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“Nepasiduosim!”
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Mūsų žymusis veikėjas L. 

Prūseika rašo Vilnyje:
“Stasys Vėšys, LLD pirmos 

apskrities sekretorius, gavo 
laišką nuo J. M. Karsono, 
Massachusetts apskrities pir
mininko.

“Taip, bus kova, bus lenk
tynės. Massachusetts apskri
tis priima Chicagos apskrities 
iššaukimą i dvikovą.

“Lenktynės, kaip išrodo, bus 
smarkios. Massachusetts drau
gai tikisi mus apgalėti. Jie 
įsitikinę, kad gaus daugiau l 
nauju narių, negu pirmoji ap
skritis.

“Nepasiduosim!”
žodis “nepasiduosim” yra 

labai drąsus ir labai garsiai 
ištartas. Prūseika, Vėšys ir 
visas jų čicagiškis vaiskas tu
rėtų nepamiršti, kad jie šį sy
kį turi reikalą su Karsonu, Šu
kiu, Grybu, Janulių, Bakšiu, 
Šimaičiu, Penkausku, Taraš- 
ka ir visa garsiąja Masačiūze. 
Atsilaikyti bus sunku.

SOVIETAI REIKALAUJA NEDELSIANT 
PADALINT PALESTINĄ Į ŽYDŲ IR 
ARABU SAVISTOVIAS VALSTYBES

Anglija Susmuktų, jeigu Negautų\
Greitos Amerikines Pagalbos, 
Perspėja Anglų Ministras

Gromyko Įtarė, Kad Amerika Nori Sušaukt Special; Jungt. 
Tautų Seimą ir Panaikint Sprendimą dėl Žydu Valstybės

Naujienų redaktorius džiau
giasi : “Belgijos unijos iššlavė 
komunistus!” (N., kovo 6 d.) 
Bet jeigu kur ponai menševi
kai būna iššluoti, tai to žmo
gaus džiaugsmas virsta gailio
mis ašaromis. Tada jis šau
kia : “Teroras!”

Lake Success, N. Y. —So
stų delegatas Andrius 

Gromyko reikalavo greitai 
vykdyti Jungtinių Tautų 
seimo tarimą — padalinti 
Palestiną į savistovias ara
bų ir žydų valstybes, jeigu 
reikėtų net prievartą pa
naudot . prieš arabus.

. Jungt. Tautų sekretaria- 
to teisių žinovai raportavo, 
kad galima ir tarptautinę 
jėgą vartot įkūrimui žydų 
valstybės Palestinoje, jei a- 
rabai mėgintų pastoti tam

Su šlavimais reikia elgtis 
atsargiau. Kas šiandien ma
no, kad su iššlavimu komunis
tų iš vienos kurios organizaci
jos toli nuvažiuos, apsigaudi- 
nėja save. Tas visiškai pa
miršta dar taip netolimą Hit
lerio ir Mussolinio istoriją. * 
Argi .jie savo karjeras nepra
dėjo šlavimu komunistų? O 
kuT jie šiandien?

Jei jie šiandien atsikeltų, 
jie Grigaičiui pasakyti]: “Tu, 
brolau, daug kavilesnis ir už 

iš ko 
nesi-

mus. Mes neturėjome 
mokytis, o tu turėjai ir 
mokei!”

Amerikos delegatas War
ren Austin išleido pareiški
mą, peikdamas Gromyko už 
tai, kad Gromyko pasisku
bino ir “užbėgo už akių” 
sprendimui, kurį gal pada
rys didžiųjų valstybių ko
misija.

Jungt. Tautų Saugumo 
Taryba buvo paskyrus pen
kių valstybių atstovų pasi
tarimų komisiją — Ameri
kos, Sovietų, Anglijos, 
Francijos ir Chinijos.

Anglija atsisakė* dalyvau
ti komisijos svarstymuose. 
Francijos ir Chinijos dele
gatai, klausydami ameriko
nų taipgi*nesutinka versti
nai steigti atskiras žydų ir 
arabų valstybes Pales tino-

j e.
Amerikos atstovas Austi- 

nas perša toliau derėtis su 
anglais ir Palestinos arabų 
ir žydų atstovais, vengiant 
verstino Palestinos padali
nimo. Jis, be kitko, remia 
arabų siūlymą — palikti 
vieną, nedalomą Palestinos 
valstybę, kurioje žydiška 
sritis būtų federaliais ry
šiais sujungta su arabiška 
sritim.

Sovietų delegatas Gromy
ko įtarė, jog Amerika, už- 
gerindama arabus, nori su
šaukti specialį Jungtinių 
Tautų seimą ir taip jį pa
veikti, kad seimai panai
kintų nutarimą dėl privalo
mo Palestinos padalinimo į 
žydų ir arabų valstybes.

Francijos Kardinolai 
Ragina Dovanot Bausmę 
Nacių Bendradarbiams

London. — Jeigu Anglija 
negautų iš Jungtinių Vals
tijų pagalbos antrajai šių 
metų pusei, pagal Marshal
lo planą, tai pakriktų anglų 
pramonė ir ūkis ir Anglija 
atsidurtų ant bankruto 
kranto, kaip perspėjo iždo 
ministras Sir Stafford 
Cripps. Jis įteikė anglų sei
mui pareiškimą “Ekonomi
nė Apžvalga 1948 metams.” 
Pareiškimas sako, jog be 
greitos amerikinės paramos 
įvyktų Anglijoj platus ne
darbas, nupultų anglų pini-

gai užsieniuose, turėtų būti 
griežtai sumažintas maisto 
kiekis Anglijos gyventojam 
ir būtų suduotas “smūgis” 
visos vakarų Europos atsi- 
griebimui. O anglai, girdi, 
jau ir dabar taip menkai 
maitinasi, kad smunka jų 
sveikata. Anglijos likimas, 
esą, priklauso nuo Jungti
nių Valstijų kongreso tari
mo dėl paramos “vakarinei 
Europai atsikurti.”

(Anglų valdžia laukia 
bent kelių bilionų dolerių 
iš Marshallo plano.)

MARSHALLO PLANAS VEDA Į NAUJĄ 
PASAULINĮ KARĄ PAREIŠKĖ SEN. 
TAYLOR, PAŽANGUS DEMOKRATAS
Senatorius Taylor Reikalauja Kaimyniško Susitarimo su 
Sovietais ir Nekarinio Fondo Kitoms Šalims Padėti

Sovietų Pramones ir Žemes Ūkio 
Gamyba Pakilo 22 Nuošimčiais, 
O Darbiniiikų Algos 23 Nuošimč.

Italijoje klerikalas de Gas- 
peri susiklijavo parlamentinę 
daugumą ir išvijo iš kabineto 
komunistus ir socialistus. Tai 
buvo skaitoma visiškai ir pil
nai demokratišku procesu.

Bet čechoslovakijoje Gott- 
waldas laimėjo parlamento 
daugumą (komunistai 38 nuo
šimčius, socialistai 14 nuoš., 
viso 52 nuoš.) ir sudarė ka
binetą. Jis ne tik kitu partijų 
neišmetė, bet nuo visi] jų įsi
leido po porą atstovų. Ta
čiau ir šaukiama ir rėkiama, 
kad čechoslovakijoje įvyko 
“komunistų, pučas,” “komu
nistai sutrempė demokratiją” 
ir tt.

Matote, kaip tie sutvėrimai 
iš komercinės spaudos tą 
vargšę demokratiją pastato 
ant galvos.

GEN. CHENAULT ŠAU
KIA GELBĖT ČIANGĄ

Washington.— Atlėkęs iš 
Chinijos, generolas Chen
ault šaukė kongresą duot 
gana karinės paramos či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
valdžiai Chinijoj prieš ko- 
rąunistus. Chenault tvirti
no, kad jeigu komunistai 
bus Chinijoj nugalėti, tai 
būsiąs atšalintas ir ‘‘Sovie
tų pavojus” vakarinei Eu
ropai.

Paryžius. — Francijos 
kardinolai ir arkivyskupai 
išleido atsišaukimą, ragin
dami valdžią dovanot baus
mę visiem francūzam, ku
rie karo, metu bendradar
biavo su naciais okupantais. 
Kardinolai ir arkivyskupai 
tvirtina, kad tūli francū- 
zai buvo susidėję su vokie
čiais, girdi, “dėl mūsų ša
lies garbės”. Bet dauguma 
esą “nekaltai baudžiami tik 
už paprastas klaidas karo 
metu.” Viso 100,000 nuteis
ta už bendradarbiavimą 
priešu.

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų mėnesinis 
Bulletinas paskelbė sovieti
nius skaitmenis, kurie rodo, 
jog fabrikinė ir žemės ūkio 
gamyba Sovietuose 1947 
metais bendrai viršijo 1946 
m. 22 nuošimčiais ir jog 
darbo žmonių algos pasku
tiniais metais pakilo 23 
nuošimčiais. Visa gamyba 
pralenkė 1947. metams nu
statytus produktų kiekius 
pusketvirto nuošimčio, ir

pasiekė pirmkarinį 1940 m. 
laipsnį.

Geležies pagaminta 14 
nuošimčių ir plieno 9 nuo
šimčiais daugiau, kaip 1946 
m.; anglies, žibalo, natura- 
lio geso ir elektros gamyba 
prašoko 1946 metus 12 iki 
22 nuošimčiu. Žemės ūkio 
mašinerijos pagaminta dve
ja tiek daugiau, negu 1946 
metais; audeklų — trečda
liu daugiau. O bendrasis 
farmų derlius 48 nuošim
čiais viršijo 1946 m. derlių.

Washington.— Demokra
tas senatorius Glen Taylor 
kelias valandas kalbėjo se
nate kovo 9 d., smerkdamas 
Marshallo planą. Jisai, bū
simas trečiosios partijos 
kandidatas į Jungtinių Val
stijų vice-prezidentus, pa
reiškė :

Marshallo planas ir Tru- 
mano mokymas apeina 
Jungtines Tautas, ardo jų 
organizaciją ir akių plotu 
stumia Į naują pasaulinį 
karą. Nors Marshallo pla
nas vadinasi gražiais žo
džiais “Europos Atkūrimo 
Programa”, bet jis yra tru- 
stų-monopolijų Įrankis dėl 
pasaulio užviešpatavimo.

Sen. Tayloris ragino A- 
meriką kaimyniškai susi-

tarti su Sovietų Sąjunga. 
Tiktai tokiu būdu galima 
būtų išvengti atominio ir 
bakterinio karo, kaip įspė
jo Taylor.

Vieton Marshallo - Van- 
denbergo plano, senatorius 
Tayloris davė sumanymą — 
įsteigti amerikinį 5 bilionų 
dolerių metinį fondą ir jo 
lėšomis per Jungtines Tau
tas padėti atsigauti įvai
rioms nukentėjusioms nuo 
karo šalims; jokių to fondo 
pinigų niekam neduoti kari
niams tikslams.

SU

Grūmoja Jankių Ginklais 
Prieš Italy Kairiuosius

Popiežius Mobilizuoja 
Parapijonus Rinkimam

Nusižudė Čechoslovakų 
Ministras Masaryk

Čechoslovakija Suėmė 
Amerikos Konsulato 
Sekretorių-Vertė ją

Roma, kovo 10. — Popie
žius įsakė visiems kuni
gams suburti parapijonus, 
kad balsuotų už katalikų 
kandidatus 18 balandžio 
rinkimuose. Jis pareiškė, 
jog būtų “sunkus griekas” 
kunigams, jeigu jie nesu
teiktų “viernuosius” bal
suot prieš komunistus ir 
kairiuosius socialistus.

Praga, kovo 10.— Iššok
damas per langą iš savo 
raštinės, nusižudė Čecho- 
slovakijos užsienio reikalų 
ministras Jan Masaryk, sū
nus velionio Thomo Masa- 
ryko, pirmojo Čechoslova- 
kijos prezidento. Jan Masa
ryk, nepartinis valdžios na
rys, sirguliavo paskutiniu 
laiku.

Praga. — Čechoslovaki- 
jos vyriausybė areštavo. 
Jos. Spiro, slovaką Ameri
kos konsulato sekretoriu- 
vertėją Bratislavoje. Jis 
kaltinamas už dalyvavimą 
sąmoksle dėl demokratinės 
valdžios nuvertimo. Bus 
teisiami ir klerikalai "Mr. 
Jan Kempny ir M. Bugar 
už suokalbį prieš respubli
ka. i

Tapo sulaikytos dvi Jung. 
Valstijų Bulletino laidos už 
neteisingų žinių skelbimą 
prieš Čechoslovakijos vy
riausybę.

Graikų Partizanai Apšaudę 
“Sienų Sargybos Komisiją”

■ Kalbant apie sveikatą, ge
riausia filosofija bus tokia. 
Blogai tam, kuris savo gyve-

O dabar žodis .suraminimo 
mūsų pypkoriams. Mūsų rū
koriai yra nelaimingiausia 
veislė, nes niekas, apart ta
bako kompanijų, nenori už 
juos žodį ištarti, juos pagirti 
ir palaiminti. Gi tre gydyto
jai ir visokį sveikatos specia
listai juos kasdien raštu ir 
žodžiu kryžiavoja.

Todėl lai į juos prabyla 101 
metų senelis Henry Olmsed iš 
Bristol, N. Y. Olmsed sako: 
Aš taip ilgai išgyvenau todėl, 
kad visą savo gyvenimą smar
kiai pypkę rūkiau ir saldai
nius šveičiau!

Ar bereikia geresnio įrody
mo, kad išvendyta mėsa ilgiau 
pastovi ? Tą Lietuvoje žino
davo kiekvienas piemuo, o čia 
visoje Amerikoje težinojo vie
nas senelis Olmsed.

Holandai Įsteigė Neva 
Indonezijos Valdžia

Batavia, Java. — Holan- 
dija įkūrė laikinąją neva 
Rytinės Holandų Indijos 
(Indonezijos) valdžią ir 
kvietė Indonezijos Respub
liką prisidėti.

Susiorganizavo Japonijos 
Ministry Kabinetas

Tokio. — Demokratas dr. 
Hitoši Ašida suorganizavo 
naują ministrų kabinetą iš 
socialistų, demokratų ir 
liaudies kooperatyvų. Kabi
nete yra pustuzinis socialis-

nimo žvakę degina iš abiejip 
galų, bet niekas neišeina ir iš 
to, kurio7 žvakės, nedega nė 
vienas galas.

Kas gi, pavyzdžiui; atsitik
tų su tabako trustu, jeigu vi
si vieną gražią dieną sustrei
kuotų prieš rūkymą? Ypatinn 
gai jis nukentėtų, jeigu daug 
vėliau pradėjusios, bet jau to
li gražu pralenkusios mūsų 
sesutės moterys sustreikuotų 
prieš rūkymą. •

Washington. — Kongreso 
narys Sullivan užreiškė, 
kad jeigu Italijos rinkimus 
balandžio 18. d. laimėtų 
Liaudies Frontas, vadovau
jamas kairiųjų socialistų ir cijos 
komunistų, tai Amerika su 
ginkluota jėga įsikištų Ita
lijon ir panaikintų kairių
jų laimėjimas. Sullivūn 
tvirtino, kad Amerika nie
kuomet neleis “raudonie
siems” paimt Italijos val
džią į savo rankas.

New York. — Wall Stry- 
to biržoj vėl pakilo grūdų 
ir mėsos kainos.

Amunicijos Sprogimas 
Chinijoj Užmušė 200

Tsingtao, Chinija.—Spro
go čionaitinis chinų amuni- 

sandėlis ir užmušė 
bent 200 žmonių, o sužeidė 
apie 1,000. Tsingtao yra Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
valdžios laivyno, armijos ir 
oro jėgų bazė, o kartu ir 
Amerikos karinio laivyno 
stovykla. Neperseniai Ame
rika atsiuntė 1,000 savo 
marinų į Tsingtao. Nėra ži
nių, ar amerikonai nuken
tėjo nuo šio amunicijos 
sprogimo.

gubernatorius Vokie- 
generolas Lucius D. 
pareiškė, kad jis su- 
prieglaudą čechoslo-

Amerikonai Priglaus 
Bėglius Čechoslovakus

Berlin. — Karinis ameri
konų 
tijai, 
Clay 
teiks
vakijos piliečiams, bėgan
tiems į jankių užimtą Vo
kietijos dalį. Jeigu jie gaus 
praleidimo vizas, tai galės 
iš Vokietijos keliauti į ki
tas šalis, sakė gen. Clay.

