaguoti protestantizmą katalikuose, 
tačiau poleminio elemento ir propagan
dinio aštrumo joje nedaug terandame. 
Labai atsargiai teprasitaria apie bibli
jos skaitymo laisvę, skirtingos nuo kata
likų tikėjimo tiesos pagrindžiamos ’vien 
biblijos citatomis, taip pat ir dalyje apie 
urėdus vyskupų ir kunigų pareigos ir 
doroviniai jiems statomi reikalavimai 
apibrėžti taip pat vien apaštalo Pauliaus 
žodžiais. Agresyviau nusiteikęs reforma
cijos propagandistas, atrodo, nebūtų 
praleidęs puikios progos kad ir trumpai 
nurodyti, kaip popiežininkai neatitinka 
apaštališkąjį idealą. Gal tai Mažvydo 
taktika per aštriais puolimais neatgra
sinti katalikų, o gal tai jau mažėjančio 
pačių protestantų kovingumo žymė, nes 
atsisakius jiems, kaip anksčiau pažymė
jome, nuo revoliucinio pažangumo socia
linėj bei politinėj srity, o perėjus į bur
žuazinį oportunizmą ir taikaus santykių 
vystymosi kelią, neišvengiamai turėjo 
aprūdyti ginklai ir religinių kovų lauke. 
' Įdomesnės mums yra tos Mažvydo 

knygelių vietos, kur atsispindi kultūrinė 
anos epochos lietuvių liaudies būtis, so
cialiniai, politiniai santykiai. Dvi “Ca
techismuso” prakalbos — lotyniškoji ir 
lietuviškoji, beveik tais pačiais žodžiais 
vaizduoja lietuvių liaudies atsilikimą

Albany, N. Y., buvo sustreikavę kotelių tarnautoj'ai; darbiečiai ir kiti pažangesni 
New Yorko valstijos seimelių atstovai, su vykę i miestą, atsisakė eiti i užstreikuotus 
kotelius, bet republrkonai ir reakciniai demokratai—ėjo, nepaisydami, kad tarnauto- 

tojai streikuoja. Dešinėje vienas “dėdė” eina i koteli; kairėje du poneliai ilsisi.

krikščionybės moksle ir dar gyvas senojo 
stabmeldiškojo tikėjimo liekanas. “Čia 
ne be didelės širdperšos, rašo lotyniško-. 
sios prakalbos autorius, tenka man mi
nėti, kaip mūsų giminė, sulyginti su ki
tomis tautomis yra nemokyta ir storžie
viška. Kaip maža rastumei žmonių, ku
rie, nesakau jau, kad mokėtų kaip reikia 
visą katekizmo mokslą, bet kad galėtų 
sukalbėti pirmąjį viešpaties maldos skie
menį. To negana, daugelis net ir dabar, 
kas baisu yra klausyti,- viešai prisilaiko 
stabmeldybės ir ją skelbia: vieni gerbia 
medžius, kiti upes, kiti kirmėles, kiti ką 
kitą, teikdami dieviškos pagarbos. Yra 
tokių, kurie daro įžadų perkūnui; kai 
kurių yra garbinamas dėl javų Lauko- 
sargas ir dėl gyvulių Žemėpatis. Kas ne
doriems darbams yra palinkęs, laiko sau 
dievais aitvarus ir kaukus.”

Jei šiuos žodžius tikrai yra rašęs vo
kietis prof. Staphylus, tai jis. tokių žinių 
bus gavęs arba viešėdamas Kaune, kur 
lietuviškai pramoko, arba iš lietuviško
sios prakalbos autoriaus Mažvydo. Šioje 
eiliuotoje prakalboje menkas krikščionių 

’tikėjimo pažinimas taip vaizduojamas:

Aš žinau, ir tatai dręsu čia sakyti,
Jog šimty žmonių vieną negalėčiau 

atrasti,
Kursai vieną žodį Dievo prisakymo 

mokėtu v
Ir poteriaus bent du žodžiu atmintų.
Jei klausi žmogų: Biau moki poterį

byloti
Prisakymus Dievo biau galėtum 

atmint?
Vieros krikščionių straipsčius ar gali 

skaityti ?
Apie dūšios išganymą biau gali ką 

žinoti?
Zatagamis tau žmagus tur atsakyti, 
Jog geresniai atmen arti, nent poterį 

byloti.
“Dievo prisakymų bylą aš niekados 

negirdėjau,
Nei straipsčių vieros krikščionių 

skaičiau,
Bažnyčion nuog dešimties metų 

nebuvau,
Tiktai su burtininke ant burtų 

vaizdėdavau.
Begeresny su šventa burtininke gaidį 

valgyti, 
Neig bažnyčioj šaukimą žekų klausyti. 
(Cituota naująja rašyba).

Ir šioje lietuviškoje, taip pat, kaip ir 
lotyniškoje prakalboje sakoma, kad žmo- <- 
nes tiki kaukus, žemėpačius, lauksar- 
gius, aitvarus ir daugybę deivių. Šito^ 
kius ir panašius liūdymus, randamus re
liginiuose raštuose, tiesa, turime imti la
bai atsargiai ir rezervuotai, nes bažny
čios moralistai , ir pamokslininkai yra 
linkę perdėti, kartoja ankstyvesnius, ar
ba iš kitur atsklydusius graudenimų bei 
barimų motyvus. Vis dėlto/ apskritai, 
Mažvydu čia galime pasitikėti,-nes reli
ginį ir kultūrinį ne tik 16-tame, bet ir 
17-tame amž. lietuvių liaudies lygį pa
našiai vaizduoja ir visa eilė kitų rašy
tojų ir vyriausybės įsakymų kovoti su 
stabmeldybės liekanomis. Be to, ir lietu
vių liaudies tautosakoje randami mitolo
giniai įvaizdžiai atitinka Mažvydo kny
gelės prakalbose minimas pagonybės lie
kanas (Ž. Senoji lietuviška knyga, Z. 
Slaviūno str. “Liaudies papročiai, ir mi
tiniai įvaizdžiai Mažvydo raštuose.”).

Kaip kitų bažnytininkų ir moralistų, 
taip ir Mažvydo tikslas, smerkiant bur

tus ir senojo tikėjimo likučius, o ragi
nant pažinti tikėjimo tiesas, pirmiausia, 
buvo religinis. Tačiau primygtinai jo 
prakalbos skatinimai, kad žmonės knygą 
skaitytų, mokytųsi, . šviestųsi, knygą 
“dieną ir naktį” prie savęs laikytų ir 
niekados jos neatmestų, kad savo ūkiuo
se šeimyną mokytų, jo kreipimasis į po
nus, į viešpačius visokius, klebonus ir 
kunigus, kad jie, kaip liepia jų “urėdas,” 
žmones mokytų, kad knygeles duotų į 
rankas kiekvieno vaiko “kaip žemaičio, 
taip ir lietuvininko,” — visa tai rodo šio 
pirmojo didaktinio lietuviško eilėraščio 
autorių buvus humanistinio amžiaus 
žmogų, nekentusį atgyventų prietarų, 
karštai mylėjusį mokslą, ir supratusi di
džiulių knygos reikšmę. Jo 16-tame amž. 
paskelbtas aitvarų, kaukų, žemėpačių ir 
lauksargių smerkimas yra daug pažan
gesnis, negu,19-tojo amž. romantikų ar 
net 20-tojo amž. neoromantikų tų pačių 
dalykų poetinimas bei idealizavimas, 
praktiškai beprasmiškas, bet žalingas 
kaip atžangių tendencijų priedanga.

Kad prakalbos skatinimai skaityti, 
duoti knygelę į.rankas kiekvieno vaiko 
nenuskambėtų tuščiai, Mažvydas, kai]) 
matėme, toje pat knygelėje duoda ir ele
mentorių, “pigų ir trumpą mokslą skai
tyti ir rašyti.” Nebūdamas joks skaity
mo metodikas novatorius, tad duodamas 
silabizavimo, “suguldymo” pavyzdžių, 
jis prie jų prijungia tokį praktišką gerą 
patarimą: “Išmintingas mokytojas ber
nelio daugiu silabizatūros tenęapsunkin, 
bet skaityti tur juo veiklaus mokyti.” 
(Cituota naująja rašyba.) Šiaip Maž
vydo elementorius yra lotyniškojo ele
mentoriaus sekimas. Ir vėlyvesnieji lie
tuviškųjų elementorių sudarinėtojai dar 
negreit iš esmės pralenkė trumputį Maž
vydo vadovėlį.