(Tai yra lyg ir kvietimas 
Čechoslovakijos valdžios 
priešams bėgti užsienin.)

Athenai,. Graikija.— Mo- 
narchistai skelbia, kad grai
kų partizanai iš kulkosvai
džių apšaudę karinį ameri
konų automobilį netoli Al
banijos rubežiaus, kur va
žiavo Jungt. Tautų komisi
ja, atsiųsta “rubežiams 
sergėti” tarp Graikijos, iš 
vienos pusės, ir Jugoslavi
jos, Albanijos ir Bulgarijos, 
iš antros pusės.

“Dviguba tragedija išti
ko Jungt. Valstijų žmones, 
kuomet 1945 m. balan
džio 12 d. mirė prezidentas 
Rooseveltas ir prezidentu 
tapo Harry Trumanas.

“Turi būti pataisyta mū
sų politika link Rusijos. 
Bet to negalima bus pada
ryti, kol mes turėsime pre
zidentą, kuris atvirai skel
bia neapykantą Sovietų Są
jungai.

“Jeigu aš nemylėčiau sa
vo šalies, jeigu aš nestaty
čiau jos žmonių gerovę pir- 
ihojon vieton, tai aš irgi 
bažyčiausi prieš Rusiją. Jei
gu aš būčiau bailys ir leng
vai nusigąsčiau, tai aš taip
gi nustočiau kovoj ęš ir nu
tilčiau. Bet aš atsisakau sa
vo kaili saugoti nuo karines 
govedos; aš neprisidėsiu 
prie tų, kurie rėkauja, rei
kalaudami karo. Nes nauja
me kare ir ta govėda būtų 
sunaikinta.”

Tiktai trejetas demokra
tų ir aštuonetas republiko
nų senatorių klausėsi Tay- 
lorio kalbos. Kiti “išdul- ’ 
kėjo,” nenorėdami girdėti 
parodymų prieš Marshallo 
plano tikslus.

Sen. Taylor leido supras
ti, kad tiktai išrinkimas 
Henrio Wallace’o preziden
tu galėtų apsaugot nuo ka
rinių to plano pavojų.

Tautų 
veikti 

ameri-

Seoul. — Jungt. 
komisija atsisakė 
rinkimuose, kuriuos 
konai paskelbė savo užim
toj pietinėj Korėjoj.

Viena, Austrija. — So
vietiniai kariai sakė, kad 
jie todėl pašovė vieną 
amerikoną kareivį, kad jis, 
nepaisant persergėj i m o, 
veržėsi su mergomis į So
vietų oficierių viešbutį.

Kongresmanai Skiria $200,000 Neamerikiniam Komitetui
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas 337 bal
sais prieš 37 nutarė paskir
ti $200,000 'medinių lėšų 
kongresiniam Nėamerikin. 
Veiklos Komitetui. 11 kong- 
resmanų smerkė tą komite
tą. Už jį kalbėjo tiktai du 
— demokratas John Ran
kin ir republikonas , Fred 
Busbey. Bet didžioji daugu
ma demokratų ir republi
konų buvo iš anksto nusi- 
sprendę balsuoti už tą ko-

mitetą.
Rankinas pasakojo, būk. 

Neamerikinis Komitetas 
saugas šią šalį nuo sunaiki
nimo per busimąjį atominį 
karą. Demokratas Toby 
Morris, nors ir balsavo už 
pinigų skyrimą komitetui, 
bet sakė, jog komitetas per
daug užsiima “raudonųjų 
raganų medžiokle.” Jis rei
kalavo, kad komitetas leis
tų kalbėti, teisintis ir klau
simus statyti'žmonėms, ku-

riuos komitetas tardo kaip 
įtartus “neištikimus” Ame
rikai.

Demokratas kongresma- 
nas Adolph Sabath pareiš
kė, jog ir jis pats priešin
gas komunizmui,, bet Sa
bath protestavo, kad Nea- 
merikinės Veiklos Komite
tas “daugiausiai užsiima 
tardymais prieš organizuo
tus darbininkus ir prieš pa
žangius amerikiečius.”

Darbiečiai kongresmanai

Vito Marcantonio ir Leo 
Isacson smerkė tą komitetą 
ir tvirtino, kad jis jau 10 
metu kai laužo Jungtinių 
Valstijų konstituciją.

• Priskaitant dabartinius 
$200,000, kongresmanų Ne- 
amerikinis Komitetas bus 
gavęs viso jau milioną ir 
77 tūkstančius dolerių to
kiai savo 'veiklai.

Mississippi upėj su 
nuskendo 13 žmonių.

laivu

U;. ’

Dewey Laimi New Hampshire 
Balsavimus Prieš Stasseną

Concord, N. H. — Nomi- 
nacinius New Hampshire 
valstijos balsavimus laimė
jo Nėw Yorko valstijos gu- 
bernator. Thomas Dewey, 

kaip republikonų kandida
tas į prezidentus, prieš Ha
roldą Stasseną, kitą jų kan- 
didata. Buvo nominuoti 6 
Dewey’o šalininkai ir 2 Sta- 
sseno rėmėjai, kaip valsti
jos delegatai į prezidentinį 
republikonų partijos suva
žiavimą.

ORAS.—Būsią sniego ar 
lietaus.
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Aukščiausio Teismo Sprendimas
Astuoniais balsais prieš vieną Aukščiausias Teismas 

padarė didžiausios istorinės svarbos sprendimą. Tai 
sprendimas, kurį karštai sveikins kiekvienas nuoširdus 
demokratas ir laisvės mylėtojas.

Aukščiausias Teismas patvarkė, kad davimas reli
ginių pamokų viešosiose mokyklose yra priešingas Jungt. 
Valstijų Konstitucijai. Konstitucijoje aiškiai pasakyta, 
kad bažnyčia yra atskirta nuo valstybės, kad nei Kong
resas, nei kuri kita valdžios įstaiga neturi teisės įvesti ir 
užkarti ant žmonių vienokias ar kitokias religines pa

niūras.
O ką reiškia religijos pamokų įvedimas į viešąsias 

mokyklas? Tai reiškia, kad bažnyčia sujungiama su val
stybe, kad valstybės kaštais, surinktais iš piliečių, pade
dama bažnyčiai skiepyti vaikams jos tikėjimą. Labai 
daugelyje valstybių ir miestų vieno arba kito tikėjimo 
bažnyčia buvo pradėjus pavergti viešąsias mokyklas. 
Net tokiam New Yorke, gal laisviausiam mieste visoje 
Amerikoje, viešosios mokyklos paleidžia vaikus tam tik
rą laikotarpį mokytis religijos. Per tą laikotarpį vaikai 
tampa kunigų ir rabinų aukomis.

Šis Aukščiausio Teismo sprendimas panaikins viso
kias tokias religines pamokas mokyklose.

Šis nuosprendis nepaliečia, žinoma, parapijinių bei 
privatiškų mokyklų. Jose, kaip ir pirmiau, jų savininkai

Generolas MacArthur ir Prezid. Trumanas
Pereitą pirmadienį plačiai nuskambėjo dvi politinės 

žinios — viena iš Washingtono, kita iš Japonijos sosti
nės Tokyo. Abi žinios kalba apie prezidentinius kandida
tus.

Pas prezidentą Trumaną atsilankė visas demokratų 
’ partijos štabas ir ilgai su juomi konferavo. Paskui par

tijos pirmininkas McGrath padarė smarkų pareiškimą. 
Pareiškime jis sako, kad prezidentas Trumanas sutinka 
būti kandidatu į prezidentus ant demokratų partijos ti
kieto. Taip pat Trumanas leido jam užtikrinti, kad Ame
rikos ir Trumano politika nebus keičiama nei vienu co
liu.

Ponas McGrath nepasakė nieko naujo. Visiems se
niai buvo žinoma, kad Harry Trumanas su dideliu noru 
palaikys kandidatūrą. Ši demokratų partijos štabo misi
ja pas prezidentą buvo tiktai formalumo atlikimas. Taip 
pat reikėjo jo sutikimą viešai paskelbti, kad užbėgus už 
akių gandams, jog prezidentas gali kandidatūros nepa
laikyti ir tuo būdu demokratams prisieitų ieškoti kito 
kandidato. .Buvo taipgi kalbama, kad gal Wallace iš- 
trauktų savo kandidatūrą, jeigu de
mokratų kandidatu būtų kitas k u - 
r is žmogus, o ne Trumanas. Wallace tačiau pareiškė, 
kad trečiosios partijos judėjimas nesiremia vieno kurio 
žmogaus kandidatūra, nesiremia tuo, kas bus demokratų 
kandidatu, bet ką tas kandidatas atstovaus ir kokią 
programą jis skelbs

■ KAS KA RAŠO IR SAKO j Lietuvos Žinios
KLERIKALAI IŠSIGAN
DĘ REVOLIUCIJOS

Klerikalų Draugo bend
radarbis Vyt. Arūnas rašo 
apie Francūzijos komunis
tus. Tie 'komunistai tikrai 
esą pasiruošę revoliucijai 
ir Arūnas tik klausia, “Ka
da toji revoliucija įvyks?” 
Jis mano, kad jie jau ‘‘bai
gia paruošti planus sukili
mui.”

Arūnas išsigandusiai ra
šo :

Ramumas,- kuris tęsėsi 
Prancūzijoje kelis paskuti
niuosius mėnesius, atrodo, 
kad jau artinasi prie galo, 
šiandien Prancūzija iš naujo 
yra grasinama iš kominfor- 
mo pusės, tik šį kartą pa
vojus yra daug rimtesnis, 
nes komunistai daug geriau 
yra susiorganizavę ir spėjo 
savo narius per tą laiką ge
rai “apmuštrinti.”

Bafidymas sukelti genera
linį streiką Belgijoje buvo 
tik pradžia tų įvykių, kurie 
laukia Prancūzijos ir Itali
jos. Prancūzų komunistai 
jau išstatė savo “armiją” į 
vietą su didžiausiu tikslumu 
ir tik laukia, kada bus duo
tas signalas.

Kas, girdi, blogiausia, 
kad mažai kas tėra daroma 
tai revoliucijai pastoti ke
lia. Arūnas sako: v

Visi žino ir -galvoja apie 
prisiartinančią revoliuciją, 
bet niekas nieko nedaro, kad 
.pastojus jai kelią, kad at- 
mušus. Visi žiūri tylėdami į 
komunistų pasiruošimus, lyg 
užhipnotizuoti, vi'šai nepa
galvodami, kad paskui, kada 
komunistų milicija terorizuos 
Prancūziją, bus pervėlu ieš
koti vakarykštės dienos.

ir radiju. Mažos
šešių

valandą turės

paraližuoti bet kokį krašto 
viduje susisiekimą geležinke
liais, autobusais, telefonu, te
legrafu
grupės iš penkių ar 
žmonių skirtą 
pulti ir užimti valdiškus pa
status ir tokiu būdu izoliuo
ti vienus nuo kitų.

Jei to bus per maža, komu- j 
nistai griebsis tokių sabota
žų, kaip kad buvo Arras

traukinio katastrofa, kur žu
vo keliasdešimt nekaltų žmo
nių, arba kaip padegimu 
“Draugiškumo Traukinio” 
dovanų.

Ir visai šiai revoliucijąi va
dovauti .yra paskirti ne pran
cūzu komunistų vadai, bet 
rusai ir Jugoslavai, kuriais 
kbminformas labiau pasitiki 
i)1 žino, kad jie nesigailės

VIETINIŲ TARYBŲ 
SESIJOS

Klaipeda. — Dvi dienas 
truko piitnoji Klaipėdos 
miesto Tarybos sesija. Ją 
atidarė seniausias deputa- , vyriai. 60 žmonių apdova- 
tas Klaipėdos miesto pram-1 ordinais ir medaliais, 
kombinato direktorius Kon- j 1 miesto Tarybą išrinkta 40 
trimavičius. Sesijos pirmi-1 moterų.
ninku buvo išrinktas de-, Sesija išrinko miesto Ta- 
putatas Jurginis. ! rybos vykdomąjį komitetą.

to Tarybą daug geriausių
jų inteligentijos atstovų — 
15 mokytojų,-6- gydytojus, 
3 .inžinierius. Du deputatai 
yra Tarybų Sąjungos Did-

Atsiminimai ir Tikrove Apie 
Ukrainos Sostinę

Deputatas Bieliūnas pra- Vykdomojo komiteto piripi- 
nešė apie miesto Tarybos ninku išrinktas Rutkys, pa- 
sąstatą. Išrinktųjų tarpe 28 vaduotoju Margis, sekreto-

riumi Markevičius.
Įsteigtos miesto Tarybos

Jau kelinta savaitė telpa 
St. Petersburg Times’e 
dviejų korespondentų John 
Steinbeck’o ir Robert Ca- 
pa’o paveikslai ir aprašy
mai apie šiandieninį gyve
nimą Soviet. Sąjungos žmo
nių ir jų milžiniškas pa
stangas atbudavoti visa tai, 
ką hitleriški fašistai sunai
kino ir išgriovė laike antro
jo pasaulinio karo.

Vasario 1 ir 4 dienomis 
telpa paveikslai dalių mies
to Kijevo, p u i k i a u s io 
sovietinės Ukrainos sosta- 
miesčio. To garsiausio ir 
turtingiausio visoj priešre-

pravoslavų vyrų zokoninkų 
klioštoriaus — Kijevo Pe- 
čėrskaja Lavra, vien griu
vėsiai atvaizde matomi.

Dar prieš Pirmąjį pasau
linį karą, gegužės mėnesį 
1910 metais, dar jaunu ber
nioku būnant, man teko bu
voti tame puošniame mies
te, paskendusiame žaliuo
jančiuose ir žydinčiuose so
duose. Esu plačiai išvaikš
čiojęs tą žavejantį, kaip sa-

T . . _ . . . vo pastatų įvairumų grožiu,
Draugo bendradarbis gi- į.ajn įr gamtine išvaizda, 

. Teko buvoti, galriasi, kad jis puikiai žino mjesta
j visus tos komunistų, pla- j Reijoiįj<a sykiu, to puoš- 
nuojamos revoliucijos pla- ' naus klioštoriaus bažnyčio-
nūs. Jis sako:z*

Per pirmąją
fazę komunistai stengsis su-

se-cerkvėse; mačiau ir kal- 
revoliucijos bėjausi su daugeliu “bogo- 

molcų” (maldininkų) vyžo-

Kodėl Svarbu Būti LDS Nariu?
Kalbinant tuos, kurie 

' dar prie LDS nepriklauso, 
, kai kada išgirsti tam tikrų 
! pasiteisinimų, kodėl jis ar 
i ji prie LDS nepriklauso.
Daugiausia pasiteisina 

kokiosjxo Čia eina reikalas apie politiką, o j ,cac Jie Hui
. ne' apie asmenį. Po tokio Wallace pareiškimo McGrath k°WaniJ0S 1)C11 
turėjo paskelbti, kad demokratai kitokio kandidato 
turi ir neieško.

tuo, 
nors

ne- aiš-Toks pasiteisinimas, 
ku, nėra tinkamas, kadan-

Daug svarbesnis pranešimas atėjo iš Tokyo. Iš teniS’i kompanijų apdrauda'ne- 
pats generolas MacArthur pranešė, kad jis su mielu no- padengia to, ką fraternąlės 
ru sutiks palaikyti kandidatūrą į Jungtinių Valstijų draugijos

jeigu Amerikos žmonės to pageidaus.” O j duoda. Tik pamąstykite, ką 
sunrantama. v ra ir atsiras. Reikia sunras- ! LDS savo nariams suteikia.

savo nariams

čių (daugiausia moterų)

upėje vanduo, tūkstančiais, 
iš plačiausios matuškos Ru
sijos tolimiausių guberni
jų, kad pasimelsti ir pabu
čiuoti “cudaunąjį” “panelės 
švenčiausios, dievo moti
nos” abrozą-ikoną. Daug 
naktų teko tame kliošto- 
riuje ant nuogų grindų nak
voti.

Apie 10 ar 15 viorstų už 
Kijevo miest., buvo tūkstan
čiai dešimtinių' žemių — 
miškų, priklausiusių tam 
pačiam klioštoriui, kur zo- 
koninkai liedavo iš vaško 
žvakes - žvakeles, kurių 
desėtkus tūkstančių kas
dieną bogomolcai išpirkda
vo ir uždegę pastatydavo 
tam tikr. liktoriuose prie 
įvairių šventųjų ikonų, 
daugybėje to miesto cerk
vių. Mačiau, kaip tuose 
mišk u o s e, tam 
ruošė klioštoriaus
muose barzdoti, ilgais plau
kais zokoninkai prisigėrę 
orgijas, keldavo.

Aplinkiniuose kaimuose 
ir miškuose juodaakės ir 
raudonskruostės ukrainie
tės mergužėlės savo skam
biais balseliais dainuodavo 
įvairiomis linksmomis me
lodijomis savo liaudiškas 
daineles. Viena iš tokiu dai
nelių — Vi jut vitri, vijut 
buini, až dereva gnūtsia”....

tik- 
na-

prezidentus, “ 
tokių žmonių, suprantama, yra ir atsiras. Reikia supras- I 
ti, kad generolas MacArthur norėtų kandidatuoti ant' 
republikonų partijos tikieto. Kai generolas Eisenhower 
atsisakė kandidatuoti, pasiliko “tuščia” vieta. Hearsto 
fašistinė spauda tuojau iškėlė MacArthur kandidatūrą. 
Hearsto laikraščiai visu balsu užrėkė, kad mums reikia 
prezidentu generolo, jeigu norime išgąsdinti Staliną ir 
bolševikus. Tai labai patiko abiejų senųjų partijų reak
cionieriams.

Bet MacArthur išstojimas su kandidatūra į prezi
dentinius kandidatus beveik paniką sukėlė republikonų 
partijoje. Toji partija tų kandidatų jau ir taip turėjo 
perdaug, o dabar dar vienas ekstra prisidėjo! Labai se
niai tos garbės ieško Dewey, Taft, Stassen, Waren, 
Vandenberg. Jie turi savo pasekėjus ir kovoja už išrinki
mą savo plauko delegatų į republikonų konvenciją. Mac- 
Arthur išlenda, kaip yla iš maišo, ir sugadina jų planus. 
Kur užtikrinimas, kad anie su savo mašinomis konvenci
joje vienas kitam nenusileis, nė vienas negalės sudaryti 
daugumos ir kitokios išeities nebebus, kaip tik nominuoti 
tokį, kuriam visi turės pritarti? Štatkur gen. MacArthur 
žvaigždė gali sublizgėti.

Republikonų partija nėra jau toks stiprus vienlypis 
kūnas, kaip gal kam išrodo. Joje yra grupės ir klikos. 
Joje taip pat yra nemažas skaičius pažangių žmonių. Jie 
nepasitenkinę .reakcine tos partijos vadų politika, kaip 
Wallace pasekėjai nepasitenkinę demokrato Trumano 
politika. Kol kas jiė tebesilaiko toje partijoje. Jie, matyt, 
spiečiasi ąpie Stasseno kandidatūrą. Bet labai galimas 
daiktas, kad jie nuo tos partijos atskils ir persimes tre
čiosios partijos pusėn, kai praeis senųjų partijų konven
cijos.

Kad trečioji partija laimės milijonus ne tik iš demo-

1. LDS nariai gauna ap- 
draudą už žymiai mažesnę 
mokestį, negu apdraudos 
kompanijos.

2. LDS moka didelę savo 
nariams pašalpą, net iki 
$15 į savaitę, taipgi už vi
sai mažą mokestį.

3. LDS suteikia specialę' 
finansinę pagalbą tiems na
riams, kuriems tokia pagal
ba reikalinga kokioje nors 
jų nelaimėje, ar tai ilgoje 
ligoje, ar. senatvėje, ar be
darbės metu.'

4. LDS nariai gauna vel
tui laikraštį “Tiesą.”

5. Susirgusį LDS narį 
visada jo kuopos nariai ap
lanko, paguodžia, suteikia 
ligoniui moralę paspirtį.

6. Mirusiam nariui su-

teikiama paskutinė pagar
ba.

7.. LDS nariai, be to, yra 
savo draugijos savininkai, 
valdytojai. Savo kuopose jie 
išsirenka sau tinkamą val
dybą. Centro Valdybą na
riai taipgi kas du metai 
renkasi. Savo kuopų susi
rinkimuose jie apsitaria, 
kas jiems naudingiau. Jie 
siunčia į seimus savo atsto
vus, kurie ten išleidžia pa
matinius LDS įstatymus. 
Jie savo draugijoje demo
kratiniai valdosi.

Tai ve, ka LDS suteikia 
savo nariams. Argi nepa
kanka to įrodymo, kad prie

Bet dar vis nemažas šio 
dienraščio skaitytojų skai
čius prie LDS nepriguli. 
Argi ne laikas jiems patap
ti LDS nariais?

Dabar , einą LDS vajus. 
Galima įsirašyti be Įstoji
mo mokesties. Priimami 
nuo 2 metų iki 60 metu 
amžiaus.

Norį įsirašyti gali klaus
ti informacijų savo mieste 
LDS narių, arba rašant 
LDS Centran, 419 Lorhner

krktų, bet taip pat ir iš republikonų, tai abejoti netenka. 
Tai’puikiai įrodė Bronxo rinkimai. Ten balsai už repub
likonų kandidatą beveik visiškai išnyko. Dešinieji bal
suotojai, matyt, balsavo iiž reakcinį demokratą, o pa
žangieji už darbietį Leo Isacson. ;

Šitos senosiose partijose peštynės už kandidatus ge
rai padės trečiajai partijai. Štai naujas judėjimas, ku
riame vietos randasi.visiems reakcijos ir naujo karo 
priešams. Štai naujas judėjimas, kuris turi šviesią ateitį.

darbininkai, i9 inžinieriniai 
technikiniai darbuotojai, 14 I 
literatūros ir meno veikė-: nuolatinės komisijos. Jų są- 
jų. Miesto tarybon išrinkta j state —. 50 deputatų.
31 moteris. Raseiniai. Apskrityje į-

Sesija išrinko vykdomąjį vyko naujai išrinktų apy- 
komitetą, su pirmininku | linkių Tarybų sesijos. Gyvai 
Kardasevičium priešakyje j praėjo apylinkės Tarybos 
ir sekretoriumi Lukoševi-; 
čium. Įsteigtos nuolatinės 
komisijos, į kurias įėjo 89 
deputatai. •

Sesiją apsvarstė Klaipė
dos sutvarkymo klausimus. 
Per 3 metus, praslinkusius 
po Klaipėdos išvadavimo 
nuo vokiškųjų grobikų, ko
munalinio butų ūkio atsta
tymui buvo sunaudota 24 
milijonai rublių. Dideli dar
bai numatomi atlikti šiais 
metais komunalinio ūkio 
gyvenamųjų namų statybos 
srityje. Sesijoje buvo ap
svarstytos priemonės staty
binių medžiagų resursams 
sudaryti. Buvo apsvarstyta 
taip pat Girulių miestelio 
sutvarkymo reikalai.

Panevėžys. Pirmąją Pa
nevėžio miesto Tarybos se
siją atidarė seniausias de
putatas — Marytės Margy
tės vardo gimnazijos moky
tojas Lukinas. Sesijos pir
mininku buvo išrinktas de
putatas Rutkauskas.

Sesija išklausė

i sesija' Raseinių valsčiaus, 
Kazbaraičių apylinkėje. De
putatai valstiečiai Jasins- 
kas, Bartulis ir kiti kalbė
jo apie rinkėjų pageidavi
mus skirti daugiau rūpes
čio mokykloms ir kultūri
niam darbui kaime, page
rinti prekybos organizavi
mą kaime, laukų darbuose 
plačiau organizuoti savitar
pinę pagalbą. Sesija įsteigė 
nuolat veikiančias komisi
jas, kurioms pavedė paruo
šti priemones rinkėjų pa
geidavimams įgyvendinti.

Apylinkės Tarybos pirmi
ninku išrinktas deputatas 
Stasys Lekečinskas.

Telšiai. — Pirmoji Telšių 
i valsčiaus Tarybos sesija ap
svarstė pasiruošimo pavasa
rio sėjai klausimus. Depu
tatai Antanas Omelis ir Jo
nas Jukna kalbėjo apie tai, 
kokias priemones būtina 
imtis tikslu paspartinti pa
vasario sėją. Valsčiaus že
mės ūkio kooperacijos 
draugijos turi paskubėti iš
dalinti mineralines trąšas, 
skirtas valstiečių ūkiams, į- 
steigti papildomai naujų 

' kalvių.
Sesija išrinko valsčiaus 

i Tarybos vykdomąjį komite
tą su deputatu Vaneiva 
i priešakyje ir įsteigė nuola- 
I tines komisijas — kultūros, 
I švietimo, keliu statybos bei 
. tvarkymo ir kit.

Arioga. (Kėdainių aps- 
ikritis). Čia įvyko pirmoji 
'Ariogalos valsčiaus Tary
bos sesija. Ją atidarė žino
mas selekcininkas—nusipel
nęs mokslo veikėjas profe
sorius Rudzinskas, valstie 
čių vieningai išrinktas -val
sčiaus Tarybos deputatu. 
Sesija svarstė artimiausio 

K v tarybinio darbo uždavinius
liūs gyvenamuosius namuš ; valsčiuje, išrinko valsčiaus 
vieną 24 butų, antrą 12 bu-1 vykd'omąjį komitetą ir 
tų, atremontuoti tūkstan- nuolatines komisijas.
čius kvadratinių metrų gy- 

I venamojo ploto.
Mandatų komisijos pir- 

| mininkas Pačiokas pateikė 
duomenis apie miesto Tary
bos sąstatą. Išrinktųjų de
putatų tarpe 50 darbininkų 
ir 88 tarnautojai. M'iesto i ka su dabartine savo šalies 
dirbantieji pasiuntė į mies-1 valdžia.

miesto 
komunalinio ūkio vedėjo 

apie 
gyvenamųjų namų atstaty
mą ir jų remontą.

Vokiškieji okupantai su
griovė 12 procentų gyvena
mojo fondo. Gyvenamieji 

v. . n. . .v, . .J namai dabar atstatomi 
ir po šiai dienai neisdyla 1S I sparčiais tempais. Nuo Pa
mano atminties. inevėžio, išvadavimo dienos

tas puikiausias, 'gįam tikslui buvo asignuo- 
kelių šimtų tuks_tancių gy-,^ daugiau kaip 7 milijonai 
ventojų sovietines Ukrai- j rut)i.iu> Tiktai 1947 metais

Gabrėno * pranešimą

nos miestas^ pągal ^aprasy- atstatyta 11 ir kapitaliniai
~ ~ " atremontuota 33 gyvena-

toj. zajmojančių sodų—guli mįejį namai, apie 11 tūks-
mą John’o Steinbeck’o, vie- atremontuota 33 gyvena
pasinėręs didžiausiose krū
vose griuvėsių. Bet žmonės, 
ypač jaunimas, mergiotės 
ir berniokai, su nauja ener
gija ir bolševikišk. pasiryži
mu, net.su nauja lūpose dai
na ir šviežia viltimi geres
nei ir laimingesnei ateičiai 
ėmėsi darbo atkurti savo 
brangiąją 
miausiąją 
vą.

Tai ve, 
birkštėlė, 
dalelytė 
šviesos, kurios visokios rū
šies fašistiniai ir reakci
niai užsimerkėliai nepajė

gia įžiūrėti už jų pačių iš- 
mislytos “geležinės uždan
gos.” _

Steinbeck’as savo straips
niuose sako, jog sovietiniai 
žmonės — industrijų ir lau
kų darbininkai nenori ka
ro, trokšta taikos;'dirba— 
budavoja. Bet jeigu juos 
kas užpultų — jie ginsis, 
nesiduos pavergti.

J. Ličiunietis.
2-26-1948.

St. Petersburg, Fla.

Įėvynę, myli- 
sostinę — Kije-1

tiktai mažytė ki- i 
tiktai mažulytė' 
tos milžiniškos

Washington. — Senatas 
nutarė uždrausti pardavi- 
net Sovietam dalykus, ku
rie reikalingi Marshallo

Jeruzalė. — Pranešama, 
kad susitarė žydų Hagana

I ir Irgun koviniai.

tančių kvadratinių metrų 
bendro gyvenamojo ploto. 
Šiemet gyvenamojo fondo 
statybai paskirta daugiau 
kaip 2 milijonai rublių. Nu
matoma pastatyti 2 dide-

Vilnius,
1948 m. vasario mėn.

Hamburg. — Pasitraukė 
čionaitinis Čechoslovakijos 
konsulas pulk. W. Hagny, 
pareikšdamas, kad nesutin

Scena iš filmos 
kaipo geriausia 
Tai pripažino,

“Gentlemen’s Agreement,” pripažinta 
filmą Amerkoje, išleista 1947 metais, 
be kitų, Academy of Motion Picture 

Arts & Sciences.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Kctvirt., Kovo 11,1948

net.su
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Y ♦ v-| ♦ v V "fį Laiškas is Londono
Nuvažiavau į Londono 

East - Endą aplankyti savo 
draugą. Išlipęs iš autobuso 
ir eidamas linkui draugo 
namų, suskaičiau apie tuzi
ną fašistinių obalsių ant 
sienų: “Hail Mosley”, “J. 
P.” (Judas Perish). Tą teko 

• matyti tiktai mažoje Lon
dono dalyje.

f Vakare nuvykau pasi
klausyti jų kalbėtojų ant 
Ridley gatvės. Keletas tūk
stančių žmonių susirinko 
toje šalutinėje gatvėje. Ant 
sunkvežimio — improvizuo
ta platforma su mikrofo
nais, apšviestais galingais 
prožektoriais. Tikrai hitle
riškai ar musoliniškai.

Jų kalbėtojai yra greiti 
pilti pamazgas ant visų:— 
“Anglijoje nėra tvarkos!” 
“Darbo Partija yra žydai!” 
“Liberalai— žydai!” 
“Komunistai tarnauja tik
tai žydams!” “Išnaikint vi
sus marksistus!” “Mūsų at
eitis rytoj, tik mes padalysi 
me britus laimingais; tik 
mes įvesime neklastotą ‘so
cializmą’!”

Antifašistinė minia pra
deda ritmingai šaukti: “Ša
lin fa-šiz-mą!” Kalbėtojo 
balsas, nors garsiakalbių 
padedamas, nuskęsta. Poli
cijos taip kaip amaro: ant 
arklių, pėsčių ir automobi
liuose. Maišosi minioje ir 
seka: jeigu antifašistai pra
deda įkaisti, policija nelei
džia predaug užgauti fašis
tus.

Kitas kalbėtojas šaukia į 
♦ karą visus prieš Tarybų Są

jungą ir nušluoja ją nuo 
žemės paviršiaus. Jisai jo
kio originalumo neparodo. 
Juk ir Hitleris ir jam pa
našūs turėjo tas pačias 
mintis, ir jeigu Hitlerio mo
derniškiausiai ginkluota ka
ro* mašina nepajėgė sumuš
ti, tai kas tada gali?

’ Minia užtraukia naują o- 
balsį: “Fašizmas reiškia 
karą!”

Šioje Londono dalyje, y-
patingai prieš karą, britų 
fašizmas sukoncentruoda

demokratinėmis plunksno
mis.

1940 metais, Sir John An
derson, buvęs vidaus reika
lų sekretorius, painformavo 
mus, kad Britų Fašistų Są
junga (BUF) tufe jo apie 
10,000 aktyvių fašistų.

Kokio charakterio asme
nys priklauso prie jų parti
jos? Tai yra dešinieji libe
ralai, dešiniojo sparno kon- 
servatai, visoki politiniai 
avantiūristai bei šarlatanai, 
visoki antisemitai, kumščio 
bei lazdų mėgėjai ir visoki 
tamsūs elementai.

Jų politinis žodynas susi
deda daugiausiai iš šių žo
džių: “Tarptautinė žydija”, 
“Maskvos agentai,” “finam 
sierių karas”; “reikalingu
mas anglų-vokiečių koope
racijos dėl antibolševistinių 
fronto.” Palestinos klausi
mu: “Pastatykite prie sie
nos visus žydus!”