Nieko originalaus, kaip minėjome, 
Mažvydas nepasako nė skyriuje apie 
“urėdus,” vadinasi, apie gyvenimo pa
reigas, pagal užimamą .padėtį bažnyčios 
santvarkoj, visuomenėj ir šeimoj. Šį sky
rių Mažvydas yra ištisai paėmęs ir iš
vertęs iš lotyniško Jodocuso Villicho 
“Catechismi Corpus,” tad ir tos pažiū
ros, kurios atsispindi apibūdinant “urė
dus,” yra išraiška bendrų Europoj nuo 
seno įsigalėjusių aptarimų ir visuomeni
nio santykiavimo formų, sankcionuotų 
katalikų bažnyčios, o dabar pakoreguo
tų reformacijos. Nors aptariant “urėdų” 
pareigas ir juos apibūdinant autorius 
naudojasi tik apaštalo Povilo laiškų iš
traukomis, nuo savęs nieko neprideda
mas, bet ir tų ištraukų parinkimas rodo 
tam tikrų tendencijų tose vietose, kur 
“urėdų” definacijas reikėjo pakreipti 
protestantizmo linkme. Štai, pav., vys
kupo apibūdinimas: “Reik tadrin idant 
Biskupas butu cžistas ir jo nepatepta 
kuna. Wenas materis witas, ne tingus, 
trezvas, ramas, praeteliskas, gadnus ma-^ 
kiti, ne girtuokle, ne zloradnius, ne no- 
rijs biauraus zįska, bet teisus, talims 
nog lakamstwoms kurssai sawa gięraij 
rheda, kurssai sūnūs turėtu sawa na- 
czeiepasluschus su wisakiu weszlibijmu 
etc.” Arba štai kaip aptariamas kuni
gas: “Kunigai schito budu weszlibi, ne 
dwileszuwai ir ne girtukles tur buty ku
rie tur turėti maksla veras su czista sa- 
mniene .. ..Materis taipiau te tur weszli.- 
bas, ne patwaraianczias, trezwas, wer- 
nas wisamy. Kaplan ai testa wenas me
tais wirai, kure sunus sawa gierai te 
walda su tikrai sawa scheimina.”

(Bus daugiau)

Worcester, Mass.
— -- ...

LLD II kp, susirinkimas 
įvyks kovo (March) 11 d. čia 
noriu atkreipti atydą visu na
riu. Draugai, mes esamo nariai 
LLD 7-tos Apskr. ir Chicagos^

I 1-ma Apskr. iššaukė mūsų 
Septintą Apskr. į lenktynes 
gavimo naujų narių, čia prisi
eis visiem padirbėti. Todėl, 
prašau, patys ateikit užsimo
kėti duokles ir savo draugus 
Į rašykit. Visi turim šiemet su
mokėti duokles iki liepos 1-mai.

Pereitame kuopos susirinki
me d. J. J. Bakšys davė gražų 
raportui iš Laisvės vajaus. Sa
kė, tai buvo geriausias ir 
smagiausias vajus, laikius jis 
turėjo per 20 metų, kaipo Lai
svės vajininkas. Bakšys pasa
kė daug Įspūdingų pokalbių, 
kuriuos jis turėjo su senais ir 
naujais Laisvės skaitytojais, 
čia noriu d. Bakšiui palinkėti 
geros sveikatos ir ilgo gyveni
mo,- kad mes galėtumėm dar 
daug tokių raportų girdėti.

O d. J. Jaškevičius davė ge- ' 
ra raportą iš laisvės šėrininkų 
metinio suvažiavimo. Sakė,
daug Laisvės skaitytojų kas 
metai numiršta, bet nauji
skaitytojai viršija. Ot, tokie 
raportai sudaro gerų Įspūdžių 
LLD susirinkimo.

Drg. S. Janulis Įrašė 2 nau- 
jus narius i LLD 11 kp. tame 
susirinkime, ir pranešė, kad 
dėl S. Jasilionio eilėraščių kny
gos “Pavasarių dodos’’ prenu
meratų iš Worcesterio bus apie 
50. Tai gražus prisiminimas. 
Visi kultūringieji plačios Ame
rikos lietuviai šią knygą užsi
prenumeravo. Kurie to dar ne- 
padarėt, pasiuskit $1 Į Laisvę 
ir jūs pasiliksit su gražia eilė
raščių knyga kultūrihgos šei
mos narys.

Taipgi šiame susirinkime d. 
J. Skliutas psidavė pelną, ku
ris liko nuo d. Janulio pagerbi
mo bankieto. čia buvo ii’ rapor
tas. Gražiai pasidarbuota dėl 
gražaus tikslo.

Dabar noriu prisiminti apie 
mūsų teatrą, šiuo klausimu su
sirinkimas plačiai diskusavo; 
mat, seniau mūsų kuopa ieško
jo veikalų, bet dabar jau su
rasta. Na, ir ant vietos paaiš
kėjo, kad Hartfordo draugai 
mano atvykti ir sulošti Wor- 
cesteryj prie progos ką nors. 
Bet jie nori, kad Worcesteris 
pas juos -atvyktų su perstaty
mu. Pas worcesteriecius yra 
energijos ir pasiryžimo, tik ši 
sunki žiema sulaikė mus nuo 
daug gerų užmonymų. Bet lai
kui bėgant viskas susitvarkys.

J. M. L.

Gimnazistai Mėgėjai
PANDĖLIS. — Daugiau kaip 

600 žiūrovų susirinko Į Pandė
lio gimnazijos scenos saviveik
los mėgėjų paruoštąjį spektak
li — S. Čiurlionienės “Dvylika 
brolių juodvarniais lakstančių.” 
Veikalą režisavo ratelio vado
vas mokytojas Mironas.

Panemunėlio Mėgėjų Grupė.
VILNIUS. — Gražiai veikia 

Rokiškio apskrityje Panemunė- 
j lio progimnazijos scenos mė- 
gėjų ratelis, kuriame dalyvau
ja kelias-dešimt gimnazistų. Jie 
•savo pajėgomis pastatė K. Bin- 
! kio pjesę “Atžalynas.”

VOLUNTEER HELP

An army of volunteer worker* 
backs the American Red Cross in 
fell its endeavors. American civilian 
women in U. S. occupation zone* 
iverseas as well as at home help , 
n club* and hospitals.

3 pusi.—Laisvė (Liberty,
Lith. Daily)

Antrad., Kovo 9, 1948
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Gyvas Lavonas
Rašo L. Rutenas

Netrukus caras paprašė pakviesti ge
nerolą Ivanovą, buvusį pietų vakarų 
fronto vadą. Tas generolas 1905 m. nu
malšino Kronštato jūrininkų sukilimą ir 
turėjo griežto ir energingo viršininko 
reputaciją. Tačiau kaip fronto vadas 
Ivanovas prieš austrus pasirodė toks pat 
silpnas, kaip ir prieš japonus. Pasitaręs 
su Aleksejeyu, caras nusistatė paskirti 
Ivanovą Petrapilio karo apygardos vadu, 
vietoj nesugebančio riaušes nuraminti 
Chabalovo.

Rodzianka ar Ivanovas? — taip kon
krečiai įsikūnijo dvi galimos išeitys, ku- 

'rias galėjo pasirinkti caras. Ar nusileis
ti tam panikos apimtam dručkiui Rod- 
ziankai ir leisti dar labiau susiaurinti 
savo valdžią, ar patikėti dinastijos liki
mą į griežtojo barzdočiaus Ivanovo ran
kas?

— Ivanovas! — griežtai nusprendė 
caras po pasitarimo su Alekšejevu.

Apie 12 valandą carui telegrafavo jo 
brolis Mykolas. Ir jis ragino paskirti at
sakom ingą vyriausybę, nes padėtis Pet
rapily rimta. Mykolas siūlė paskirti mi- 
nisteriu pirmininku kunigaikštį G. E. 
Lvovą, pavedant jam pačiam pasirinkti 
ministerius. Jei būtų reikalo, Mykolas 
sutinka eiti regento pareigas, kol caro 
nėra sostinėj.

— O gal Rodzianka? — akimirksnį 
pagalvojo dabar caras.

— Ne, Ivanovas!—griežtai atsakė jis 
pats sau.

Už pusvalandžio į Petrapilį nužaibavo 
telegrama, kurioj caras reiškė Mykolui 
padėką už dėmesį ir susirūpinimą, bet 
kaip pasielgti nutarsiąs pats ir ryt iš- 
vyksiąs į Carskoje Selo.

Caro artimiausių žmonių veiduos jau 
matyti išgąstis. Senukas grafas Frede- 
riksas reiškia abejones ar pasiseks nu
malšinti revoliuciją. Admirolas Nilovas, 
gerdamas konjaką, kartoja savo mėgia- 

• mą frazę: “Vistiek teks mums -kaboti 
ant žibintų stulpų, ir pas mus bus tokia 
revoliucija, kokios niekur dar nebuvo!” 
Vojeikovas, dar iš ryto norėjęs tęsti sa
vo buto įrengimą, dabar jau susirūpinęs 
ragina cara skubiai važiuoti i Carskoje 
Selo.

Nuo visų tų nervinančių įvykių, tele
gramų ir išsigandusių veidų pasilsėti 
norėdamas, caras išėjo pasivaikščioti. 
Diena buvo saulėta ir su didžiausiu pa
sismaginimu caras ėjo Oršos plentu.

— Dinastija pavojuj? — skambėjo ca
ro galvoj Rodziankos telegramos šiurkš- 

■ čioji frazė, nors jis stengėsi varyti šalin 
mintis apie tuos nesmagiuosius įvykius.

Nejaugi tai būtų tiesa? Bet ar gali 
keli išgverusių be darbo atsarginių ir 
sveikstančių sužeistųjų pulkai pajudinti 
Romanovų dinastijos sostą, pergyvenusį 
taip daug rimtų sukrėtimų! Ne, to ne
bus, negali būti! Ivanovas su Jurgio ka
valierių batalionu išvalys tą Petrapilio 
mėšlyną!

Grįžęs iš pasivaikščiojimo, caras rašo 
laišką žmonai: “Tai bus paskutinis laiš
kas. Kaip aš laimingas, kad po 2 dienų 
jau pasimatysim ...” Paskui jis dar te
legrafuoja žmonai: “Nuoširdžiai dėkin
gas už laišką. Išvažiuoju ryt 2:30. Rai
telių gvardijai įsakyta škubiai vykti iš 
Novgorodo į miestą. Dievas duos, riau
šės kariuomenėj bus numalšintos.”