“British League of Ex- 
Servicemen” neskamba fa
šistiniai, bet jos nariai ne
sistengia save maskuoti. Ir 
kam jiems rūpintis tuomi! 
Jie gali kiek nori šaukti, 
kelti rasinę neapykantą. Jie 
kalba apie fašizmą garsiai 
ir nięko nebijodami. Jie ži
no, kad jie saugūs, nes jei
gu progresyviai galvojanti 
minia bandytų (ir bandė 
nekartą) juos išblaškyti, 
policija juos visada apsau
gos. •

Ponas Ede (vidaus reika
lų sekretorius) bando mus 
įtikinti, kad nors fašistų 
propaganda yra nejauki, ta
čiau negrąsinanti. Mėnesį 
vėliau jis išsitarė: “Vyriau
sybė seka jų veiklą ir svar
sto metodus, kaip apsidirbti 
su jais, o tuo tarpu palikite 
juos vienus ir jie nueis na
mo.”

Kada taip vadinamas so
cialistas kalba, jisai už
miršta ir ignoruoja Vokie
tijos praeitį. Juk taip pat 
kalbėjo Veimaro Respubli
kos socialdemokratų vadai; 
kada naciai pradėjo steig
tis.

pavojų visom progresyvėm 
organizacijom ir profesi
nėm sąjungom, kaip tauti
nėms mažumoms.

ra-

Man teko Londono savi
valdybės publikos galerijoje 
klausytis debatų apie fašiz
mą ir jo uždraudimą. Į ma
no sąmonę įstrigo komunis
tų atstovas T. Bramley, ku
ris skaitė rezoliuciją,
gindamas poną Edę už
drausti visas fašistines or
ganizacijas ir antisemitiz
mą padaryti kriminaliu nu
sikaltimu. Darbiečiaį tary
bos nariai atmetė rezoliuci
ją kaip gręsmę asmeninei 
laisvei reikšti savo mintis.

T. Bramley priminė, val
dybai, kad fašizmas visur 
padaro pirmą, ataką ant žy
dų, paskui ant komunistų, 
o galutinai ir ant socialis
tų, liberalų ir katalikų. Tas 
atsitiko, kada Hitleris paė
mė vairą į savo rankas.

“Bet kur jisai yra da
bar?” sušuko H. Daines, 
Londono Darbo Partijos 
sekretorius.

“Aš atsimenu, kai kurie 
žmonės'kalbėjo apie Muso
linį, lyg tai būtų juokai 
tęsė T. Bramley-.

“Bet kur jisai
bar?” vėl pertraukė H. Dai
nes.

T. Bramley padarė pau- 
zą. “O kur,” jisai paklausė, 
“yra tie 30 milijonų žmo
nių, kurie prarado savo gy
vybes šiame kare, bekovo
dami prieš fašizmą?”

yra da-

dalykai darosi
Asmeniui nelei- 

sulig įstatymų,

Iš Atsiminimų Apie Petrą Cvirką
Keletą dienų prieš jo mir

tį, pavakare mudu ėjome 
Vilniuje Uosto gatve, da
bar, pavadinta Petro Cvir
kos vardu, ir kalbėjomės 
apie' talentingiausių mūsų 
rašytojų pirmalaikę mirtį 
ir jos priežastis. Mes atsi
minėme Praną Vaičaitį, Jo
ną Biliūną, Julių Janonį, 
Salomėją Nėrį... Visi šie 
žmonės pirma laiko mirė 
pačiame talento pražydime, 
nusinešdami į kapą pačius 
puikiausius dar neparašy
tum savo puslapius. Svars
tydami šio tragiško reiški
nio priežastis, mes prisimi- 
nėme jų sunkią vaikystę ir 
jaunystę. Kalba savaime 
nukrypo į mūsų kartos ra
šytojų gyvenimą. Petras 
atsiminė savo paties vai
kystę. Aš žinojau, kad' ir' jo 
jaunos dienos buvo labai 
sunkios. Dar lankydamas 
Veliuonos pradžios mokyk
lą, jis neturėjo kuo apsi
rengti ir apsiauti, dažnai 
badaudavo. Jo gyvenimas 
nepalengvėjo nei Vilkijos 
progimnazijoje, nei atvy
kus mokslo ieškoti į Kauną, 
apsigyvenus 
bendrabutyje.
šiuos laikus, Petras tuo gi
liai nuoširdžiu balsu, kuris 
versdavo iš karto jį pamilti 
kiekvieną, kam jis patikė
davo savo intymiausius iš
gyvenimus, tarė:,

—Nelengvas tada buvo 
gyvenimas... Ir aš neuž
miršiu savo pirmojo litera
tūrinio bandymo, kuris, ga) 
būt, nulėmė mano kaip ra
šytojo kelią. Mokykloje mo
kytojas. mums davė kartą 
laisva tema iš lietuviu kal
bos. Aš atsisėdau rašyti ir 
iš karto pajutau, kad turiu 
parašyti apie savo paties 
gyvenimą, kaip aš į moky
klą ateinu alkanas ir basas, 
sušalęs; suvargęs... Aš 
aprašiau visą tą skurdą, 
kurio pilna buvo ne tik ma
no, bet ir kitų vargingųjų 
valstiečių vaikų vaikystė.,. 
Rašydamas negalėjau susi
laikyti neverkęs: atsimenu, 
kaip karštos ašaros riedėjo 
ir krito ant>sąsiuvinio lapų.

ANTANAS VENCLOVA.
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'Petras Cvirka

mokytojas peržiūrėjo
rašomuosius darbus,

‘žiburėlio”
Prisiminęs

vo didžiausias savo jėgas ir 
rengdavo pogromus ant 
svetimtaučių ir žydų, su- 
mušdavo progresyvius žmo
nes, išdaužydavo langus, 
atlikdavo kitas žulikystes.

Šiandieną, vėl gaunasi į- 
spūdis, kad šis antisemitiš
kas, antidemokratinis judė
jimas pradeda kelti savo 
galvą, organizuodamas isto
rijos pamokas. Ore jaučia
ma nauja bacila, kuri yra 
pavojingesnė net ir už cho
lerą, bacila rasių neapykan
tos. Ta bacila vos nesunai
kino šio pasaulio civilizaci-

• jos... Tas atsitiko visai ne
seniai. 30,000,000 užmuštų: 
Milijonai buvo kankinti. 
Miestai sugriauti, kraštai 

* nuterioti. Žmonijos sielvar
tas — neišmatuojamas, ne
aprašomas.

Nepaisant to, senutė An
glijos demokratija iš tos 
vakarykščios pamokos ne
pasimokino.

Bandykime paanalizuoti 
britų fašistų organi
zacijas bei jų tikslus.

Kad apdumti politikoje 
f* w nesiorientuojantį eilinį pi

lietį, britų fašistai pakrikš
tijo savo organizaciją šiuo 
vardu: “British League of 
Ex - Servicemen.” Tai kū
dikis prieškarinių fašistinių 
organizacijų: “Britų Fašis
tų Sąjungos”, “Britų Socia
listų Lygos”, ir “Brit. Liau- 

z dies ‘ Partijos”, ir kitų kelių 
smulkesnių organizacijų. 
Skaitytojai be abejo paste

bi bes, kad jie mėgo kaišytis
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Kažin, ar verta aiškinti 
Londone ir kitur tas pono 
Ede’so tokeles svetimže- 
miam ir žydam, kurie turi 
mažas krautuvėles, kad vis
kas tvarkoje. Tai būtų laiko 
gaišinimas. Jie atsimena la
bai gerai, kaip Mosley (jų 
vadas), įkūręs fašistų par
tiją 1932 metais, vedė savo 
juodmarškinius į East-En- 
dą mušti svetimtaučius ir 
žydus bei progresyvius; 
tada atsirado barikados 
gatvėse ir fašistai būtų ra
dę kapus, jeigū ne policija, 
kuri išgelbėjo jų kailį.

Kažin, ar apsimoka aiš
kinti londonibčiams, kad 
šie gatvių mitingai yra tik
tai karštos kalbos ir dau
giau nieko, kada jie girdi jų 
kalbėtojus kriokiant: “Mes 
išmokinsime kultūros jus 
parkas ir farmerius su ply
tomis ir 'didelėmis lazdo
mis.”

Kažin, ar ponas Ede ne
paaiškintų mums, kam jų 
nariai pasirodė per varžy
tines Ribentropo privatinio 
turto, ir kam jie nupirko 
Hitlerio biustą už 500 sva
rų, kam supirkinėjo nacių 
vėliavas, mokėdami po 102 
svarus už vieną. Jie laiko 
jas kaip šventenybę, kur 
tai Anglijoje. Kam ir ku
riam tikslui? *

Eina supirkimas popierio 
ir •knygų leidyklų, centrali
zacija izoliuotų fašistinių 
grupelių, organizacijų* Už- 
mezgiami ryšiai mūsų fab
riko fašistų tarpe tolimes
nei veiklai.

Tie faktai parodo rimtą

sau ir toliau bėgios po ga
nyklą, jeigu vokiečiai jo 
dar nesuspėjo suvalgyti.

Į pietus nuo Klangių 
kaimo atsiveria iš kalnelio 
plati mėlynojo Nemuno pa
norama. Nepaprastai gra-

1 ■ Ml w *

bedievė, — ji nevaikščioda
vo į bažnyčią, netikėjo ku
nigais. Tarybiniais laikais 
ji iš karto suprato, kad 
naujoji valdžia — vargin
gųjų žmonių valdžia, ir už 
ją dėjo galvą, drąsiai leis- 
davos į ginčus su kiekvie
nų, kam tarybinė valdžia 
nepatiko. Ir senatvėje ji te
bebuvo be galo judri. .Jai 
nieko nereikšdavo pėsčiai 
ateiti 50 km iš Klangių į 
Kauną, kur ją traukė ne 
tik noras pasimatyti su sū
numi, bet ir sužinoti, kas 
girdėti pasaulyje, kas daro
si Lietuvoje. Ji mirė širdies 
liga; sulaukusi 58 metų, 
1946 metų rugpjūčio 24 d., 
eidama iš lauku, iš darbo, 
ir staiga be jėgų sukritusi 
ant tako. Tai buvo labai ge
ro būdo moteris: ji nieko 
negailėdavo svečiui ar šiai]),

pirmosios 
antraštėje.

ir į kairę. Kitoje Nemuno 
pusėje dunkso Nykos skar
džius, panaudotas A. Cvir-

prozos 
Kada-

ne-kada sušvilpia Nemune 
garlaivis, atnešdamas čia 
didžiųjų Lietuvos miestų 
dvelkimą... Nemuno kran
tais vaikščiojo Petras Cvir
ka, čia žaidė jis su savo 
vaikystės draugais, maudė
si, plaukiojo valtimi. Iš čia 
jis išsinešė tą nepaprastai

y

dėjo jį visą gyvenimą. Dau
gelis sodrių 
peizažų įėjo

Petro gimtinės 
ir į jo knygas...Kada 

musų 
jis paėmė mano sąsiuvinį, 
klasėje jį iškėlė aukštyn ir 
pasakė:

“Paklausykit, vaikai! Aš 
jums perskaitysiu geriau
siąjį darbą.” Jisai skaitė, 
o visa klasė klausėsi, rodos, 
net nealsuodama. Aš paju
tau, kad mokytojo balsas 
skaitant dreba. Klasėje ne
trukus pradėjo kukčioti kai 
kurios mergaitės, o vėliau 
pasirodė ašaros in berniukų 
akyse. Jie mano menkame 
mokinio rašinyje pažino sa
vo pačių gyvenimą. Visus 
juos pagavo mano rašinio 
teisybė. Aš pajutau, kad 
mane suprato mano drau
gai, kad juos paveikė' mapo 
žodžiai. Tada manyje gimė 
didžiulis noras aprašyti 
viską, ką mačiau aplinkui, 
kuo gyvenau aš pats, mano 
draugai, namiškiai, kai
mynai ... Ir visa tai, ką aš 
ligi šiol parašiau, tėra nuo
trupos to, ką dar reikia pa
rašyti apie mūsų žmones, 
apie mūsų valstietį — ne 
tik tą, kuris buvo, bet ir tą, 
kuris yra ir kuris auga da
bar, Tarybinėje Lietuvoje...

II.
Labai .gražus kraštas pa

gimdė Petrą Cvirką. Porą 
kartų aš buvau. Klangiuose, 
Veliuonos apylinkėse, jo 
gimtiniame kaime. Skur
džios mažažemio trobelės 
stūkso dešiniajame Nemu
no krante, be tvorų ir be f v
medžių. Tai Petro Cvirkos 
gimtinė. Žmonės čia nuo
stabiai kalbūs, jie mėgsta 
visokius pobūvius,, — ves
tuves, krikštynas, jie šau
niai dainuoja ir neretas 
yra geras pasakorius. A. 
Juškevičiaus rinkiniuose 
daug randame dainų, prieš 
kelias dešimtis metų užra
šytų iš Cvirkienės. Tai P. 
Cvirkos senelė, garsi savo 
apylinkės dainininkė. Aš 
gerai pažinojau Petro mo
tiną Marijoną Cvirkienę, 
kuri savo būdu labai primi
nė man jos sūnų rašytoją. 
Tai buvo moteris, temokė
jusi tik skaityti, kuri savo 
nepaprastu judrumu, im
pulsyvumu, kalbumu, do- 
mėjimusi visa tuo, kuo do
misi paprastai tik plačiau 
prasilavinę žmonės, stebino 
kiekvieną, kas ją pažinojo. 
Paprasta valstietė ji domė
josi politikos klausimais, 
skaitė laikraščius ir norė
jo žinoti viską, kas vyksta 
ne tik Lietuvoje, bet ir pla
čiajame pasaulyje. Labai 
įdomu, kad ši sodžiaus mo
teris buvo apsisprendusi

Cvirka susipa- 
jau reikalingam pagalbos ' žinau 1927 ar 1928 metais, 
Atsimenu, kaip dar J karo Rada jis atvažiavo į Kauną 
pabaigą, kada vokiečiai bu-|jr įstojo į Meno Mokyklą, 
vo išvyti iš Veliuonos, ir 1 rodydamas nemažų gabu- 
frontas sustojo kiek toliau nių' ___ _
į vakarus, Cvirkienė pėsčia nui. Jis gyveno tada viena- 
atėjo į Kauną, be galo su- me 1 

vokiečiai Šimkum, 
gali grįžti atgal. Aš ją įti-j būrelio” bendrabutyje, prie 
kinėjau, kad jie jau baigia-1 Ukmergės plento, beveik 
mi triuškinti, kad grįžti jie j vis-a-vis prieš raudonuo- 
jau nebeturi jėgų. Mano į sius buvusius “Saulės” na- 
apraminta, ji, vėl iškėliau- mus. Ligi šiol yra išlikę tie 

prižadėjo erdvoki mediniai namai, 
'kuriuose savo mokslo die- 

teisybė nas ne v,enas šių die-

vaizduojamajam me

sirūpinusi, kad
kambaryje su Jonu;

, garsiajame “Ži-

dama ’ namo, 
man:

— Jeigu tavo
Antanėli, jeigu tie prakeik
ti vokiečiai nebegrįš, aš tau 
būtinai atgabensiu dovanų 
avina ... c

nu Tarybinės Lietuvos vei
kėjas. Tuomet aš buvau 
Kauno universiteto studen-

‘ tas ir dažnai, užeidavau pas 
J. Šimkų, su kuriuo mane 
siejo abiem mum bendras 

man atrodė per didelis at-!^.°^.n^s i ^Bnatūią, ii Su
lyginimas už tokia menka 11,°-le mudu tada zengeme 
mano paslaugą. Aš jai zlngsnius- Kar- •
sakiau, kad bus daug ge-j*^ man pasakė,
riau, jog tas avinas laisvas j (Bus daugiau)

Aš džiaugi aūs, kad mo
teris nusiramino. Avinas

s

s

s
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importą Colorado 
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, Keisti 
Anglijoje, 
džiama, 
pirkti nuodų iš vaistinės. 4š 
kitos pusės, jam leidžiama 
pirkti fašistų spaudą, kuri 
yra didesni nuodai, kadan
gi ji užnuodija žmogaus 
protą.