Tačiau telegramos iš Petrapilio plau
kia ir plaukia. Carą stebina Golicino te
legrama, kurioj pats ministeris pirmi
ninkas prašosi paleidžiamas ir maldauja 
paskirti atsakomingą vyriausybę.

— To aš ir, bijojau — senio nervai 
neišlaikė. Jis taip greit neteko galvos! 
— piktinosi caras.“

Caras atsako Golicinui, kad jokių pa
keitimų -vyriausybės sąstate daryti da
bartinėse apystovose jis nesutinka. Prie
šingai, caras suteikė Golicinui praplės
tas, diktatūrines teises visoj imperijoj, 
išskyrus vykiausiojo karo vado valdomą 
sritį. Bę to, caras pranešė, kad į Petra
pilį sunčiamas su diktatoriaus teisėm ge
nerolas Ivanovas.

Prįeš išsiunčiant Golicinui tą telegra
mą, generolas Lukomskis kreipėsi į gen. 
Aleksejevą, prašydamas, kad jis mal
dautų carą pakeisti tą nusistatymą ir 
sutikti su Rodziankos, Golicino ir di
džiojo kunigaikščio vienodo turinio pra
šymais dėl nusileidimų ir atsakomingos

vyriausybės. Kiek pasvyravęs, gen. Alek- 
sejevas nuėjo pas carą. Tačiau sugrįžęs 
jis pasakė Lukomskiui, kad caras savo 
nusistatymo nekeičia. Telegrama buvo 
nusiųsta. Matyt, caras veikė savo žmo
nos įtakoj, nes Golicino telegramą gavęs, 
jis apie valanda kalbėjosi su Carskoje 
Šėlo.

Taigi, revoliucijos apimtasis, gaisrais 
nušvitęs Petrapilis, kurs į caro valdžią 
jau žiūrėjo kaip į atgyvenusį ir išmestą 
trantą, susilaukė iš karto net dviejų ca
ro įgaliotų diktatorių!

Kaip paprastai, 8 valandą vakaro bu
vo pietūs. Slegiančios nuotaikos apimti 
susirinko valgomajame caro artimieji ir 
laukė caro. Caras Nikalojus atėjo kiek 
anksčiau, negu visada. Jis buvo išblyš
kęs. Akyse galėjo išskaityti liūdesį ir su
sijaudinimą, kurio jis negalėjo paslėpti. 
Tyliai ir nejaukiai praėjo tie paskuti
niai caro Nikalojaus pietūs vyriausiojo 
vado būstinėj.

Po pietų caras grįžo į savo kambarius 
ir pakvietė pasikalbėti generolą Ivano
vą, kuris tą naktį su Jurgio kryžiaus 
kavalierių batalionu turėjo vykti Petra
pilio malšinti. Paskui caras kalbėjosi su 
gen. Alekšejevu ir susitarė įsakyti šiau
rės fronto vadui gen. Ruzskiui siųsti į 
Petrapilį paruoštas kariuomenės dalis. 
Paskui atvyko gen. Vojeikovas su Fre- 
deriksu. Vojeikovas pranešė, kad iš Car
skoje Selo skambino jam grafas Ben- 
kendorfas. .Carienės vardu Benkendor- 
fas pranešė apie vis labiau plintančius 
gąndus dėl galimo Carskoje Selo puoli
mo ir pavojaus caro šeimai. Carienė 
klausė, ar caras nenori, kad ji-su vaikais 
išvyktų jo pasitikti. Tai išklausęs caras 
atsakė:

— Nė, jokiu būdu . . . Sergančius vai
kus vežioti traukiniu!... ne, jokiu bū
du. Paprašykit Benkendorfo pranešti 
jos didenybei, kad aš nutariau tuoj va
žiuoti į Carskoje Selo ir pasirūpinkit dėl 
kelionės.

Tuo metu atėjo dar kelios telegramos 
iš Petrapilio. Jų tarpe buvo gen. Ruzskio 
telegrama, kurioj ir jis įtikinėjo carą 
daryti žygių visuomenei nuraminti, nes 
nerimas apima ir kariuomenę, o malši
nimo ir griežtumo priemonėm galima ne 
nuraminti padėtį, bet dar labiau pablo
ginti. '

Vojeikovas nuėjo pranešti, kad būtų 
paruoštas traukinys, nes caras jau 11 
valandą vakaro nori išvykti. Tačiau ge
nerolas kvartirmeisteris Lukomskis pra
nešė, kad dėl technikos priežasčių caras 
galės išvykti tik 6 valandą ryto. Be to, 
Lukomskis pareiškė nuomonę, kad caras 
elgiasi neatsargiai, nes jam pavojinga 
nutraukti ryšį su štabu ir vykti į Cars
koje Selo, kur taip arti verda revoliucija.

Vojeikovas pagalvojo, o gal ir tiesa, 
kad pavojinga. Jis nuvyko pasikalbėti su 
Alekšejevu. Sužinojęs, kad caras nori 
važiuoti, Aleksejevas nusistebėjo:

— O kaip jis važiuos? Ar prieš trau
kinį vyks batalionas kariuomenės keliui 
nuvalyti? • (

— Jei jūs manot, kad važiuoti pavo
jinga, jūsų tiesioginė pareiga yra apie 
tai man pareikšti — tarė Vojeikovas.

— Ne, aš nieko nežinau; aš taip sau 
pasakiau.

—Po to, ką jūs pareiškė!, jūs turit 
aiškiai pasakyti, ar jo didenybei pavo
jinga važiuoti? — kartojo Vojeikovas.

— Kodėl? Tegu važiuoja. Reikia ti
kėtis, kad nieko blogo nebus.

— O vis dėlto aš prašyčiau jus pasi
kalbėti su jo didenybe ir atvirai jam iš
dėstyti padėtį. x

Aleksejevas, kuris jau buvo atsigulęs, 
sutiko nueiti, pas carą. Vos Vojeikovui 
išėjus, pas Aleksejevą atėjo susijaudinęs 
gen. Lukomskis. Jis prašė atkalbėti carą 
nuo keliones į Carskoje Selo. Galėtų su
prasti, jei caras vyktų į atskirąją armi
ją, kurią sudaro carui ištikimoji gvardi
ja, ir ten organizuotų revoliucijos mal
šinimą. 'Bet važiuoti į Carskoje Selo, at
siskirti nuo štabo, labai pavojinga.

Vojeikovas pranešė carui keistą Alek- 
sejevo pareiškimą ir bandė atkalbėti ca
rą nuo kelionės. Bet caras atsakė griež
tai nusistatęs važiuoti, nes jam labai, rū
pi carienės ir šeimos likimas. Tą patį pa
reiškė caras ir netrukus atvykusiam pas 
jį Aleksejevui. . '

(Bus daugiau) 1

Neseniai kai kuriuose 
reakciniuose Amerikos laik
raščiuose išeinančiuose lie
tuvių kalba, man teko, skai
tyti vieną šlykštų rašinį, 
pavadintą “atsišaukimu į 
visą pasaulį” ir pasirašytą 
mitinio sutvėrimo — “Lie
tuvos socialdemokratų par
tijos užsienio delegatūros”. 
Esu įsitikinęs, kad nedaug 
kas Lietuvoje šiandien su
pras, kas tai per žvėris ši 
“delegatūra.” Socialdemo
kratų partija nustojo egzis
tavusi Lietuvoje beveik 
prieš du dešimtmečius. At
likęs savo, juodą darbą Lie
tuvos buržuazijai, esdekinis 
mauras jau nebebuvo dau
giau reikalingas, kai iš
naudotojų klasės įvedė kra
šte atvirą fašistinę dikta
tūrą. Mauras galėjo eiti — 
ir jis nuėjo į istorijos 
šiukšlyną. Niekas net nepa
stebėjo, kaip jis dingo. Nuo 
to laiko Lietuvoje retai kas 
ir prisimena, kad kadaise 
pas mus gyvavo toks žvėris 
— Lietuvos’ socialdemokra
tų partija. Ir štai’ lavonas 
lyg tai prisikėlė iš numiru
siųjų. Jis prisikėlė, žinoma, 
ne Lietuvoje. ’ Čia lavonai 
lieka lavonais. Šis viršgam- 
tinis stebuklas įvyko Bizo- 
nijoje, kur anglai ir ame
rikiečiai deda ypatingas 
pastangas, kad priverstų 
numirėlius šokti. Neseniai 
skaičiau “Keleivyje”, kad 
vienoje Pietų Bavarijos va
sarvietėje įvyko net “Lietu
vos socialdemokratu suva
žiavimas.” Senai užmiršti 
politiniai . , bankrotai, , apie 
kuriuos Lietuvoje niekas 
nieko negirdėjo net pasta
ruoju buržuazijos viešpata
vimo laikotarpiu, staiga 
pradėjo veikti Vakarų Vo
kietijoje, pauostę, kad atsi
rado nauji šeimininkai, ku
rie noromis priima visus 
parsidavėlius, šiems šeimi
ninkams, pasirodo, ir lioka
jai su muziejine etikete 
“Lietuvos socialdemokra
tai” dar yra laikomi (be jo
kio pagrindo, žinoma) nau
dingais tarnais.

Pažiūrėkime, kokie gi lie
tuviškos socialdemokrati j os 
nuopelnai buržuazijai?

Tais metais, kai buvo 
sprendžiamas Lietuvos dar
bo žmonių likimas, kai bu
vo sprendžiamas klausimas, 
ar bus Lietuva darbo žmo
nių respublika ar buržuazi
nė — buožinė valstybė, so
cialdemokratai bešąlygiškai 
stojo tarnauti išnaudotojų 
klasėms, ' padėjo joms iš
saugoti jų politinę valdžią 
ir socialines privilegijas.

Socialdemokratai įėjo z į 
1918 m. gale Šleževičiaus 
sudarytą buržuazinę vy
riausybę, kuri organizavo 
Lietuvos liaudies kovos nu
malšinimą vokiškųjų oku
pantų durtuvais. Į tą vy
riausybę jie įėjo drauge su

liaudininkai, klerikalais ir 
“Pažangininkaįs” — busi
maisiais tautininkais. Kas 
jungė socialdemokratus su 
buržuazine stovykla? Būtų 
naivu manyti, kad juos jun
gė kokie tai “tautiniai” ide
alai. Kokie galėjo būti tau
tiniai idealai pas žmones, 
kurie ką tik buvo pasiraši
nėję “amžinos sąjungos” 
sutartis su Vilhelmu, buvo 
pakvietę į Lietuvos sostą 
Urachą ir kreipėsi į aršius 
lietuvių tautos priešus — 
kaizerinius okupantus pa
galbos prieš savo liaudį?

Visą buržuazinę stovyklą 
— socialdemokratų iki sme- 
tonininkų — jungė ne tauti
niai tikslai, apie kuriuos 
buvo kalbama tik liaudžiai 
apgauti, o vieninga sociali
nė platforma, vieningas sie
kimas numalšinti darbo 
žmonių pasipriešinimą, iš
gelbėti kapitalistų ir buo
žių valdžią, kurti Lietuvą 
neriboto buržuazijos vieš
patavimo pagrindu.

Kartu su visomis buržua
zinėmis partijomis Lietuvos 
socialdemokratai kvietė vo
kiškųjų okupantų gaujas, 
Kurios per keletą metų 
siautė Lietuvoje, užgniauž
ti lietuvių liaudies kovą, 
kartu su visomis kitomis 
buržuazinėmis partijomis 
jie atsakė už Plechavičiaus, 
Glovackio ir kitų žvėrišku
mus prieš Lietuvos liaudį, 
žvėriškumus,- kuriuos Lie
tuvos žemėje vėliau pakar
tojo hitlerininkai. Neatsi
tiktinai vienas svarbiau
siųjų socialdemokratų šulų 
11918 - 1919 metais buvęs 
ministru Šleževičiaus vy
riausybėje — Mykolas Bir
žiška vėliau baigė savo kar
jerą kaip hitlerininkų tar
nas.

Aktyvus socialdemokratų 
dalyvavimas 1918 - 1919 
metų revoliucijos nuslopini
me Lietuvoje buvo neįkai
nuojama paslauga'buržua
zijai: kaip tik socialdemo
kratai leido buržuazijai už
maskuoti savo" kruvinus 
klasinius tikslus klastinga 
“demokratine” ir net “soci
alistine” kauke ir tokiu bū
du žymiai palengvino jos 
kovą prieš liaudies mases.

Taip pradėjo “nepriklau
somoje” ’ Lietuvoje savo 
veiklą socialdemokratiniai 
buržuazijos tarnai.

Antrą kartą socialdemok
ratai parodė darbo žmo
nėms savo išdavikišką vei
dą, kai jie atėjo į valdžią 
1926 metais.

Socialdemokratų ir liau
dininkų koalicija nuo pir
mųjų savo gyvavimo dienų 
siekė bendradarbiavimo su 
fašistais tautininkais, dva- 
rininkiška buožine “ūkinin
kų partija” ir panašiais 
gaivalais. Šleževičiui suda
rius savo kabinetą “Lietu-

vos žinios” rašė: “Iki ofi
cialiai buvo paskelbtas nau
jo ministrų kabineto sąsta
tas, demokratiškajai Lietu-, 
vos visuomenei už vis la
biausiai rūpėjo klausimas, 
ar susidarys seime iš lai
mėjusių rinkimus politinių 
grupių reikalinga koalicinė 
dauguma. Tos daugumos 
minimumas galėjo susidėti 
iš valstiečių liaudininkų, 
socialdemokratų, ūkininkų 
partijos, tautininkų ir bent 
dalies tautinių mažumų... 
Taigi susitarus visoms ki
toms politinėms grupėms 
dėl vyriausybės sudarymo, 
turėjo išeiti vadinamoji 
plačioji koalicija.

Yra žinoma, kad tauti
ninkai pradžioje noromis 
suteikė socialdemokratams 
ir liaudininkams paramą, 
kurios “kairioji” koalicija 
ieškojo. 1926 m. birželio 23 
d. Voldemaras, kalbėdamas 
seime diskusijose dėl Šleže

vičiaus vyriausybės dekla
racijos, pareiškė: “Tą kabi
netą mes visais atvejais v 
palaikysime... Jeigu ir šį 
kartą nuo mūsų balsų pa
reitų kabineto gyvenimas, 
mes jį nagrinėsime, bet 
palaikysime.”

Socialdemokratai, būda
mi valdžioje, kaip ir 1919 
metais, aktyviai gynė bur
žuazijos reikalus.

1926 metais dėl nepapras- * 
tai sunkios padėties, kurio
je atsidūrė darbininkai prie s 
klerikalų valdžios, pakilo 
streikų banga. Darbininkai 
reikalavo: 8 valandų darbo 
dienos ir 6 dienų darbo sa
vaitės įvedimo; darbo atly
ginimo minimumo nustaty
mo ; darbininkų apdraudi
mo ligos metu bei nelaimin
gų atsitikimų ’ atveju ir 
pan.

Darbininkams pradėjus 
kovą dėl savo elementarinių , « 

(Tąsa 5 pus.)

.............................    T

August Gustas | .
(■ BELTAIRE FLORIST >

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
į 6762 FOURTH A VE., ■ BROOKLYN 20, N. Y.
Į (kamp. 68th St.)
j Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų t
Į ir tt., telefonuokite
j SHoreroad 8-9330 ( #
į Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką. H
1 ko jūs reikalausite. į
| Specialistai Pritaikymui I
1 Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams įi ' i• Užsakymus taipgi galima priduoti per PAUL GUSTAS j
į FUNERAL HOME, Ine., 354 Marcv Ave.. Brooklyn. N Y •
«i*-«---------- —a—m-m-------■-----------------—»------ m—■------ >—----------------------—■-- >------- ■—------------- —---- ■-------- -- ------
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Paul Gustas Funeral Home, į .
INC. i

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

I LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
į Telefonuokite dieną ar naktj
I EVergreen 7-4774
I » ' ~□ f

I

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 sulyja parei 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. -

-- ------M----- -- ------------------------«-------- ------«------M----- ----------- ------»------M-----------------  -----  -- ------■----- —-------------------- -------- ---------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ................................. ■ ■ ...... ——

Whethcr it furnishes ■ hobby or a new skill, the making of 
land-tooled bridles has provided one of ninny interesting occupational 
iherapy tasks for convalescent patients in veterans’ hospitals* ned 
Cross Arts and Skills volunteers servo as instructors,
■ ~ * *■—  — w w_ -

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

4*>
Liūdesio valandoj kreip
tos prie manes diena 

laktj,' greit suteiksim* 
•inderniška patarnavima 
Patogiai ir gražiai moder 
rriškai įruošta mūsų šer
meninė. Mūsų patarnavi
mu ir kainomis būsite pa 
tenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Antrad., Kovo 9, 1948



Gyvas Lavonas
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

teisių, socialdemokrat a i 
stojo ne tik kaip streiklau
žiai, bet ir kaip aktyvūs 
streikų malšintojai. Vidaus 
reikalų ministro socialde
mokrato Vlado Požėlos ži
nioje buvusi policija žvėriš
kai susidorojo su streikuo
jančiais‘darbininkais. Ypač 
atmintini 1926 m. rugsėjo 1 
d. įvykiai Jonavoje, kur 
raitoji policija suruošė kru-

SANDeLIS knygų
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriuka*. maldq knyga. Tilžčs 
spaudimo, 448 pusi., aiikus drukns, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75

Vainikėlis, maža maldų knygelė. Pa
vaikai. mižių maldos, drūtais juo* 
dais apdarais ...................................... 75c