Asmuo 
svarų už 
vabalo iš
skaitoma pavojinga gręsme 
bulvėms. - Britų fašistiniai 
vabalai, kurie yra pavojin
gesni visam pasauliui, gali 
veistis po Anglijos pama
tais ir dar apsaugomi kara
liškos policijos. J. L. 
24-11-48, Londonas.

nos minėjimas.
Prakalbos, dainos, diskusi

jos.
Kalbėtojai: D. M. Šoloms- 

kas, iš Brooklyn, N.Y.
V. J. Valley, iš New Bri

tain, Conn.
Kalbėtojas nuo Trečios, 

Progresyvių Piliečių Partijos.
Dainuos Vyrų Choras.
Kovo 14 d. LLD Moterų 

Klubas rengia tarptautinį 
Moterų Dienos minėjimą. Mes 
visi žinome, kad šis metas 
svarbus metas. Šį metą /įvyks
ta šalies rinkimai. šį metą 
organizuojasi Progresyvių Pi
liečių Partija. Tai istorinis 
dalykas. • p

čia bus peržvelgiama, ką 
reiškia Tarptautinė Moterų 
Diena. Kokią rolę moterys 
lošia kovose už geresnį gyve
nimą/ už laisvesnį gyvenimą.

Drg. šolomskas, kaip žinia, 
geras prakalbininkas. Jis 
nušvies - išaiškins tuos visus 
reakcijos riksmus, kurie su
kelti prieš jiems sapnuojamą 
komunizmo pavojų ir tuom 
pat kartu jie rengia sukurti 
trečią pasaulinį karą. Jau 
veik 3 metai po karo, o taksai 
uždėti karo laiku dar slegia 
biednuomerię ir šiandien. 
Taipgi, kalbės ' apie trečios 
partijos reikalus. Papasakos 
gyvu žodžiu, kaip įvyko 
Bronx’e, N. Y., rinkimai, kur 
trečioji partija taip supliekė 
senąsias reakcines partijas.

Drg. V. J. Valley kalbės 
apie Connecticut valstijoj or- 
ganizavimąsi trečios partijos.

Kokios metodos naudojamos 
organizavimui, kaip eina tas 
darbas pirmyn ir kodėl jis ei
na sparčiai. Ką mes lietuviai 
veikiame ir ką dar privalom 
daryti.

Veikiausia bus vietinis kal
bėtojas, raportuos, kaip dar
bas eina trečios partijos rei
kaluose. Dr. Charles Levin, 
pirmininkas pirmo kongresinio 
distrikto, raportuoja, kad dar
bias eina dieną ir naktį tre
čios partijos budavojime Hart
forde. Jis sakė, iš Hartfordo 
bus nemažiau kaip 250 dele
gatų į naujos, trečios partijos 
konvenciją balandžio (April) 
3, New Haven mieste.

• Bet, žinoma, jis dar nepri-. 
skaitė lietuvių delegatų. Lie
tuviai pradėjo smarkiai orga
nizuoti-trečios partijos pagrin
dus. Organizuojasi klubai, 
progresyvės organizacijos vei
kiausia rinks pilnus skaičius 
delegatų. Veikiausia mūsų 
Lietuvių Piliečių Politinis 
Klubas užgirs trečios partijos 
reikalą, o tas reikalas nau
dingas visiems. Reiktų iš vi
sų organizacijų dalyvauti 
valstijos trečios partijps kon
vencijoje. Jei kur valdybos 
tam nepritartų, nariai susira
šę i Wallace rėmėjų grupę ne
mažiau' 10 gali pasiųsti dele
gatą. .1

Tai visi organizuokitės atsi
lankyti į virš minėtas prakal
bas. Ten išgirsite apie trečios 
partijos kūrimąsi visas infor
macijas.

Prakalbos įvyks šį sekma
dienį, kovo 14 d., Lietuvių Pi

liečiu Klubo salėje, 227 Law
rence St., Hartforde. Įžanga 
nemokama. Pradžia 2 :30 po 
pietų. Beje, teko patirti, kad 
organizuojasi lietuvių klubas 
trečios partijos rėmimui 
Windsor, Cohn. Bravo! Ką 
sakote draugai Mancheste- 
ryj ? Ten turi būt Wallace’o 
rėmėju klubas. ‘ Jos.

WATERBURY, CONN. WATERBURY, CONN

KONCERTAS
KONSTANCIJOS MENKELIŪNAITĖS (
RENGIA VILIJOS CHORAS

Konstancija Menkeliūnaite
! Gerb. Waterburio ir apylinkės lietuviai! Mes 

kviečiame jus visus dalyvauti šiame koncerte ir jį 
paremti.

Programoj dalyvauja Konstancija Menkeliūnaite 
(Campa), neseniai atvykus iš Italijos. Taipgi ir
Waterburio Vilijos Choras, vadovybėje Gertrude 
Ulinskaitės. (

Po Koncerto viešnia-dainininkė Menkeliūnaite 
papasakos ką ji pergyveno Italijoje karo laiku ir apie 
lietuvius pabėgėlius Italijoje.

Įžanga 83c., Taksai 17c. Viso $1.00.
—Kviečia Rengėjai.

3 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Ketvirt., Kovo 11



PASKUTINIS CARAS
-10-4.47— * (Istorine Apysaka) * -i^—

Paraše Justas Paleckis

Pasivažinejus Floridoje

(Tąsa)
Nuo pat ryto kareiviai ir darbininkai 

pradėjo atiminėti privatinius ir valsty
binius automobilius revoliucijos reika
lam. Ginkluoti būriai pradėjo daryti kra
tas senosios valdžios' atstovų ir žinomų 
monarchistų butuos, ieškoti ginklų, su
iminėti ir vežti į Dūmą.

Dūma virto ne tiktai politiniu revoliu
cinio Petrapilio centru. Dūma pasidarė 
ir pirmuoju revoliucijos kalėjimu. Išlei
dusi iš kalėjimų senuosius kalinius, re
voliucija nuo pirmos dienos pradėjo kišti 
į kalėjimą savo priešininkus. Tačiau to
ji pavasario revoliucija stengėsi būti hu
maniška, pateisinti nekruvinosios revo
liucijos vardą, kurį ji įgijo dėl nedidelių, 
palyginti su perversmo didumu, aukų, 
Humaniškumo šūkį paskelbė Kerenskis, 
viešai taręs, kad Valstybės Dūma kraujo 
nelieja, kad didžioji Rusijos revoliucija 
neturi suteršti savęs klaikiorrf žudynėm. 
Tas šūkis išgelbėjo gyvybę daugeliui se
nojo režimo žmonių, kurių gaivalinga re
voliucine neapykanta nebūtų pasigailė
jusį.

Dūma pasidarė kaip ir skirstomuoju 
kalėjimu, kaip ir nuovada, nes čion pra
dėjo vesti visus suimtuosius. Išgirdę apie 
Dūmos humaniškumą, senojo režimo šu
lai net patys pradėjo eiti į Dūmą ir pasi
duoti, pareikšti savo sutikimą nesiprie
šinti naujajai tvarkai. Vis dėlto su Dū
ma jiem atrodė maloniau turėti reikalą, 
kaip su žiauria revoliucine minia.

Vieną pirmųjų minia atvedė teising. mi
nisters Ščeglovitovą, persirengusį į ka
reivišką milinę. Jis pirmasis buvo patal
pintas Ministerių paviljone, kur papras
tai Dūmos posėdžių metu susirinkdavo 
ministerial, o dabar buvo paskirtas su
imtiesiem laikinai patalpinti.

— Žiūrėkit, žiūrėkit, veda Štiurmerį! 
—kalbėjo minioj, kuri nesiskirstė ties 
Taunijos rūmais.— Kaip jis sunkiai te
gali paeiti, tur būt serga.

— Golicinas, Golicinas, matot, ir Go- 
liciną atvedė.

—Kas tas toks? Ar įik ne Renenkam- 
fas? Tikrai Ėenenkamfas. Vaje, koks su
lysęs ir sulinkęs Jas Rytprūsių didvyris! 
O smarkus vyras buvo, “geltonuoju pavo
jum” jį karininkai vadino! Išdavikas! Ei; 
generole, kur tavo žadėtasis Berlynas? 
Ne tik ranką, bet galvą tokiam nukirs
ti! — triukšmavo ir nerimo minia, keik
dama Renenkamfą.

— Ehe, ir pats miesto viršininkas pa
teko! žiūrėkit Balką veda! O tas? Bene 
finansų ministeris Barkas? Kokį čia ge
nerolą atgabeno taip ginkluotu sunkve
žimiu? Čia ne generolas, bet profesorius 
Reinas, Sveikatos ministeris! Nieko sau, 
sveikas vyras!-

— O Protopopovas kur? Neatvežė dar 
Protųpopovo? Na, tokio tai gyvo nerei
kėtų Čion vežti t Sako, pasislėpė kažkur 
Protopopovas! Kur jam slėptis—jo “och- 
ranka” dega, o jo šnipus syilina! Pats 
mačiau, taip ir kiša juos į ugnį!

— Sako, Suchomlinovą suėmė! Kaip 
suėmė? Juk jis sėdėjo. Petropavlovsko 
tvirtovėj! Eik, sėdės tau toks! Jau se
niai išleido, ir' sveikutėlis būtų išlikęs, 
jei ne revoliucija! O štai Bejeckį veda, 
patį policijos viršininką! Na, jau kaput' 
Rusijos imperijai, jau nebeatsikels, ,jei 
jau policiją ima taip tampyti ir areštuo
ti!

Dūmon suvežtųjų naujųjų kalinių 
skaičius greitai augo, nes čion gabeno 
visus. “Vežkim į Dūmą, o ten išaiškins!'’ 
— taip kalbėjo naujosios tvarkos saugor 
jimo’savanoriai. Dūmoj susidarė komisi
ja, kuri skirstė suimtuosius. Vienus, ku
riem galėjo iškelti kokių nors kaltinimų, 
ar kurie buvo svarbūs senosios valdžios 
darbam nušviesti, paliko suimtus, o ki
tus paleido.

Pavakarėj į Dūmą atvyko išbalęs žmo
gus brangiais kailiniais apsivilkęs, bet 
be kepurės. Sutikęs kažkokį studentą 
Dūmos vestibiuly jis tarė:

— Kur čia revoliucinis komitetas? Su
imkit mane, — aš esu ministeris Proto
popovas !

Taigi, Protopopovas nenusišovė, kaip 
buvo grasinęs. Kurį laiką pasislapstęs 
-Badmajevo namuos, jis atėjo pats ir pa
sidavė į Dūmos rankas. Buvęs Dūmos 
vicepirmininkas, jis čia galėjo saugiau 
jaustis, negu bet kurioj slėptuvėj, nes

kur jis bebūtų, visur girdėjo koliojant 
prakeiktąjį Protopopovą, vadinant Jį ca
ro budeliu,’“prochvostu,” žmonių žudiku.*

Netrukus atėjo pasįduoti Dūmai ir 
karo ministeris generolas Beliajevas ...

Revoliucija triumfavo. Žmonės vis dar 
nenorėjo tikėti, kad caro valdžia, kuri 
dar vakar, užvakai’ atrodė tokia galin
ga ir smarki, dabar jau perblokšta, su
byrėjusi. Nejaugi taip lengvai žlugo ca
rizmas, prieš kurį taip sunkiai kovojo 
kelios žmonių kartos. Išsipildė geriausių 
ir pažangiausių Rusijos žmonių svajo
nės, išsipildė Puškino pranašavimai, kad 
už pakartuosius “dekabristus4” ir kitas 
aukas skaudžiai nukentės carizmas. 
(“Dekabristai” — gruodminkai, 1825 
m. gruodžio sukilimo dalyviai.)

Džiaugsmingas susijaudinimas apėmė 
Petrapilį. Jauni ir seni skubėjo į dar ife- 
nurimusias, dar šūviais tebeskamban
čias gatves. Ėjo išreikšti savo džiaugs
mą, ėjo pasidalinti tuo nuotaikos pakili
mu su kitais. Nepažįstami. žmonės svei
kino vienas kitą, bučiavosi, spaudė ran
kas. Tai buvo gražus, staigiai pražydęs 
revoliucinės romantikos pavasaris. Toji 
nuotaika vis augo ir kilo su kiekviena 
valanda, su kiekviena nauja žinia apie 
revoliucijos laimėjimus.*

Toj nuotaikoj visi užmiršo ir karą ir 
maisto stoką, dėl kurios buvo kilusios 
riaušės. Užmirštųjų dalykų tarpe buvo 
ir cai;as. Taip, dabar, aiškėjant revoliu
cijos pergalei, niekas ir nepagalvojo apie 
patį carizmo simbolį, vakarykštį Rusijos 
vienvaldį carą. Nekilo jo astneniui ir 
ypatingos neapykantos. Senojo režimo 
galybei sprogus lyg muilo burbului, ne
pastebėtu šešėliu žmonių sąmonėj išny
ko caras Nikalojus. Nejaugi jis dar ne
pasitraukė? — galvojo revoliuciniai pe- 
trapiliečiai, jei kas jį atsimindavo.

Tik atkakliausi monarchistai tebegal
vojo, kad išgelbėjihias dar gali ateiti. Su 
pasibiaurėjimu žiūrėjo monarchistai 
Markovas ir Šulginas į žmonių minias, 
kurios aptvindo kadaise taip rimtas ir 
iškilmingas Taurijos rūmų sales.

— Kulkosvydžių! Kulkosvydžių reikia 
tai šlykščia j ai liaudies masei, tom chuli
ganų gaūjom! — galvojo monarchistas 
Šulginas. — Nikalojus I pakorė penkis 
dekabristus sukilėlius savo sostą apgin
damas, o jei Nikalojus II sušaudytų 50,- 
000 “fevralistų,” tai būtų per pigi kaina 
ūž monarchinės Rusijos išgelbėjimą! 
(“Fevralistų” t. y. vasarininkų, nes re
voliucija senuoju rusų kalendorių įvyko, 
vasario mėnesį.)

Bet jau paskutiniai kulkosvydžiai bai
gė iškristi iš monarchistų rankų. Gene
rolas Chabalovas pranešė' Aleksejevui, 
kad iš visos Petrapilio įgulos jis beturi 
tik 600 pėstininkų, apie 500 raitelių, 15 
kulkosvydžių ir 12 patrankų; su vos 80 
šovinių. Paskutinės monarchijos jėgos 
užsidai’ė Admiraliteto rūmuos. Tačiau, 
kai sukilėliai pagrasino pradėti iš Pe- 
tropavslovsko tvirtovės Admiraliteto ap
šaudymą, pas Chabalovą atvyko jūros 
reikalų ministerio adjutantas. Jis minis- 
terio vardu pareikalavo apleisti Admira
liteto rūmus, kad jie nebūtų sugriauti. 
Tadą, buvo nutarta monarchijos gynimą 
Petrapily visiškai nutraukti. Patrankas 
nuvežė atgal į parką, kulkosvydžius ir 
šautuvus paslėpė rūmuos, o karius palei
do* be ginklų. Admiralitetą užimti atvy
kę revoliuciniai kareiviai ten dar sura
do generolą Chabalovą ir džiūgaudami 
nutempė į Dūmąr tą paskutinį nevykėlį 
monarchijos gynėją.<►

Užmirštasis caras tą dieną savo puoš- 
niuoju traukiniu važiavo Carskoje Selo 
kryptimi, važiavo per Oršą, Viazmą, Li- 
choslavlį. Jokių žinių iš Petrapilio caras 
negaivo, Jis buvo ramus, pasitikėdamas, 
kad smarkusis Kronštato malšintojas 
Ivanovas jau netrukus pradės veikti Pe
trapily ir išvaikys ' riaušininkų gaujas. 
Caro traukinį, kaip visada sutiko urėd- 
ninkai ir gubernatoriai. Visur buvo ra
mu. Saulėta, kiek šalta diena. Kaip visa
da, caro traukinį savo ruožais lydėjo ke
lio inžinieriai. Toji priprasta tvarka vi-, 
siškai pakėlė caro nuotaiką, liudijo, kad 
visa didžioji Rusija rami ir jis tebėra 
visagalis caras. 3 valandą dienos caras 
siunčia iš Viazmos carienei telegramą 
anglų kalba:

(Bus daugiau)

Kur Buvau—Ką Mačiau?

Ir man teko pavažinėti po 
įvairias Floridos vietas ir pa
sigrožėti jų įvairumu ir grožiu.