Oficierių Klausimai, Kareivių Juokin
gi Atsakymai; daug juokų ........... 15c

Apie Dangų, Saulę, Menes; ir žvaigždes 10c 
Klenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 pavoksi., išaiškinimai,

ks jie reiškia .................-................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai ................................................. 30c
Burykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai 

apie kurtus .................................. -.....  35c
Dainų Knyga, su apie 120 {vairių dainų 75c
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

paveikslais.....................................................  35c
Duktė Marių, graži apysaka ................... 25c
Duktė Gyvena Pūstynėje—ir apie du 

brolius ................................................. 25c
Erodas'Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ............lt.............................  35c
Eustachijušas. apysaka iš pirmutinių 

amŽ. krikščionybės ..    35c
Girtuoklių Gyvenimas, jų gadzinkos ir 

kitokį elgėsial, su paveiksi............... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir Seno Jaunikio Nusim. 35c
Gudrus Piemenukas, graži žiemos apys. 25c 
Grigorius, kaip išgyveno prirakintas ant 

salos per 17 metų ............................ 35c
Istorija, seno ir naujo testamento, su 

paveikslais ...........................................  25c
Juokų Vežimas, daugelis juokingų pa

sakymų, ir 1.1.................................... 35c
Kabalas, laimės rodyklė, su Saliamono 

nosia ..................................................... 15c
Karvės Nauda, gerų sūrių padarymas, 

su paveikslais ...................................... ' 25c
Keliautojai, j Šventų Žemę, Jeruzolftnų 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

rašant paikutes ................................ 25c
Lytiškos Ligos, ir Kaip Apsisaugoti .... 35c
Nebijok Mirti, nes iš Jos Neišbėgsi,

knyg. su paveiksi............................... 65c
Nedoras Žydas, jdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas Žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prio ko jie

priveda žmogų ...................................... 25c
Piloto Galas, Sūdžia Jėzaus .............~ 10c
Paparčio Žiedas, kur jj gali atrasti, ir

viską paskui žinoti .............   25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas

link šeimyniško gyvenimo jr lyties 
dalykų ................................................   $2.50

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, su paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
ir Kokius Žmones Kankina, su pa
veiksi. jrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas j Laimingų Gyvenimą, atidaryk 

duris, rasi visas tavo gyvenimo lai
mes užslėptas .................................... $1.00

Noah Ark’as. įdomus skaitymai ........... 25c ■
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ................................ $1.50
Trys Užkeiktos Karalaitės ..................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-Jn tomų knyga $1.50 
Virėja kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ..................................................... $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ....... _ 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................................................. 50c :
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi. I

$ 1.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų paveiks. 45c | 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami .   25c

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

Tyra Mostis. Nuo rožės, pailių ir bile 
kokio niežulio. Uncija ...   $1.25
Dvi uncijos .................................... _...— $2.25

ŽOLES ARBATOS FORMOJE
Kraujo Valytojas ...................................... 60c
Nervų pastiprintojas .............................. 85c
Moterų reguliatorius nuo sunkių periodų 60c 
Nuo kosulio, dusulių bei mainų asthmos 60c 
Nuo kosulio ir Kokliušo ........................ 60c
Nuo Inkstų ir akmenėlio augimo .......  60c
Palangos Trajanka, tinkamos- šaknys

užpilti ant degtinės .........'.................  75c
Išvalymui akmenėliai, kad nešlapinti

lovoje ........................................................... 60c
Vidurių valytojas ...................Z...............  60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų ............................ _ 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .........................  $1.25
Nuo užsisenėjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .....................-...... $1.25
Palangos Trajanką 75c, didesni pakeliai po
1.00.
Nuo Pailių .........................   85c
Nuo vandeninės ir Širdies l|gų 60c
Nuo nemalonaus kvapo .....................—~ 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —___ 85c
Nuo veneciškų ligų ................................ $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo .................................-............ 60c
Norintieji jslgyti bile vieną iŠ virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

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

(adv.)

viną akciją prieš streikuo
jančius degtukų fabriko 
darbininkus. Net laikraštis 
“Socialdemokratas” savo 
1926 m. lapkričio 9 d. nu
meryje buvo priverstas pri
sipažinti: “Beveik be išim
ties visais streikų atsitiki
mais policija aiškiai stoja 
fabrikantų pusėn ir užuot 
dabojusi tvarkos, uoliai da
bojo darbdavių interesus.” 
Laikraštis “užmiršo” tiktai 
paminėti vieną “smulkme
ną”: kad už policijos veiks
mus atsakė ne kas kitas, o 
vidaus reikalų ministras 
socialdemokra t a s Vladas 
Požėla.

Tas pats ministras at- 
I siuntė policiją vaikyti dar
bininkų mitingus, neleido 
darbininkams atida ryti 
naujas profesines sąjungas, 
organizavo masinius kai
riųjų darbininkų suiminėji- 
mus.

Socialdemokratai ir liau
dininkai visą savo “kovin
gumo” ugnį nukreipė prieš 
darbininkus, reikalavusius 
savo ekonominės padėties 
pagerinimo ir teisių išplėti
mo, reikalavusius imtis ak
tingos kovos prieš liaudies 
priešus ir, pirmon eilėn, 
prieš fašistus. Visą valsty
bės, policijos ir kariuome
nės aparatą socialdemokra
tai ir liaudininkai, paliko 
antiliaudiškų gaivalų ir ar
šiausių darbo žmonių -prie
šų rankose, tuo būdu pa
dėdami fašistams organi
zuoti perversmą.

Dar daugiau, socialdemo
kratai ir liaudininkai globo
jo fašistų ruošimąsi perver
smui. 1926 m. lapkričio pra
džioje vienas karininkas 
perdavė liaudininkų Centro 
komitetui fašistinio perver
smo planą ir smulkų są
mokslininku vadu są
rašą. Liaudininkai šiuos do
kumentus perdavė socialde
mokratų Centro Komitetui. 
Šiuo reikalas ir baigėsi. 
Paskutinėmis lapkričio mė
nesio dienomis liaudininkai 
ir socialdemokratai vėl ga
vo smulkią informaciją a- 
pie besiruošiantį pervers? 
mą, bet jie vėl nieko ne
siėmė prieš fašistus, apie 
kurių sąmokslą jie buvo 
taip puikiai painformuoti.

Įvykus perversmui social
demokratai, kaip ir liaudi- 
.ninkai ramiai atsitraukė. 
Jų šulai darė viską, kad 
kruvinajam f ašis t. pervers
mui suteiktų “konstitucinio 
akto” pobūdį.

Tokiu būdu'socialdemok
ratai, kurie 1919 metais pa- 

1 dėjo išgelbėti buržuazijos 
■ valdžią Lietuvoje, 1926 me
tais padėjo jai įvesti fašis
tinę diktatūrą.

Po 1926 metų fašistinio 
perversmo socialdemokra
tai galutinai neteko savo į- 
takos. Darbininkai, įsitiki
nę tuo, kad socialdemokra
tai yra buržuazijos tarnai, 
nuo jų pasitraukė. 1931 m. 
paskutiniuose rinkimuose į 
ligonių kasas, socialdemok-

Brooklyn 6, N. Y.427 Lorinier St

Vilnies 
KALENDORIUS

' Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:

ratai visiškai pralaimėjo^ 6 
komunistai gavo daugumą, 
nepaisant vjsų fašistinės 
valdžios pries juos pavarto
tų persekiojimų.

Fašistinė vyriausybė pir
mą laiką leido socialdemo
kratams legaliai veikti, tuo 
būdu atsidėkodama jiems 
už suteiktus patarnavimus. 
Vėliau, įsitvirtinę valdžio
je ir nutarę labiau “totali- 
zuoti” savo režimą, jie nu- 
s p r e n dė socialdemokratų 
partiją uždrausti. Socialde
mokratai neperėjo į nelega
lią veiklą. Tokia veikla bu
vo priešinga ištikimų bur
žuazijos tarnų prigimčiai. 
Socialdemokratai atsitrau
kė iš politinės arenos, ir 
niekas net nepastebėjo jų 
dingimo.

Dabar ' saujelė senų nu
valkiotų socialdemokratinių 
generolų, jau prieš 20 me
tu netekusiu bet kurios ar
mijos, išnėrė vakarų Vokie
tijoj. Jie pabėgo iš Lietu
vos drauge su hitlerinin
kais, kupini neapykantos 
savo liaudžiai, nuveikusiai 
buržuazijos valdžią.

Jie svajoja apie naujus 
1919-tuosius metus, bet jų 
svajonės tuščios. 1919 me
tų daugiau nebus, nebus 
daugiau Lietuvoje buržua
zijos valdžios, neteks joje 
šeimininkauti imperialisti
niams okupantams.

Socialdemokratiniai ge
nerolai be armijos, besibas- 
tantieji po Vakarų Vokieti
ją, gerai žino, kad jiems 
nėra ko laukti. Kaip tik dėl 
to toks didelis .jų įniršimas.

Mes skaitėme jų “dele- 
gatūros” atsišaukimą “į vi
są pasaulį.” Šis popiergalis 
vertas 1919 metų budelių ir 
1926 .metų fašistų bendri
ninkų. Savo melais prieš 
laisvąją Lietuvos liaudį so
cialdemokratiniai išgamos 
pralenkia savo >draugus iš 
klerikalų ir liaudininkų tar-' 
po.