Atvažiavus pas mane mano 
gerai draugei iš Pittsburgho, 
abi nutarėme pavažinėti po žy
mesnius Floridos miestus ir pa
matyti, kaip jie atrodo. Nuta
rėme — padarėme., Pasipirko
me bilietus ant buso ir vieną 
gražų rytą leidomės kelionėn.

Kadangi mano draugė turė
jo artimus gimines Dade City, 
tai visų pirma ir sustojome jų 
aplankyti. Dade City yra ma
žas, daugiau į provincial! pa
našus, miestelis ir nieko jame 
ypatingo ir įdomaus nėra.

Kiek teko sužinoti, jog ja
me yra didelė citrų fruktų iš- 
dirbystė, kurioje daug fruktų 
sunkos išspaudžiama ir supi
lama į kenukus. Man užklausus 
vieną darbininkę, kiek ten už
dirbama į valandą, gavau atsa
kymą, jog nuo 45 iki 65 cen
tų valandai mokama. Ten nėra 
unijos, ir darbininkai yra labai 
persekiojami ir išnaudojami.

Susiradome mano draugės 
gimines. Tie žmonės yra nauji 
Dade City gyventojai; jie ten 
atvyko iš Columbus, Ohio, dė
lei sveikatos pataisymo. Ka
dangi, jiems klimatas, čia pati
ko, tai jie nusprendė pastoviai 
apsigyventi; jau spėjo ir na
melį pasibudavoti. Nors jų na
melis dar ne visai baigtas sta
tyti, o sakė jau kainavęs 8,000 
dolerių.

Ant rytojaus anksti leidomės 
toliau į kelionę. Oras buvo ap
siniaukęs ir lietus pradėjo ly
noti, o mes visų pirma turėjo
me sustoti Silver Springs, pa
matyti to taip plačiai išgarsin
to ežerėlio — jo dugno grožy
bių. Ten nuvykę pasipirkome 
bilietukus, užsimokėdamos. po 
$2.30 už vieną, sėdome laive
liu su stiklo dugnu (žinoma, 
jautėmės pusėtinai apluptos) ; 
bematant laivelis prispildė 
žmonėmis, pradėjome plaukti, 
o laivelio vairuotojas mums aiš
kino, kas terr dugne yra. Vie
tomis matėsi labai gražių vaiz
delių, atrodė kaip koks žuvų 
ir čerapokų rojus. Jų ten ma
tėsi įvairių-įvąiriausių spalvų 
ir visi tie vandens gyvūnėliai 
tik suka aplinkui laivelį, nes 
žmonės juos kuomi nors vaiši
na, todėl tie gyvūnėliai ir lydi 
apsupę laivelius. Vietomis ma
tėsi labai gražūs vaizdeliai, lyg 
koks tai mažas miškelis, pri
sodintas kalėdinių eglaičių — 
vien tik žiba-mirga, lyg bliz
gučiais apsagstytas. Vienoje 
ežerėlio gilioje' vietoje, tarpe 
didelių skalų, mums vadas aiš
kino, kada tai labai seniai, tik 
po vestuvių jauna porelė yra 
nusižudę, nežinia, ar iš .didelės 
meilės, ar iš skurdo. Dar ir 
dabar jaunosios velionas ant tų 
skalų tebetįso.

Vėlybame vakare apleidome 
Silver s Springs ir išvykome į 
Daytona Beach, kur pribuvus 
jau nieko tą vakarą nebegalė
jome matyti, nes buvo jau pu
sėtinai' vėlu, o mudvi buvome 
pusėtinai pavargusios; visų pir
ma susiradome kambarį, užsi
mokėję 4 dolerius už nakvynę 
— ėjome gulti.

Ant rytojaus, išbudę anksti, 
matėme lauke gražiai saulutę 
šviečiant, toi ir mes išsiskubi
nome į atvirą orą. Bet išėję 
lauk pajutome šaltį, mat, nak
tį oras buvo labai atšalęs ir 
matėme šen-ten šalnos apšaldy- 
tus kvietkelius ir jaunus mede
lius.

Daytona Beach miestas buvo 
biskį šaltesnis, nes pats vidu
rys jo papuoštas didele ir pui
kia upe, kuri guli ųjrięš pačią 
centralinę gatvę, o kitame šone 
mies’to ir pats Atlanto vande
nynas.

Pasiėmėme busą ir patraukė
me į pamarį pažiūrėti tų gar
siųjų “byČių.” Byčiaį tikrai la
bai gražūs. Įvairių spalvų ak
menimis išbudavota didelė at
virame ore svetainė ir didelis 
puikus orkestrai steidžiųp. Ka
dangi buvo šalta, tai mažai 
žmonių tesimatė. Mes ten ne
užtrukome ilgai, po piet išvy
kome į St. Augustine.

Atvykus į tą miestą, radome

dar šaltesnį orą: vėjas smar
kiai pūtė. Negaišuodamos pa
traukėme miestan susirasti 
nakvynei kambarį ir kiek apsi- 
šildžius eiti miesto apžiūrėti.

St. Augustine miesto gatvės 
labai siauros, panašios į alias. 
Besidairant gatvėse pamatėme 
garsinimą, jog renduojasi kam
bariai labai prieinama kaina. 
Vargais negalais dasigavus į 
nhmo vidų (durys senos, persi
metusios, vargiai atidaromos), 
pamatėme negrę moteriškę, sto
vėjusią viršui laiptų. Man jos 
užklausus ar kambariai ren
duojasi negrąms ar baltiems, 
gaunu atsakymą, jog baltiems. 
Paklausus, koks kambarys ir 
kiek jis kainuoja vienai nak
čiai, ji atsakė, jog 10 dolerių. 
Paklausiau, ar toj, stuboj yra 
šiluma? Juoduke šyptelėjo ir 
atsakė, jog namas neapšildytas. 
Aš pasiėmiau savo valizą, peš
te Įėjau savo draugę už ranko
vės, nes ji bandė derėtis. Mu
dvi išėjome į gatvę. Truputį 
paėjusios, vėl pamatėme iška
bą: “Svečių Užeiga,” I šią vie
tą labai nedrąsiai ėjome tei
rautis kambario, nes, namas at
rodė gana gražus ir švarus, 
manėme, jog čia kambarių kai
nos bus daug aukštesnes, negu 
pirmajame name. Moteriškė 
atidarė duris, pavadino mus į 
vidų, parodė gražų garu apšil
domą kambarį, pasakė, kad kai
nuos 3 doleriai už naktį. Mudvi 
labai nudžiugome ir užsimokė
ję ėjome gulti.

Ant rytojaus skubinome į 
buso stotį, kad sužinoti, kokiu 
laiku bus galima pamatyti tą 
garsų, iš visų šalies miestų se
niausią miestą. Stotyj paaiški
no, kad 10 vai. ryto busas veš 
turistus miesto apžiūrinėti. Nu
sipirkome bilietus, po $1.75 
kiekvienas ir laukiame to buso. 
Išlaukus pusvalandį, o buso vis 
nėra. Vėliau mums paaiškino, 
jog busas užšalo ir negalįs iš
eiti. Galų gale atsirado didelė 
privatiška mašina ir išvežė 
mus, pasažierius, kurių buvome 
viso 5.

Visų pirma sustojome pačia
me viduryj miesto, prie didelės 
aikštės, kur senovėje turtuoliai 
varžytinėse pirkdavo - parduo
davo vergus. Ten juos atvežda
vo ir pririšdavo prie tam tikrų 
stulpelių, kaip gyvulius.

Toliau vadas mus nuvežė į 
vieną didelę protestonų tikėji
mo bažnyčią. Suėjome į vidų, 
vadas paaiškino, kad tą bažny
čią pabudavojo koks ten didelis 
turčius, kurio vardo nepamenu, 
j is i pats su žmona ir dukra ten 
palaidotas. Vadovas aiškino 
jog tas ponas buvęs labai žiau
rus savo žmonoms. Buvo vedęs 
3 kartus. Jo pirma žmona išėjo 
iš proto ir mirė; antroji — nu- 
sižudžius pati; trečioji gyva 
nuo jo paspruko — išsiskyrė. 
Gal bažnyčią statė, kad jam 
nuodėmės būtų atleistos. Kas 
ten žino, ar buvo jam griekai 
atleisti, ar ne?

Toliau tapome nuvežti į se
niausią tame mieste namą. 
Įėjimui į tą namą užsimokėjo
me po 35 centus. Namas, ma
tyt, labai prastas, nieko gra
žaus jame nėra, šimto ar dau
giau metų rakandai, indai ir 
visokie senoviški daiktai. Iš na
mo išėjome į didelį gražų kie
mą, kuriame radome “wishing 
well,” kurin žmoneliai meta si
dabrinius pinigus ir “wishina” 
visokių dalykų — gal gero, 
gal kam blogo, kas ten juos su
žinos. . .

Iš ten patraukėme į seniau
sią šioj šalyj mokyklą. Ten už
simokėjome įžangos po 1 dole
rį. Įėjome į kiemelį, kuriame 
stūkso mažiukas namelis sų 
dviem mažyčiais langeiiukais. 
Viduje kambarėlis prisodintas 
mažų balvonėlių, kurie persta
tomi kaipo anų laikų vaikučiai.

Iš ten sustojome į atsijapni- 
nimo fontaną. Ten kięmę rado
me labai gražiau jaunas ispa
niškais rūbais pasirėdžiusias 
merginas, bet žilais plaukais, 
būk tai atjaunėjusios bėgda
mos tą atsijauninįmo vandenė
lį. Jos. išreikalavo iš mūs po 80 
centų ir visi patraukėme to 
jauninimo vandens pagerti. 
Nors mes to vandens gerokai

išsigėrėme, bet nei biskį jau
nesniais neatrodėme.

Iš ten mus nuvežė į indijonų 
kapines ir čia nieko gražaus ar 
patraukiančio nematėme, vien 
tik seni pajuodavę kaulai visur 
išmėtyti. Mat, senovėje indijo- 
nai palikdavo kaulus ant žemės 
paviršiaus; ką jie su kūnais 
padarydavo, neteko sužinoti.

Dar vienon ir jau paskutinei! 
vieton tapome nuvežtos, tai į 
seną fortą, kur senuose laikuo
se ispanai su indijonais karia
vo. Visas viršus to forto apsta
tytas didelėmis kanuolėmis, o 
viduj, kiemas ir visokie urvai, 
iš kurių ispanai gynėsi nuo in
dijonų ir suėmę juos į nelaisvę, 
laikė uždarytus tuose baisiuose 
urvuose iki mirties. Net šiur
pu darosi pamanius, kaip žiau
riai tuose laikuose žmonės 
žmones kankino.

Apie ketvirtą valandą po 
piet apleidome St. Augustine 
miestą ir patraukėme link Or
lando. Pribuvus ten, susirado
me kambarį, kuris buvo vienas 
iš geriausių ir šilčiausių mūs 
visoje kelionėje; kainavo tik 3 
dol. už naktį. Ant rytojaus ėjo
me miesto apžiūrinėti.

Orlando miestas nieko sau, 
iš jo gražumo atžvilgio ir ne 
visai mažas. Bet jame nėra nie
ko įdpmaus-istorinio. Pasivaik
ščiojome, pasipirkome “suveny
rų” ir apie antrą valandą ap
leidome jį.

Valiuojant iš Orlando į Win
ter Haven matėsi tūkstančiai 
akrų orinčių sodai, kurie suda
ro didelį grožį savom spalvom.

Pribuvę į Winter Haven pa- 
sisamdėme vežiką ir patraukė
me pažiūrėt tų taip garsių Cy
press Gardens. Čia užsimokė
jome po $1.20 ir įėjome vidun. 
Visas tas daržas apima gal apie 
kokią 10 akrų žemės plotį ir po 
visą tą daržą siauri cementi
niai takeliai vingiuoja į visas 
puses; taipgi po visą daržą la
bai gražus upelis vingiuoja į vi
sas puses ir laiveliai su žiūro
vais ir vadovais visą apžiūri
nėja. čia matome įvairių įvai
riausių gėlių ir medelių, o jų 
grožio negalima apsakyti, žo
džiu sakant, čia tikras Adomo 
ir Ievos rojus.

Ant rytojaus važiuojant su 
drauge atgal į St. Petersburg 
kalbėjomės, jog nors nemažai 
mums ši kelionė kainavo, bet 
buvo verta. Pamatėme labai 
daug to, ko iki tol nebuvome 
matę — tas viskas pasiliks 
mūsų atmintyje ilgai.

Nors Floridoj yra gražių 
miestų, bet St. Petersburg’© aš 
nemainyčiau nei’ ant vieno jų.

St. PetersDurg. Ha.
Waljaęe’yį Remti Mitingas 

I

Vasario 29 d., 4 vai. po piet, 
negrų presbiterionų bažnyčio
je, kampas 8 gatvės ir antros 
Ave. So.; įvyko pirmas organi
zacinis Peoples Progressive 
Party mitingas.

Mitinge dalyvių galėjo būti 
apie 50 žmonių, vyrų ir mote
rų. Didžiumą susirinkusiųjų su
darė negrai žmonės, buvo jų 
ir kelios moterys.

Apart to, ko naujai suorga
nizuota žmonių progres. parti
ja siekiasi, buvo plačiai kalbė
ta apie skatinimą piliečių re
gistruotis, kad - toji partija ir 
jos statomas kandidatas Henry 
A. Wallace Jungtinių Valstijų 
prezidento vietai būtų padėta 
ant baloto ateinančio rudens 
šalies prezidentiniuose rinki
muose.

Tarpe kalbėjusių — savo 
mintis pareiškusių už Wallace 
ir jo pažiūras link pasaulinės 
ir naminės politikos — buvo jo 
brolis John Wallace, koks tai 
daktaras, kuris pareiškė, jog 
Henry Wallace yra tęsėjas ve- 
lionies Franklino Roosevelto 
politikos, keli negrai vyrai ir 
viena jauna, graži negrė mergi
na ir viena baltvcidė jau suau
gusi mergina — karšta Henry 
Wallace’o sekėja ir rėmėja.

Iš lietuvių ten buvo J. N. Si- 
mąns ir K. Tashalis, kuriuos 
tą pačią dieną ALDLD St. Pe
te. kuopa paskyrė kaipo atsto
vus į Peoples Progressyve Par
ty. , J. K.

čia oras vienas iš patogiausių 
ir maloniausių, ir šilčiausių 
žiemos laiku. Mano supratimu, 
šis miestas turistam yra pato
giausias, kadangi jame, ypač 
ant Central Avė. po abi pusi 
gatves pristatyta benčių (suo
lų, žaliai maliavotų), ant kurių 
žmonės pasisėdi, saulėje pasi
šildo, o tos saulelės čia visuo
met užtektinai yra, na, ir pa
sikalba.

Tai ir viskas, ką aš turėjau 
parašyti iš savo kelionės įspū
džių.

Natalia Lenigen.

SANDĖLIS knygų 
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldę knygk. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus d rukna, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

Vainikėlis, maža maldę knygelė. Pa
vaikai. raišių maldos, drūtai# juo
dais apdarais ..... _.....   75c

Oficicrių Klausimai, Karei vi ę Juokin
gi Atsakymai; daug juokų .......... 15c

Apie Dangę, Saulę, Mėnesi ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., išaiškinimai, 

ką jie reiškia ................................ $2.25
Celibatas, neveduisę Kunigų Gyvenimas 

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

apie burtus .-..................................... 35c
Dainę Knyga, su apie 120 |vairię dainę 75c 
Detroito lietuvių katalikę muštynės ir 

; pro va su socialistais, už dalinimą 
lapelių prie bažnyčios. Knygutė su 

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

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

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

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

kitoki elgesiai, 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 metę ............. ................  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, Jeruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
fyaimė 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, prie ko jie

priveda žifiogę ...................................... 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 ir 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- 
veiksj. jrankię kankinimo ................ 30c

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

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

Noah Ark’as, {domus skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

Kristaus pasekėjas ........................ _.... A.50
Trys Užkeiktos Karalaitės .................... 25c
Velnias Kapitonas, 3-ję 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 SAPNU knyga 300 pusi.