Jie skelbia “teoriją,” kad 
buržuazinėje Lietuvoje ne
buvo klasių prieštaravimų. 
Mes pažįstame tą “teoriją,” 
kuri sudaro fašistinės “ide
ologijos” pagrindą. Tai tau
tos budelis Smetona skel
bė,'kad Lietuvoje nėra kla
sių, o esama tik “luomų,” 
kurių tarpe nėra jokių 
prieštaravimų. Dabar, keli 
muziejiniai Lietuvos social
demokratai, vaidinantieji 
Bizonijoje “partijos” far- 

•są, šį seną smetoninį šlamš
tą išduoda kaip savo pas
kutinį pasiekimą. Smetoni
nėje Lietuvoje 1,600.dvari
ninkų ūkių' turėjo 273,373 
ha, tuo metu, kai 53,500 
mažažemių valstiečių ūkių 
(nuo 1 iki 5 ha) turėjo iš 
viso 154.076 ha. Bieliniui ir 
Ko tai įrodymas, jog “ne
priklausomoje” Lietuvoje 
nebuvo klasinių prieštara
vimų. Tie prieštaravimai 
kilo, pasirodo, tik tada, ka
da tarybų valdžia likvidavo 
dvarininkų valdžią ir aprū
pino žeme daugiau kaip 90j- 
000 bežemių ir mažažemių 
valstiečių. Pasirodo, kad 
lietuviškieji ir užsieniniai 
kapitalistai žiauriausiu bū
du eksploatuodami darbi
ninkus, kasmet dėdavo į sa
vo kišenes milžiniškus pel
nus, kurie siękdavo 50% 
pagrindinio kapitalo,—Lie
tuvoje nebuvo klasinių 
prieštaravimų. Jie, anot 
operetinės socialdemokratų 
“delegatūros,” atsirado tik 
tada, kai Lietuvos fabrikai 
buvo perduoti darbinin
kams. Žemės ir jos turtų, 
gamybos- įrankių bei prie
monių n a c i o n alizavimas, 
darbo žmonių valdžios — 
tarybų valdžios įvedimas^— 
tai ne kelias į socializmą— 
sako- profesionalieji buržu
azijos liokajai. Kelią į so

cializmą, pasirodo, atvėrė 
Lietuvos socialdemokratai, 
kai jie padėjo kaizeriniams 
kareiviams ir plechaviči- 
niams budeliams žudyti 
Lietuvos darbo žmones, ar
ba kada jie padėjo Smeto
nai ir Voldemarui užgrobti 
valdžią.

' Lietuvos socialdemokra
tija jau seniai yra politinis 
lavonas. Ji buvo lavonu jau 
tada, kai kitos buržuazinės 
partijos — klerikalai ir 
liaudininkai dar mėgino pa
veikti smetoninės Lietuvos 
politinį gyvenimą. • Šis la
vonas, kurio Lietuvos žemė 
net, nepriėmė, mėgina dabar 
prisikelti iš kapo Bizonijo
je. Bergždžias mėginimas. 
Vienintelis dalykas, kurį ši
tas lavonas gali padaryti — 
tai skleisti aplink save blo
gą kvapą. Laimei, šis kva
pas negali pasiekti tyro, pa
vasariško Tarybų Lietuvos 
oro.

Vilnius,
1948 m. vasario mėn. ♦

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

raudoti. Bet kai taip atsi
tinka su aukšto pasinešimo 
moteriške, dar žurnaliste, tai 
jau nė man ašarų nebegalima 
akyse išlaikyti.

Toji nelaimė atsitiko su Vi
ola Tysliaviene. Ji rašo, skun
džiasi ir verkia, kad nebete
kusi kantrybės iš nesulaukime 
vestuvių tarpe Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir smetonininkų 
Misijos. Seniai, girdi, buvo 
gražiai susikalbėta ir susitar
ta, beliko tik viena kita trum
putė smulkmena Tarybai su
tvarkyti, bet jau keli mėne
siai prašvilpė, o veselijų kaip 
nebuvo, taip ir nėra.

Smetonininkai, prie kurių, 
aišku, prisiskaitė ir Tysliavų 
šeima, taip jau nusileido, kad 
net padėjo tarybininkams va
sario 16 dieną mitingus ruoš
ti ir į jų kiaurus kišenius pi
nigus iš savo nelaimingų pase
kėjų rinkti, bet ir tas nieko 
nepamačino. Grigaitis su ši
mučiu tuos pinigėlius šveičia, 
o tų* ištroškusiai laukiamų su
tuoktuvių nesuruošia!

★ ★ ★
Dar daugiau: Eina gandai, 

kad Taryba griežtai reika
lauja smetonininkų ne tik Mi
siją, bet ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą likviduoti ir visus jų 
iždus tiesiai j tarybininkų iž
dą supilti. (Vienybė, kovo 
5 d.)

Ištiesę, šitokia Grigaičio ir 
šimučio arogancija galėtų iš 
krieso išvesti daug stipresnį 
žmogų, negu sesuo Tysliavie
ne.

★ ★ ★
Jei kas mane paklaustų, 

kas užsitarnauja tikrai gražų 
lietuvišką bulvinį medalį, tai 
be jokio . svyravimo atsaky
čiau : Keleivio štabas. Kas gi 
kitas visoje ašarų pakalnėje 
galėtų sugalvoti . tokį išradi
mą, 'jog1 beveik visas svietas 
jau pasidarė Maskvos agen
tais ?

Paskutinė Keleivio redakto
rių proto auka yra čechoslo- 
vakijos prezidentas Beneš. 
Jau seniai, girdi, Beneš “bu
vo Maskvos diplomatinis agen
tas.” (K*, vas. 3 d.)

Republikonas N. Y. val
stijos gubernatorius Dewey 
plūdo Sovietus del Cecho- 
Slovakijos.

Į Joseph Garszva
I Undertaker & Embalmer
I ’ Manager

JOHN A. PAULE Y
I Licensed Undertaker

I
1 231 Bedford Avenue
T Brooklyn 11, N. Y.

| Tel. EVergreen 8-9770

LOS ANGELES, CAL.
1

Joseph Zdana

Losangeliečių Atidai

Kovo .14 d., sekmadienį, 
nuo 3 po pietų, Lietuvių Mo
terų.. Apšvietus Kliubas atžy
mės Moterų Tarptautinę Die
ną North Star Auditorijoje, 
163.1 W. Adams Blvd.

Motorų Kliubas deda daug 
pastangų, kad parengimą pa
daryti įvairiu, ne tik su muzi
kali? programa, bet taipgi tu
rėsime viešnią iš Chicagos, d. 
A. Jonikienę. Dalyvaus ir 
ukrainietė veikli draugė Mary 
Legun, įžymi veikėja tarptau
tiniame judėjime, ir eilė kitų 
dainininkų ir menininkų.

Draugė Uršule Bagdonienė 
mums pasakys įdomias eiles. 
Solistė Anna Levanienė, visų 
mylima dainininkė, ' parodys 
savo gabumą, taipgi dalyvaus 
baritonas Joseph Zdana.

Apart visų pavienių, bus 
moterų sekstetas ir Los Ange
les Lietuvių Choras, po vado
vybe Virginia Wonder ir Vai, 
Babičius.

Todėl šiuomi kviočiaiiie vis- 
sus Los Angeles ir priemies
čių lietuvius dalyvauti paren
gime kovo 14 d. i)1 pasigėrėti.

į Fotografas Į 
?Traukiu paveikslus familijų, ves-j 
|tuvių, kitokių grupių ir pavienių, i 

Iš senų padarau | 
naujus paveiks- i 
lūs ir krajavus | 
sudarau su ame- • 
rikoniškais. Rei- > 
kalui esant ir f 
padidin.u tokio? 
dydžio, kokio pa- f 
geidaujama. Tai- ; 
pogi atmaliavojų ? 
įvairiom spalvom. Į 

į JONAS STOKES t 
| 512 Marion St., Brooklyn Į 
• Kampas Broadway ir Stone Ave., prie f

t
i

Chauncey St., Broadway Line. ?
Tol. GLenmore 5-6191 ;

| _ MH —- M — M — M — KO — HM — M —• M — M — W — NU — M ♦f*

! Egzaminuojant Akis,1;
i Rašome Receptus
i Darome ir Pritaikome Akinius D

R
I R

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Po programos bus linksmas 
balius ir gera muzika.

. M. Alvinienė.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

Svarbus susirinkimas visuomenei, 
kurį šaukia Am. Piliečių lietuvių 
skyrius, kovo 11 d., LTN salėje, 
8 Vine St., 7:30 v. v. Kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti, taipgi ir 
cjraugijų atstovus. (57-58)

ELIZABETH, N. J.
'LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. kovo, 408 Court St., 8 v. v. Na
riai malonėkite susirinkti, turėsime 
svarbiu reikalų aptarti. — B. M.

(56-57)

|j. J. Kaškiaučius, M. D.|
* 530 Summer Avenue, T
❖ Newark 4, N. J. £
| HUmboldt 2-7964 į

egi

HELP WANTED—MALE ’ 
___ REIKALINGI VYRAI

BANKO VALYTOJAI
iki 50 metų amžiaus

Pradinė Alga
$38 Į SAVAITĘ 

DIENOM AR NAKTIM 
DARBAS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas 

Apmokamos Vakacijos 
Nemokamai Medikfclis Aprūpinimas 

ir chirurginės pašalpos.
Nemokamai Grupinė Apdrauda 

Kreipkitės 9 AM iki 3 PM 
3-čIOS LUBOS

41 BROAD ST., N. Y. U.
(53)

REIKALINGAS 
SUPERINTENDENT
Nuolat. Gera alga.

CENTRAL HUDSON 
GAS & ELECTRIC CORP.

NEWBURGH, N. Y.
(57)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS 

✓

i’ MERGINOS, DIETOS VIRTUVĖJE

7 A. M. iki 1 P. M.
Gera alga, valgis; vakacijos.

Bet h El Hospital, Brooklyn. Miss Saslaw 
DICKENS 6-9000

(57)

REPUBLIKONŲ JUDĖJI
MAS Už MacARTHURĄ
Washington. — Tūli kon

greso republikonai atsidarė 
Washingtone raštinę vajui 
už gen. MacArthuro kandi
datūrą į prezidentus. 

..... . ....

Matthew
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.
.......... ..

j LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yrą didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

3T3

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
. Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI
«

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo'Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Anlred.« Kove 9. 1948



New Y&rko^^^Zi nioi
Iš Motery Dienos 
Minėjimo

Praėjusį sekmadienį Lais
vės salėje Brooklyn© Lietuvių 
Moterų Klubas suruošė Tarp
tautinei Moterų Dienai atžy
mėti mitingą.

Programoje dalyvavo Pc- 
trikienė, Sasna, Dolores Pe- 
tronytė, Suzy Kazokytė ir 
Bronė Šalinaitė-Sukackienė.

Plačiau apie šį įvykį bus pa
rašyta trečiadienio Laisvėje 
Moterų Skyriuje.

Šimtametė Senelė De Valera New Yorke

Skulptoriaus Jo David- Ką Darys Su Demonstracija 
šono Kūriniu Paroda “Pinball” Mašinomis? Tikrai Įvyks

New Yorko Opera 
Prieš Chicagos Operą

Ar girdėjote, ' kad New 
Yorko Metropolitan Opera 
užvedė Chicagoje bylą prieš 
Chicagos Metropolitan Ope
rą ?

Taip, užvedė bylą dėl to, 
kad Chicagos opera, sako niū- 
jorkiškiai, pasivadino beveik 
tuo pačiu vardu, kokį turi 
niūjorkiškė. Visa tai daro
ma "ne gerais tikslais,” skun
dėjai sako.

Niūjorkiškė įstaiga oficia
liai vadinasi: Metropolitan 
Opera - Association of New 
York, gi čikagiškė: Metropo
litan Opera Association of 
Chicago.

Kuo visa tai baigsis, liekasi 
palaukti ir pamatyti.

Taksiai Veš Ten, Kur 
Norės Pasažierius

Mary Priscilla Benctt’ienė 
šiomis dienomis šventė savo 
šimto metų amžiaus sukaktį. 
Ji tai atliko pas savo dukte
rį Mrs. Mary Janu, 246 Mid
land Ave., Grant City, Staten 
Island.

šimtas metų — gražus am
žius. Kai jubiliejatė gimė ir 
augo, New Yorko miestas dar 
neturėjo nei vieno .milijono 
gyventojų. Nebuvo elektrinių 
gatvekarių, nebuvo automobi
liu, nebuvo lėktuvų, nebuvo 
radijo; niekas tuomet nekal
bėjo (ir j omų; negąsdino) nei 
apie atomines bombas.

Senelė jubiliejatė turi vie
nuolika anūkų, 21-ną poanū- 
ki ir tūli poanūkiai jau turi 
šešis savo' vaikus.

Ji'pareiškė spaudos kores
pondentams, kad jaučiasi ge
rai ir dar mananti “ilgai gy
venti.”

New Yorko mieste yra daug 
taksių (taxis). Palyginti, jais 
važinėti nėra brangu, ypačiai 
jei ant syk važiuoji koki ke
turi, penki asmenys.

Tačiau, nemažai taksių 
vairuotojų* ligi šiol atsisaky
davo vežioti, — atsisakydavo, 
kuomet žmogus, sakysime, iš 
Grand Central stoties, papra
šydavo, kad jį nuvežtų kur 
nors toli Brook lyne ar Queen- 
s’e.

Toli pasažierių vežti taksių 
vairuotojams dažnai “neapsi
mokėdavo” dėl to, kad jie te
galėdavo paimti mokestį tik 
“į vieną pusę,” — atgal grįžti 
tenka tuštiems. Be to,’ “tipų” 
mažiau tekdavo.

Nuo dabar visa tai pakei
čiama. Policijos viršininko 
įsakymu, kiekvienas taksio 
vairuotojas privalo gabenti 
pasažierių ten, kur jis pasa
ko vežti—žinoma, tik ne už 
miesto ribų.

Tuo reikalu kiekvienas tak
sio vairuotojas priklijuoja sa
vo automobiliuje specialį po
licijos įsakymą. Kuris vai
ruotojas to įsakymo neklau
sys* gali būti pabaustas.

Mirė
Margaret Stu k on is, 51 m. 

amžiaus. Gyveno 37 Scholes 
St., Brooklyne. Mirė kovo 7 
d., Kings County ligoninėj. 
Kūnas pašarvotas grab. J.

• Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., Brooklyne. Laido
tuvės įvyks kovo 11 d.^/St. 
Charles kapinėse, Farming- 
dale, N. Y. Velionė paliko 
nuliūdime keturias dukteris, 

; Genevieve, Victoria, Josephine 
ir Mary, taipgi keturis sūnus, 
Edward, Charles, Francis ir 
Joseph. Laidotuvių pareigo-

- mis rūpinasi grab.t J. Garšva. 
. \

John Rinkevičius (Rice), 
50 m. amžiaus. Gyveno 469 
Washington Ave., Brooklyne.

. Mirė kovo 7 d., Kings County 
ligoninėj. Kūnas pašarvotas 

į. • J. Garšvos koplyčioj. Laido
tuvės įvyks kovo 10, 2 vai. 
dieną, Mt. Olivet kapinėse. 
Velionis paliko nuliūdime 

■Y*- ..žmoną Mary, sūnų John, duk
terį Aldoną ir seserį Mrs. An- 

• na Dūlis. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi grab. J. Garšva.

Kas Yra “Pergale”?
Ir perspausdintuose mūsų 

spaudoj Lietuvos laikraščių 
straipsniuose, ir specialiai mū
siškiams .laikraščiams atsius
tuose straipsniuose skaitėme 
apie tai, kaip veikė Lietuvoje 
partizanai. Jų kovų simbo
liu yra vardas Marytės Mel- 
nikaitės.

Bet okupuoto j Lietuvoj vei
kė ir kitSs elementas—fašis
tinės santvarkos palaikytojai 
ir parsidavėliai. Pakankamai 
skaitėme ir apie juos. Karo 
metu mūsų spaudoj buvo per
leistas ir vieno hitlerininkams 
tarnavusio ir fronte žuvusio, 
tarybinių karių rasto lietuvio 
militarinės policijos viršinin
ko dienynas. Daug mūsų 
brolių Lietuvoj žuvo nuo to
kių elementų rankos. Su hit
lerininkais pabėgę nuo teisin
go žmonių keršto rankos, Jie 
dabar staugia naujo karo ir 
laukia progos vėl pasotint 
savo fašistines širdis laisve be
sidžiaugiančių Lietuvos žmo
nių gyvybėmis.

B. Dauguvietis savo dramoj 
“Pergalėj” tarybinius parti
zanus ir išdavikus trumpai 
pavaizduoja trečiuoju veiks
mu.

Septynių dešimtų metų am- ; 
žiaus senukas'Rokas nueina i ■ 
mišką pasimatyt su savo sū
num partizanu Leonu ir pra- Į 
nešt jam apie šnipų veiklą ir 
hitlerininkų rengiamą ant jų. 
miško puolimą. Sūnaus be
laukiant, čia iš Roko krūtinės 
ir lūpų, lyg malda, veržiasi 
karštas kreipimasis į šimta
mečius ąžuolus, į pievas raso
tas, į kelius dulkėtus, į upes ■ 
tylias, į žemę gimtąją — ver
žiasi maldavimas pagalbos, 
apsaugos savo sūnui Leonui.

Ir yra dėl ko sielotis : vienas 
sūnus — tarybinis partizanas, 
o kitas — fašistinės policijos 
vadas, išdavikas. . .

Sūnų Rokas susitinka, ži-

Buvęs Airijos ministrų pir
mininkas, Eamon de Valera, 
praėjusį pirmadienį atvyko 
New York an.'

Jis čia pabuvos keletą die
nų, o po to vyks į vakarus, į 
San Francisco.

De Valera yra gimęs New 
Yorko mieste. Jis yra kon
servatyvus ’ klaerikalas.

Praėjusiuose rinkimuose į 
Airijos seimą, tačiau, jis pra
kišo ir po to tapo išvestas iš 
valdžios.

Kas Tie 
'‘Demonstrantai”?

šeštadienio Laisvėje buvo 
rašyta apie tai, kaip du kuni
gėliai ir keli kiti asmenys ket
virtadienį “demonstravo” ties 
RCA pastatu, kuriame vyksta 
Tarybų Sąjungos ir skulpto
riaus Davidsono parodos.

Aš noriu tiek pridėti. Tiems 
kunigiukams ir kitiems pabė
gėliams “demonstrantams” 
B ALF’as moka algas, pašai- 

vadinamas; be to, jie 
iš katalikų vyskupų

Pinigų.
Kadangi jie yra apmokami, 

šeriami, tai iš jų ir reikalauja
ma “produkcijos.” Kokią gi 
jie “produkciją” gali duoti?

Dirbti .jie nenori — perdi- 
deli ponai. Tūliems atbėgė- 

■ liams ' kunigams nebėra nei 
į parapijų, nei jokio darbo, 
i Taigi jiems yra įsakyta taip: 

—Jūs gaunate pašalpą, tai 
nors “pasidarbuokite” prieš

! Tarybų Sąjungą.
Na, tai jie ir darbuojasi.
Mačiau, kad “demonstran

tus” kontroliavo Jurgėla. O 
kas gi Jurgėla? Tai lenkų, 
pilsudskininkų sėbras.

Nei vienas tų ponų nei ku
nigų be apmokėjimo neina ir 
neis nė žingsnio.