$ 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 | 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 
JCraujo 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 laknys 

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

lovoje ....................................................... 60c
Vidurių valytojas ...............    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 Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00.
Nuo Pailių .........................      85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų 60c
Nuo nemalonaus kvapo ..............   85c v
Nuo surūgusio pilvo (heartbuml —__ 85c
Nuo veneciškų ligų .....     $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilimo .... . ..................... .—-............ 60c
Norintieji įsigyti bile vien* iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite j:

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

(adv.)

|j. J. Kaškiaučius, M. D.;; 
T 580 Summer Avenue, R 
į Newark 4, N. J. J J
f HUmboldt 2-7964
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Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

4 pusk—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Ketvirt., Kovo 11,1948



PHILADELPHIA. PA
Vasario 25-tą dieną LLD ( Konstanciją Menkeliūnaitę 

' 10-ta kuopa surengė koncer- I publika pasitiko simpatingai, 
tą Konstancijai Menkeliūnai-1 išsiilgusiai ją matyti ir pasi- 
tei. Koncertą atidarė J. A. 
Bekampis, perstatydamas iš 
programos Lyros Chorą, kuris 
sudainavo Amerikos ir Lietu
vos himnus ir dar keletą liau-

’ dies dainų, po vadovybe Ro- ka daina ir jau prabėgo net 
žytės Merkytės. Choras ne- 10 metų, kaip šią dainininkę 
didelis, bet balsai harmoni- teko girdėti. \ 
zavosi dainiai. Tarytum jinai dar pajaunė

jo gyvendama Italijoje. Kas 
atsilankė, girdėjo jos daina
vimą, visi gėrėjosi lydėdami 
gausiais aplodismentais. Tar
pe jos dainavimo 
kam pis trumpai 
apie karus, kovas 
pasaulio padėtį.
užbaigė Lyros Choras, sudai
nuodamas keletą dainų. Juo 
gėrėjosi ir vietiniai Muzikalės 
Salės kliubiečiai, o reikia ži
noti, kad per vidurį savaitės 
ne visi choriečiai tegalėjo iš- 

i likt iš darbo.
Didelė klaida buvo padary-

klausyti jos dainų. Ji daina
vo skirtinga balso technika— 
daugiau pažengus muzikos to
bulybėje. Tai jau seniai Phi- 
ladelphijoj girdėjosi lietuviš-

ta rengiamo koncerto komisi
jos, kad surengė koncertą 
trečiadienį. Nenoriai platino
si tikietai ir iš kalno nela
bai buvo galima pardavinėti. 
Gavome visi barti, kodėl nesu- 
rengėm šeštadienį arba penk
tadienį. Padaryta klaida * ir 
jos reikia vengti ateityje, 
žmonės nori dainų, reikia dar 
sykį surengti Konstancijai 
koncertą. x

širdingai ačiū atsilankiu
siems ir koncerto programos 
dalyviams ir Muzikalės Salės 
Bendrovei už suteikimą sa
lės. Rausvietis.

J. A. Be- 
pakalbėjo 
ir esamą 
Koncertą

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Grabortus I 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Buvęs čechoslovakijos am
basadorius Juray Slovik, kaip 
sužinojo, kad jo vieton jau 
naujas atvyksta, tai supyko ir 
rezignavo iš tos vietos. Patsai 
išsikėlė.į viešbutį gyventi, kur 
į dieną kainuoja 
$20. Tai matote, 
lis ponas, kad su 
mokratine valdžia 
ri turėti. Stebisi
riai iš tokio jo pasielgimo.

nemažiau 
kokis dide- 
liaudies de- 
nieko neno- 
net biznie-

e

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Vienas lenkas kareivis, iš 
amato barzdaskutis, kuris bu
vo Vokietijoje, grįžo į Ame
riką. Aš jo paklausiau, ką 
jis mano apie dabartinę Len
kijos tvarką. Jis sako, kad 
ten visi “bolshcviki.” Jo klau
siu, ką jis turi mintyje, ar ten 
Į Lenkiją vien rusų privažia
vo. Jis atsako, kad no, ten 
rusų nėra, bet lenkai pavirto 
bolševikais. Deglys.

PRANEŠIMAI
Sic- 

rengia

August Gustas |
BELTAIRE FLORIST j

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

(kamp. 458th St.) “
Atsitikime varduvių, sukakčių, sirgimų, šermenų I 

ir tt., telefonuokite •
SHoreroad 8-9330 ' 1

Ir Gustas jums tuojau pristatys gėlių bukietą ar vainiką, 1 
ko jūs reikalausite. • ' į

Specialistai Pritaikymui i
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams į

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

NEWARK, N. J.
Linksmai praleiskite laiką su 

tynu. Draugišką pažmonj 
Sietyno Choras kovo 14 d., 3 vai.
po pietų, Liet, salėje, 180 New York 
Avė. Gražiai praleisime laiką prie 
užkandžių, pašnekesių ir arbatėlės. 
Užprašo Sietyno Choras. (58-60)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. piknikas įvyks geg. 30 

d., Liberty Park, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Prašome vietines ir 
apylinkės draugijas tą dieną nieko 
nerengti, bet dalyvauti su mumis.— 
Kom. (58-59) •

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 14 'd., pas drg. šemberienę, na
muose, 2 vai. dieną. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime. — 
Valdyba. " (59-60)

WORCESTER? M ASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 14 d., 1,0:30 vai. ryto, 29 Endi
cott St. Visų draugų prašau ‘daly
vauti ir užsimokėti savo duokles, nes 
su .pirma liepos visi turim būt užsi
mokėję. —J. M. Lukas, sekr.

(59-60)

*

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. kovo, 3 vai. dieną, Rusų Na
me, 735 Fairmount Ave. Kviečiame 
dalyvauti, ir atsiveskite naujų na
rių.. Gausite knygą, kurie dar nega
vote. Taipgi reikalas pradėt mokėti 
už šiuos metus. Turime ir kitų svar
bių reikalų. — Kom. (59-60)

T113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

—*

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Amerikos Piliečių Klubas 

rengia bankietą, kovo 14 d., 318 W. 
Broadway. Turėsime skanių valgių 
ir gero' gėrimo, taipgi kurie pavalgę 
norės šokti, galės pasišokti prie ge
ros muzikos, susidedant iš armoni
kos ir smuikos. Pradžia 3 vai. dieną. 
Prašome nanuc nevalgyti, bet daly
vauti bankiete, gausite visko gero.— 
F. Shapokas. (59-60)

SCRANTON? PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 14 d., pas E. Geležauskienę, 
1210“ Blair Ave. Visi nariai dalyvau
kite, išgirsite raportą sugrįžusių de
legatų iš York, Pa., konferencijos, 
reikale trečiosios' partijos. Taip pat, 
turėsime, išsirinkti naują iždininką 
vieton d. Klevinsko, ' nes jo gyvenimo 
sąlygos neleidžia eit jam tas parei
gas, priežastis, jo žmona sunkiai 
•serga, o jis kaipo savo ištikimą, my
limą draugę, nenori nei valandėlei 
apleisti. Nepamirškite, pradžia 2 v. 
dieną. —P. Šlekaitis, sekr.

(59-60)

Matthew 
BUYAŲSKAS 

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
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Ir jeigu jis dar sykį man lieps remti 
kirsiu ir į kitą akį.”
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Švenčionių Apskritis Smarkiai Atsikuria
Rašo L. Skleryte

padeda žemės ūkio koopera
cijai. Šiais metais draugijų 
nariai gavo 300 žemės ūkio 
mašinų, daug plūgų, akė-

nemoka- 
800 ku- 

gyvena- 
ūkiniais 
ūkio in-

Dideli pasikeitimai įvyko 
Švenčionių apskrityje įsi
kūrus Lietuvoje tarybų val
džiai. Žemę gavo tikrieji jos 
šeimininkai — darbo vals
tiečiai. 2,000 kumečių, beže
mių valstiečių gavo 
16,000 ha žemes, 
mam naudojimui, 
mečių aprūpinti 
maišiais namais, 
pastatais ir žemės
ventorium. Vasarojaus ir 
žiemkenčių pasėlių plotas 
šiemet buvo 3,233 ha dides
nis, negu 1945 m. 22,000 ha 
žemes buvo atiduota .tary
biniams, pagalbiniams, 
MTS ir MANP ūkiams.

Iš griuvėsių pakilo Saka- 
liškės kaimas, ktirį vokie
čiai 1944 m. sulygino su že
mės paviršium. Kaimo val
stiečiai gavo iš tarybų val
džios piniginės paskolos, 
statybinės medžiagos, ir per 
trumpa laiką Sakališkės 
kaimas atgijo.

Apskrityje jau veikia 18 
kooperatyvinių draugijų, 
kurių narių skaičius nuolat 
didėja. Tarybų valdžia daug

ir
Veikia apie 15 
mokyklų ir 4

Plečiasi mokyklų tinklas. 
Jei buržuaziniais laikais 
apskrityje buvo tik viena 
gimnazija, tai dabar yra 3,- 
10 progimnazijų ir 160 pra
dinių mokyklų, kuriose mo
kosi 11,500 jaunuolių 
mergaičių, 
suaugusių
vaikų darželiai.

Kasmet žymiai gerėja 
sveikatos apsauga. Šiuo 
metu apskrityje veikia 4 li
goninės, 8 ambulatorijos 
valsčių centruose, 2 ambu
latorijos miestuose, 7 vais
tinės, 4 gimdymo namai, 
ir viena poliklinika.

DU STAMBŪS LOKALAI 
Už WALLACE’Ą

Du iš skaitlingiausių loka
lų CIO United Electrical 
Workers šiame distrikte — 
1114 ir 1119—šią savaitę pa
sisakė už Henry A. Wallace ir 
Trečią Partiją.

Reguliariame narių susirin
kime 1114 lokalo, kuriame 
priskaitoma virš 6,000 narių 
Chicagos 31 skirtingoj įmo
nėj, nusitarė vienbalsiai dėti 
visas pastangas išrinkimui 
Wallace’o prezidentu.

Biznio manadžeris 
Torre išsireiškė^ kad 
Roosevelto dienų nebuvo 
entuziazmo politinei
koks pasireiškia dabar eilinių 
narių tarpe.

Lokalas 1119, turintis 3,500 
narių 16-koj įmonių, yra nu
balsavęs už Henry A. Wall 
ace’ą.

O šio lokalo biznio mana- 
dž-eris Sam Kushner pareiškė, 
kad mes esą nusitarę padėti 
darban nemažą skaičių suga- 
bių darbuotojų.

Irving Krane, biznio mana-

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MAŠINŲ OPERATORĖS 
TAISYMUI OVERALLS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS

STAR OVERALL 
157 INGRAHAM STREET, BROOKLYN

Vartokite 14th St. BMT Linijų 
iki Morgan Ave.

(61)

džeris 1150 lokalo UE, pra
nešė, kad pildomoji lokalo 
taryba taipgi už Wallace’ą. 
Lokalas turi virš 7,000 narių 
22-se skirtingose šapose, ir 
vienbalsiai nubalsavo indor- 
suoti Wallace’o kandidatūrą į 
prezidentus.

Louis 
nuo 

tokio 
veiklai,

NUBAUSTAS $336 Už 
PRASIŽENGIMUS.

48

7800 
$336 

važiuotės

Bruce Beresford, 40, 
Rascher Avė., kainavo 
pabaudomis už f48 
prasižengimus.

Teisėjas Gibson E. Gorman 
trafiko teisme išklausęs Beres- 
fordo “pasiaiškinimą,” kodėl 
jis spyrėsi paparkinti savo au
to užgintoje bietoje ant Wac
ker Dr., nusprendė, kad Beres- 
fordas sumokėtų minėtas pa
baudas.

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:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

Žmones Skundžiasi 
Didele Gatvėse Nešvara

Didžiojo New Yorko žmo
nės — ypačiai Quoens’es ir 
Brooklyno—skundžiasi didele 
nešvara. Gatvės nevalytos, 
visur šiukšlės, nurvas; kai 
kur dar ledų kalnai teberiog
so.

Queens prezidentas Burke 
sako: turime reikalauti, kad 
kiekviena miesto apskritis tu
rėtų turėti savo gatvių valy
tojus. Dabargi juos kontro
liuoja centrinis miesto sanita- 
rūmo department's. Šis de- 
partmentas, taigi, pirmiausiai 
žiūri, kad Manhattanas būtų 
švarus, o kitos miesto dalys 
dažnai paliekamos “dievo va
liai.”

Fotografas j 

.ves-1 
grupių ir pavienių. | 

Iš senų padarau! 
naujus paveiks-1 

\ lūs ir krajavus? 
sudarau su ame-i 

Bi rikoniškais. Rei-1 
Į kalni esant ir f 
O p a d i d i n u tokio t 
B' dydžio, kokio pa- j 
' geidaujama. Tai-1 

pogi atmaliavoju t 
įvairiom spalvom. I 

JONAS STOKES I 
512 Marion St., Brooklyn I

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

Tel. GLenmoro 5-6191 !

I • „
! Traukiu paveikslus familijų, 
{tuvių, kitokių

VAKARIENĖ 85c 
Iš 7-ių patrovų
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BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

Joseph Zeidat, Jr 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

į

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, 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.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N
Tcl. EVcrgrccn 4-9612

DIDYSIS LA-LIO

ŽODYNAS
Iš dviejų dalių* 

Lietu viškai-Angliška 
Angliškai-Lietuviška

Labai praktiškas žodynas.
KAINA $16.00.

Kartu su užsakymais 
siųskite ir pinigus

Turime tik ribotą skaičių, 
prašome pasiskubini i užsisakyti.

! Egzaminuojant 4ftįs,j 
i Rašome Receptus Į 
į Darome ir Pritaikome Akinius •

GREEN STAR BAR & GRILL

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y.

ir- iiuatu ■ m i   111,11,1111111

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

Drs. Stenger & Stenger 
Optometrists 

394-398 Broadway 
ę Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

. 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 ŠEŠTADIENĮ

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

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Ketvirtu. Kovo 11. 1948
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Sofija Tamsoniene
Jau Yra Namie

Sofija Tamsorlienė praleido 
virš vieną savaitę laiko ligo
ninėje, kur jai buvo padaryta 
sunki operacija.

Operacija, rodosi, buvo pa
sekminga ir Sofija jau namie 
—grįžo praėjusį sekmadienį. 
Taip telefonu pranešė josios 
vyras, drg. Tamsonas.

Tamson ai gyvena 45-42 — 
41st St., Long Island City, N.

Nuoširdžiai linkime ligonei 
pasekmingai ir pilnai pasveik
ti.!

Atsisukite Radiją 
Lygiai 6:30 Vai. Vakaro

Ketvirtadienį, kovo 11 d., 
lygiai 6:30 v. vakaro, iš sto
ties WNYC (miestąva stotis) 
bus transliuojama Foreign 
Language Press Critics’ Rate
lio programa.

Apie ją Laisvėje andai bu
vo jau rašyta, todėl čia smulk
menų nekartosime, o tik pa
tarsime skaitytojams atsisuk
ti nužymėtu laiku radijo 

Jklausytuvą ties WNYC (850 
kilocycles) ir pasiklausyti.

Šiandie Didžiule Demonstra
cija Del Palestinos Laisvės
Ketvirtadienį, kovo 11 d., 

New Yorke įvyks didžiulė dar
bininkų demonstracija, reika
laujanti Palestinos padalinimo 
—t. y., vykdymo Jungt. Tau
tų nutarimo.

Kaip žinia, Jungt. Tautos 
nutarė Palestiną padalinti ir 
suteikti ten žydams nepriklau
somą valstybę. Bet dabar An

glijos ir Amerikos vyriausybės 
tam prieštarauja. Trumanas 

! nori pasigerinti arabams, kad 
neužrūstinti jų, nes iš arabiš
kų kraštų Amerikos kapitalis
tai gauna daug aliejaus.

Tuo būdu New York o dar
bininkai, vyriausiai, rūbsiu- 
viai, ketvirtadienį išeis iš dar
bų ir stos į’ demonstraciją 
gatvėse, reikalaudami Palesti
nai nepriklausomybės.

Darbus darbininkai mes 3 
vai. po pietų ir tuojau pasileis 
į gatves.

Demonstrantai susirikiuos 
27, 28 ir 29 gatvėse, prie 8- 
tos, 9-tos ir 10-tos Ave., New 
Yorke.

Pamaršavę gatvėmis, jie su-

sirinks i Madison Sq. Aikštę, 
kur ivyks didžiulis masinis 
mitingas.

Demonstracijoje dalyyaus 
ne -tik • adatos darbininkai, 
kaip pirmiau buvo skelbta. 
Dalyvaus marininkai, depart- 
mentinių krautuvių darbinih- 
kai-unijistai, Inte r n ational 
Workers Order, Moterų Klu
bai, Jaunimas, Komunistų 
Partijos nariai, statybos dar- 
bininkai-unijistai, kepėjai, res
toranų patarnautojai ir kt.

žada būti didelė ir ryški 
demonstracija.

Darbietis kongresmanas Leo 
Isacson prisiuntė telegramą iš 
Washington o, s m e r k i an čia 
Trumano politiką Palestinos 
klausimu ir raginančią N e w 
Yorko darbininkus, tiek žydų 
kilmės, tiek nežydų, stoti Į 
demonstraciją.

Jungtinis Komitetas, kuris 
demonstraciją ruošia, skelbia, 
jog 20 iškabų jau yra gatavų 
demonstracijoje nešti.

Greta Amerikos vėliavų, bus 
nešamos Palestinos vėliavos.

KAS YRA “PERGALE ”?

Masonai Turį Šauktis 
Prie Dievo

Stambiųjų korporacijų ad
vokatas, John P. McGrath, 
sekmadienį k a 1 b ė d a m a s 
Brooklyno masonų pokilyje, 
reikalavo prisiminti Dievą ir 
jį kasdien minėti, jam kasdien 
melstis.

Girdi, bedievybę į Ameriką 
atnešė ateiviai.

Kalbėdamas apie Dievą, šis 
advokatas norėjo įkalti savo 
klausytojams galvon, kad jie 
nesukiltų prieš Wall strytą.

Turčių lekajams Wall stry- 
tas ir Dievas—tas pats.

New Yorko Repu- 
blikonai Džiaugiasi

New Yorko miesto republi- 
konai labai nudžiugo, kai iš
girdo, kad prez. Trumanas 
oficialiai pareiškė, jog jis bū
siąs demokratų partijos kan
didatu prezidento vietai.

Republikonai sako:
Mes dabar galime statyti 

kandidatu bent kokį dramblo
ki ir jis Trumaną sumuš!...

Bet jie pamiršta vieną 
“mažmožį”—Henry A. Wall
ace’ą !

Praplatins Ligoninę
Beth Israel ligoninės vado

vybė šiomis dienomis prane
šė, jog neužilgo į ligoninę 
bus įdėta dar 50 lovų.

'Vadinasi, tiek “ekstra” ligo
nių ton bus galima suguldyti.

New Yorko mieste permą- 
žai yra ligoninių.

Rūkoriams įspėjimas
Nerūkykite subvėse, nerū

kykite gatvekariuose, nerūky
kite ir busuose, nes kai de
tektyvai jus sučiups, tai tu
rėsite pasimokėti nemažą- pa
baudą.

Praėjusį pirmadienį Bay 
Ridge teismabutyje, Brookly- 
ne, 42 rūkoriai buvo nubaus
ti po $10 kiekvienas pasimo
kėti pabaudą už rūkymą gat
vekariuose.

Iš viso buvo pašaukta teis
man 72. Tūli iš jų pasimo- 
kėjo mažesnes pabaudas, o 
maža dalelė tapo išteisinti.

Dešimt asmenų nepasirodė 
teisme, — jiems buvo išduo
ti “varentai.” Vadinasi, jie 
bus prievarta atgabenti teis
man ir turės pasimokėti dides
nes pabaudas.

Taigi, rūkoriai, pasisaugoki
te. Jei jau taip norite rūky
ti, tai traukite nikotiną gatvė
se, bet neikite su degančiu ci- 
garetu “ton, kur nereikia”!

SVARBI MENININKU KONFERENCIJA f
LMS III Apskrities Konferencija Įvyks Balandžio 4 d., 10:30 
Vai. Ryte, Laisvės Svetainėje, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Lietuviai Komunistai 
Rengia Įdomią Pramogą

Lietuvių Komunistų Klubas 
praneša, kad jis sekamą sek
madienį, kovo 14 d., Laisvės 
salėje rengia įdomią pramo
ga.

Tai bus, sako rengėjai, 
“mūsų klūbo metinis parengi
mas. Jums jau žinoma, jog 
kasmet šis klubas ruošia 
draugišką pažmonį svarbiems 
tikslams ir kviečia geriausius 
savo rėmėjus atsilankyti.

“Dabar mes vėl jus f?'uc*r- 
džiai kviečiame į šį mūsų pa
rengimą. Ateikite patys ir 
atsiveskite savo draugus. Vi
si kartu praleisime nedėldie- 
nio vakarą gražioje nuotaiko
je. . .”
j Klūbiečiai praneša, jog 
pramogoje bus “užkandžių ir 
gėrimų. Dalyvaus visi žy
mesnieji mūsų veikėjai. Apart 
kitų įvairumą, bus kalbų 
svarbiais šių dienų klausimais. 
Įžanga nemokama.”

Biblioteka Praturtėjo
Didžioji New Yorko biblio

teka (Public Library) įsigijo 
retų ir brangių dalykų. Bibli- 
otekos-knygyno valdyba pra
neša, kad ji įsigijo senų, iš
ėjusių tarp 1646-1665 m. an
gliškų laikraščių kompletus.

Tie laikraščiai išėjo Angli
joje.

Jie turi didžiulės istorinės 
svarbos.

Sugaudė radijo bangomis 
nacinės Vokietijos padangėj 
liūdesio maršas, kai, veik pu
sė milijono nacių armijos prie 
Stalingrado tapo apsupti ir 
priversti iškelt rankas aukš
tyn! Iki tol lėkę visais fron
tais, kaip arai, nuo tada jie 
pradėjo bėgti į savo urvą, 
kaip žiurkės.

Kartuvės pasivaideno vi
siems nacių batlaižiams, savo 
kraštų išdavikams.

Nudžiugo visas demokrati
nis pasaulis.

Nudžiugo ir daug iškentė
jusio ji Lietuva.

Daug užsipelnęs dramatur
gas B. Dauguvietis tą Lietuvos 
liaudies džiaugsmą ir išdavikų 
išgąstį, nacių bėgimą ir tary
binių armijų atėjimą pavaiz
duoja savo penkiaveiksmės 
dramos “Pergalės” paskuti
niuoju veiksmu.

Valstiečių džiaugsmą reiš
kia buvęs pasiturįs ūkininkas 
Rokas, naujakurys Gaputis ir 
maldingoji Roko sesuo Karu-

le ieti ją. Sustoja pas tėvą Ro
ką nakvynei ir bando prikal
bint ir jį bėgt su juo į Vokie
tiją, kur, kaip policijos vado 
tėvas, būsiąs pagarbiai pri
imtas. Bet tėvas Rokas jam
atkerta: “Aš esu Leono tė
vas!... čia gimiau, čia ir 
mirsiu !”

Niekšas Benis, nespėjęs nė 
užkąst, artėjant raudonarmie
čiams, smunka lauk ir su visu 
grobiu nudarda Vokietijos 
link. Bet jam pabėgt visi ke
liai užkirsti. Ir tėvas, Ro
kas tatai žino, bot . . . vis tiek 
leidžia jam smukt Į spąstus, 
ir iš jo lūpų išsiveržia žo
džiai: “Niekur nenuvažiuos! 
Teismo neišvengs, ir niekas jo 
neišvengs!”

Nesigaiji išdaviko Benio nė 
maldingoji teta Karusė. Jai 
tik jo dūšios gaila, ir už ją 
ji pasimeldžia.

“Pergalė” bus suvaidinta 
balandžio 11, Labor Lyceum 
salėje.

Pergalietis.

Sugrobė Laive $500,000 
Vertės Morfino

IŠVEŽTAS

Vaistas Prieš 
Nelabąją “Poison Ivy”

sė.
Rokas, ųors iki tol giliame 

liūdesyje dėl sūnaus Leono 
nužudymo skendėjęs, tarybi
nių armijų pergalę pasitinka 
pakilusiu ūpu, nes dabar pil
dosi jo Leono troškimai.

Gaputis, kurio dukterį, o 
Leono meilužę Brigitą naciai 
nužudė, savo džiaugsmo su
valdyt negali ir ima grįčioj 
šaukt, lyg kad tarybinė armi- 
ja jį girdėtų: “Eikite, drau
gai! Eikite greičiau! Mes 
laukiame! Laukiame!”

Beužtaisinėdamas nacių pa
bėgimui kliūtis,' sugrįžta ir 
iki tol skaitytas žuvusiu nau
jakurys partizanas Vozbutas.

O išdavikas Benis dumia iš 
savo tėviškės su naciais į Vo-

Sako, Tai Nėra Tiesa
Tūli laikraščiai paskelbė 

sensaciją, būk Bronxo viduri
nėse mokyklose viešpataujan
ti “anarchija” ir “netvarka.”

Girdi, mokiniai neklausą 
mokytojų, užsiimdinėją jie 
“negražiais darbais,” mušasi 
ir tt. *

Tačiau, William Jansen, 
New Yorko mokyklų super
intendentas, pareiškė, kad vi
sa tai labai išpūsta, perdėta. 
Ne be to, sako Dr. Jansen, 
įvyksta nemalonumų, niovy- 
nių ir kitokių beprasmiškų ne
tikslumų, bet kur jų nėra?

Vienas blogas reiškinys, 
kaip Bronx, taip ir kitose 
miesto mokyklose: perankštas

Muitinės tarnautojai di
džiuojasi. Jie sako: šiomis 
dienomis mes sučiupome 
$500,000 vertės morfino.

Tie nuodai buvo surasti 
“Marine Marlin” laive, kuris 
atplaukė iš Franci jos ir An
glijos.

Morfinas yra labai brangus. 
Tik pagalvokite: šis, sugrob
tasis $500,000 vertės morfinas 
buvo sudėtas tik į 13-ką nedi
delių paketėlių, sveriančių po 
18-ką uncijų kiekvienas.

Tūli paketėliai buvo sukiš
ti Į tuščius miltų maišus, o ki
ti — į, duonkepyklos (laive) 
pečių.

Sulaikyta keletas laivo tar
nautojų. Taipgi bus uždėta 
pačiam laivui pabauda, išvi
so $11,700, už tai, kad jo va
dovybė nebuvo užtenkamai 
apsukri ir nesurado šito “ra
dinio.”

Beje, šiame laive buvo ras
ta ir daugiau visokių nelega
liai gabenamų daiktų,—šmu
gelio.

Matyt, muitinės tarnauto
jams kas nors išanksto buvo 
“įkišęs liežuvį”, apie šį šmu
gelį.

16-kos metų amžiaus berniu
kas William Callahan tapo iš
gabentas į Alabamą, kur jis 
bus teisiamas dėl užmušimo 
savo tėvo.

Prieš keletą dienų šis ber
niukas pasidavė New Yorko 
policijai, pasisakydamas, kad 
jis nušovė savo tėvą dėl pi
nigų.

Veikiausia mes visi sutiksi
me, kad šiuo metu gražiausio 
ir gyvi ausi o sąjūdžio Įneša i 
pažangųjį lietuvių judėjimą 
tik meno veikla. Chicagos ir 
Brooklyno festivaliai buvo pa
žibomis mūsų kultūriniam gy
venime. šiais metais mes vėl 
ruošiamės prie didelių darbų. 
LMS Centras išleido eilę gorų 
veikalų, Massachusetts valsti
jos apskritis ruošiasi prie fes
tivalio, mos, LMS UI Apskri
tis, manome ruošti didelę me
no kūrinių parodą. Mos taip 
pat organizuojame šiai vasa
rai meno mokyklą.

Bot liaudies menas turi būt 
visos liaudies mėgiamas, my
limas ir atjaučiamas. Kaip 
kompozitorius negali parodyti 
savo kūrinį be muzikanto, 
dainininko, taip ir mūsų me
nas negali veikti, plėstis be 
publikos, be klausytojų, žiūrė
tojų. Menas negali būt me
nas be publikos.

LMS Apskrities konferenci
ja, kurioje eilė meno reikalų, 
darbų bus diskusuojama, ta
riama, negali nerūpėti plates
nei visuomenei. O dar dau
giau meno reikalai turi rūpėti 
mūsų broliškoms organizaci
joms, jų veikėjams.

Tad j šią LMS III Apskri
ties konferenciją mes kviečia
me ne tik meno grupes, kaip 
tai chorus, vaidintojus, bet 
taip lygiai LLD. ir LDS kuo
pas. Ne tik konferencijoje 
turėtų dalyvauti minėtos kuo
pos, bet jos turėt vi įstoti į

LMS organizaciją kaipo bro
liškos grupės. Duoklė į me
tus tik $2.

LMS III Apskritis, mano
me, su šia konferencija, pa
sidarys didesnė. Pavieniai 
chorai, kaip kad Lyros (Phi- 
ladelphijoj), Laisvės ir Vilijos 
(Connecticut), kur nėra LMS 
apskričių, kviečiami įstoti į 
111 Apskritį. Praplėsdami or
ganizaciją, jos ribas, praplėsi- 
me ir meno veiklą.

Bendradarbiavimas tarpe 
meno grupių, pasikeitimas ta
lentais, vaidinimais, manoma 
vykinti dažniau. Tam reika
lui LMS III Apskritis turi ir 
specialę komisiją.

Tad ir dalyvavimas meno 
konferencijoje darosi svarbiu 
reikalu. Jei delegatai kurioje 
kuopoje jau nebūtų galima su
spėti išrinkti, tai kuopų val
dybos gali dalyvauti meno 
konferencijoje.

LMS III Apskr. Kom.
• - —— —— -------

Washington.— Federalis 
apskrities teismas įkaitino 
6 pienines korporacijas 
kaip trustą. 
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I GYDYTOJAS į

S. S. Lockett, M. D. I

223 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y. j

Valandos- i 1—2 dienomValandos. j6_g vakarais >

Ir Pagal Pasitarimais. ■
Telefonas EVergreen 4-0203 ?

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

, Savininkas

306 UNION AVENUE

SKELBKITeS laisvėje

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

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

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.
L-_ .. ..... .... - <Z

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto. '
* Tel. Virginia 7-4499

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: į 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta.
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Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able- 3S2.M

Lady’s BULOVĄ . . . moder*

•33.75

Nemažai žmonių vasarą už
sikrečia nuodais nuo taip va
dinamų žolių “Poison Ivy.” 
Ne prie visų, tiesa, ta piktoji 
žolė limpa, bet prie kurių 
limpa, tiems tenka sunkiai pa
sirgti: ištinsta veidas aaba 
rankos bei kojos ir žmogus tu
ri pagulėti lovoje ne vieną 
diena.

šitfmis dienomis tapo pa
skelbta?, kad du daktarai — 
Charles R. Dawson ir David 
Wasserman — surado prieš 
“Poison Ivy” priešnuodžius 
arba vaistus, kuriais, sakoma, 
bus galima nuo tos piktos žo
lės nuodų apsisaugoti.

Ištisi septyneri metai buvo 
praleista, iki šie vaistai buvo 
ištobulinti. .

Matysime!

JAMES STEWART 
vaidina vyriausią rolę filmoje 
“Gall Northside 777,” rodo
moje Roxy Teatre, 7th Avė. 

ir 50th St., New Yorke.

mokinių susibrukimas.
New Yorke permažai moky

klų. Tūli mokyklų pastatai 
perseni, netikę. Visa tai pri
sideda prie negerovių.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks ko
vo 11 d., 8 v. v. Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes turime svarbių reika
lų aptarti. Nepamirškite užsimokėti 
duokles šiems metams. — J. W. 
Thomson. ' (58-59)

PA.JĮEŠKOJIMA)
Petro Kaminsko (Peter Comis), iš 
Lietuvos yra kilęs Marijampolės 
apskr. Kariavo pirmajam pasauli
niam kare, būdamas Dėdės Šamo 
armijoj. Prašau, kad atsilieptų jis 
pats ai’ jo giminės, ar pažįstami. Už 
teisingą prirodymą jo antrašo $5.00 
dovanų ir širdingas ačiū.—Antanas 
Bilmonas, P. O. Box 808, Mastic 
Beach, N. Y. (59-61)

T-*

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

Tel. south 8-5569
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GERI PIETUS!
Kada norite gerų pietų,

• kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

□---------------------- - ------------------------- [ĮJ

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 5-3983.

Įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

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

Now m the time to choose the perfect gift 
... a Parker **51” pen and matching pencil 

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Ketvirt., Kovo 11,1948