Katalikai darbininkai, savo 
aukomis, kurias kunigai ir so
cialistai iš jų kaulina, apmo-1 
ka visokiems veltėdžiams al- 
gas. L. B.

Demonstracija
New Yorko Širdyje

Praėjusio šeštadienio vaka-, 
ra pačioje New Yorko širdy-' 
je, Times Sq., įvyko demons- j 
tracija. Apie 3,500 žmonių , 
dalyvavo, reikalaudami sulai- . 
kyti deportacįjas, kurias Tom 
Clark pasiryžo pravesti. De
monstrantai džiaugėsi, kad, 
dėka masiniam žmonių spau
dimui, buvo išleisti keturi ba
daujantieji darbininkų vadai.

Policija puolė demonstran
tus. Astuoni asmenys buvo 
suimti ir padėti .po $500 be
los kiekvienas.

Advokatas Edward Kunze 
gynė suimtuosius, ' pabrėžda
mas teisėjui, kad bėla jiems 
paskirta perdidelė.

pomis 
gauna 
fondu

Mažai Tevalgo
Keturi politiniai kaliniai — 

Eisler, Smith, Williamson ir 
Doyle, — kurie buvo paskel
bę bado streiką, dabar, kaip 
žinia, jau namie.

Tačiau, išbadavę beveik 5 
dienas, jie, kad ir būdami na
mie, labai atsargiai valgo: 
mėsos kol kas visai neliečia.

Visi keturi bado metu gero
kai susilpnėjo.

nias jam pasako, reikmenų 
įteikia ii- atsisveikina ■— jau 
ant visados, nors tuo metu jis 
to dar nežino. . .

“Pergalė” bus pastatyta 
balandžio 11,* Labor Lyceum 
salėj. Pergalietis.

Bob Hope ir Signe Hasso filmoje “Where There’s Life/” 
Brooklyno Paramount Teatre. Priedams rodo 

užrubežiuose gamintą filmą “Panic.”

Wallace Sveikino 
Advokatę Carol King

Praėjusį penktadienį hote- 
lyj Astor, New Yorke, buvo 
suruoštas bankietas žymiajai 
advokatei Carol King pagerb
ti. 1

Per motų eilę advokatė 
King sunkiai dirba, gindama 
civilines Amerikos žmonių tei
ses. Kiekvieną kalinį, nepai
sant, ar jis būtų pilietis ar 
ne, jei tik suimamas, perse
kiojamas, — advokatė tuojau 
stoja ginti.

Dėl to ją žmones myli ir 
gerbia.

Pastaruoju laiku ši advoka
tė pasiryžusiai gynė Eislerį ir 
kitus suimtuosius, kurie buvo 
paskelbę bado streiką.

Bankiete susirinko daug 
svečių.

Toastmasteriu buvo žymus 
rašytojas Donald Ogdon 
Stewart.

Dideliu entuziazmu buvo 
sutiktas Henry A. Wallace’o 
advokatei sveikinimas.

“Per virš 25 metus jūs ne- 
atlaidžiai gynėte čiagimiy ir 
sveturgimių civilines laisvės ir 
atlikote didelį patarnavimą vi
siems amerikįečiams.

“Šiandien, kai labiau negu 
kada nors, politinę laisvę puo
la neamerikines reakcijos pa
jėgos, aš stoju su jumis kovon 
už palaikymą ir praplėtimą 
amerikinės laisvės rubežių.”

Buvo daug sveikinimų nuo 
kitų žymių žmonių — sveiki
nimų, pareikštų gyvu žodžiu 
ir telegramomis.

Ypatingas supuolimas. Tuo 
pačiu laiku ir toje pačioje vie
toje vyksta Tarybų Sąjungos 
paroda — “30 Years of the 
USSR”—ir žymiausio Ameri
kos skulptoriaus, Jo Davidso
no, kūrinių paroda.

Abi parodos vyksta RCA 
Buildinge, Rockefellerio Cen
tre, New Yorko.

Tarybų Sąjungos paroda 
užima didžiulę muziejaus sa
lę, gi Jo Davidsono — ma
žesnę, šalutinę.

Praėjusį ketvirtadienį, kai 
Tarybų Sąjungos paroda bu
vo formaliai atidaryta, skulp
toriaus Davidsono paroda dar 
tik buvo baigiama įruošti.

Praskleidžiau salės uždan
galą ir įlindau pasižiūrėti: 
patsai dailininkas, pasiremda
mas lazdele, vaikšto, stebi, o 
jo padėjėjai dirba, skuba, 
dėstydami kiekvieną kūrinį 
savo vietoj.

Mačiau Roosevelto biustą, 
mačiau Wallace’o ir kitų žy
mių amerikiečių. Prie pat du
rų išstatytas Indijos Gandhi’o 
biustas, — stebiu jį. Prieina 
pats Jo DaVidsonas ir klausia:

—Ką manot apie jį?
—Puikus darbas, — atsa

kiau.
Taip, puikūs biustai!
Jo Davidsonas — žymiau

sias šių dienų Amerikos skulp
torius, kuriąs daugiausiai bius
tus. Jis buvo Roosevelto as
meninis draugas; jis yra 
Wallace’o asmeninis draugas 
ir smarkiai darbuojasi, kad 
Wallace būtų išrinktas krašto 
prezidentu.

Taigi, kurie atsilankys į Ta
rybų Sąjungos parodą, turės 
progos kartu matyti ir žy
miausio Amerikos skulpto
riaus darbus.

Abi parodos sykiu suruoš
tos atsitiktinai. Bet, man ro
dosi, jos viena kitą papildys, 
paįvairins. Ndrs.

Susirinkimas
C. BROOKLYN, N. Y.

Kovo 10 d.. 8. v. v. Lietuvių Ne- 
prigulmingo Klubo Name, 239 Fronl 
Si., įvyks LDS 46 kp. susirinkimas. 
Visi nariai būkite. — Valdyba.’ 

(56-57)

TONY’S S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI I

325 NAUJŲ POLICMANŲ

Policijos komisijonierius 
Wallander praėjusią savaitę 
prisaikdino 325 naujų mies
tui policmanų, baigusių spe
cialius kursus.

|Adam V. Walmus, D. D. SI
1 DAKTARAS-DENTISTAS ■I  |

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.■ g

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

Tel. SOuth 8-5569

GERI PIETŪSlI
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.E- - - - - - - - - _- - - - - - - - - - b

-----------------------------  -------------—— ■— i -------------------------

Pastruoju motu . beveik Dabar jau aišku, jog seka- 
kiekviename saliūne ir saldai- : mą ketvirtadienį Now Yorko 
nių krautuvėje yra įsteigtos (rūbsiuvyklų centre) bus su- 
gražios, dailios, elektrinės ma- ■ laikytas darbininkų darbas ir 
šinos, kurias bendrai vadina jie pasileis gatvėsna demons-
“pinball” mašinomis.

Jose yra tam tikrų belinkiu 
ir tam tiki u taikiklių, į ku-1 
riuos bėriukėmis garima “šau-■ 
dyti.”

Bent kuris pilietis, įkišęs 
mašinon penktuką, gari “be- 
vytis.” Bot “zobova” eina prie 
to, kad daug piliečių kiša ne 
tik penktukus, bet ir daugiau, 
—mat, jie eina lažybų, kuris 
padarys daugiau “punktų.”

Visa tai yra nelegalu. Ve
lionis majoras La Guardia no 
sykį buvo taip padaręs: su
rinkdavo tas mašinas, išvož- . 
davė jas į jūrą ir nuskandin
davo.

Taigi dabar ir O’Dwyeris 
tyko tą patį daryti. Jis taip 
sako: reikia surinkti tik iš tų 
įstaigų mašinas, kur jos nau
dojamos “b’etams,” tai yra 
lažyboms, jas nuvežti į jūrą 
ir panardinti.

žydų vadai sako, jų tau
tiečiai Palestinoj gaus dau
giau ginklų po gegužes 15 
d.

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ
Akountentas

111 Ainslie St., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas EV. 4-3049

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

truoti.
Brangiųjų kailių išdirbėjų 

unijos (CIO) prezidentas Bon 
Gold pasakė:

* —Duos mums miestas leidi
mą paraduoti ar neduos, — 

visvien paraduosime gatvėse.
Paradas - demonstracija 

ruošiama pareiškimui protesto 
dėl Amerikos vyriausybes po
litikos Palestinos klausimu.

Praėjusį šeštadienį įvyko 
500 unijų veikėjų susirinki
mas, kuriame buvo išdirbti 
“stapedžiui” planai. Jiems 
kalbą sakė darbietis kongres- 
manas Marcantonio.

Paradas prasidės 3 vai. po 
pietų.

Po parado visi shsirinks į 
Madison Skverą ir ten bus sa
kytos kalbos ir priimtos atitin
kamos rezoliucijos.

Menama, jog nemažiau 100- 
000 organizuotų darbininkų 
dalyvaus šiame sąjūdyje.

I
DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: j^X-e

Penktadieniais uždaryta. 
vimriiiim

■ — — —...... - — . .......... ............ .. ......................

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus

RHEINGOLD I
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. :
BROOKLYN, N. Y. į

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas j

_g- j— -jC i- — wlF. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

' Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tek. Virginia 7-4499 3

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

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.

Telefonas TRIangle 5-8983.

Man’s BULOVĄ... richly sty lėti 
...always accurate and depend- 
•We.

Lady’s BULOVĄ .

• •

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

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

933.7S

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 piujl.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) — Antrad., Kovo 9, 1948




