
McArthu^as “Sutiks.” 
15,000,000 Balsų Walla- 
Vagis Vatikane. [ce’ui. 
Dėl Masaryko Savižudybės.

Rašo R. MIZARA

Pasirodo, jog Hearsto spau
da ne už dyką bliovė, garbin
dama generolą McArthurą ir 
“taisydama” ji kandidatūrai 
prezidento vietai.

Tai buvo išanksto padary
tas su generolu susitarimas.

Dabar MacAnhuras pareiš
kė : “Apsiimsiu, jei žmonės 
norės!”

Hearsto spauda pradėjo dar 
smarkiau rėkti: Žiūrėkit, ge
nerolas MacArthuras apsiima; 
nominuokime, ji!

Bet Amerikos liaudis žino 
tai : kas gera Hearstui, negera i 
amerikiečių tautai.
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" VALDŽIAI CHINIJOJ
Gen. Chennault įspėjo, Kad Chinų Komunistai Užvaldytų 
Visų Šalį, jei Amerika Neduotų Čiangui Gana Paramos

sako- 
žmonių 

remiantis

Washington. — Ameriko
nų generolas, Cl. L. Chen
nault, atlėkęs iš Chinijos, 
reikalavo, kad kongresas 
paskirtų $1,500,000,000 iki

Lietuviui Kultūrinio 
Centro Reikalai
Širdingai dėkui Lithuanian American Citizens 

Club, Gardner, Mass., už parėmimą-šios gražios lietu
vių įstaigos, šio klubo pavyzdį turėtų pasekti kitos lie
tuviškos organizacijos. Taip pat gražų pavyzdį sutei
kia LDS 54 kuopa, Miami, Florida. Šimtai didžiųjų or
ganizacijų kuopų galėtų tą patį padaryti. Prašome’at-

ČECHOSLOVAKŲ SEIMAS
VIENBALSIAI PAREIŠKĖ
PASITIKĖJIMĄ VALDŽIAI
Nusižudęs Ministras Masaryk Bus Iškilmingai Palaidotas 
Valstybės Lėšomis; Liga ir Nemigė Suardė Jam Nervus

Žuvo 12, Nukritus Lėktuvui

ligi šiol ne-

partijos ly- 
kt.) prana-

gausiąs

Chicago. — Vos pakilęs 
nūo aikštės lėktuvas, 
krito ir sudegė. Žuvo 
12 žmonių. Lėktuvas 
skridęs į Floridą.

nu- 
bent 
būtu v

• žurnalas “Fortune, 
mą, pravedė platų 
apklausinėjimą ir, 
gautais daviniais, padarė tokį
apskaičiavimą: Henry A. 
Wallace rinkimuose gaus ma
žiausiai 15,000,000 balsy!

žurnalo redakcija nusigan
do ir tų davinių 
paskelbė.

Tūli demokratų 
deriai (Farley ir
sauja, būk Wallace 
“net” apie 5,000,000 balsų.

Toki' pranašai patys žino, 
jog tai mažiausiai tris sykius 
susmulkinta skaitlinė.

Amerikos liaudis ryžtasi 
Wallace’a-Taylora išrinkti!

Partizanų Submarinai?

* Kunigas Edoardo Prettner 
Cippico—nepaprastas dvasiš-i 
kis: jis buvo prelatas ir lai
mingai gyveno Vatikane.

Popiežius pavedė šiam pre
latui globoti $175,000 vertės 
visokių brangių auksinių bei 
deimantinių daiktų. (Vatika
no “seifai” jų kupini.)

$175,000 suma — nemažas 
turtelis ir prelatas Cippico 
hJšitarė juos sunaudoti sa
viems reikalams.

Jis, matyt, galvojo: iki Die
vas mane pasišauks į dangų, 
reikia gražiai pauliavoti že
mėje, tarp griešninkų.

Tai kitas Macochas!

Athertai, Graikija. —Mo- 
narchistų valdovai skelbia, 
kad 'esą pastebėta 2 ar 3 
partizanų submarinai Grai
kijos vandenyse.

$2,000,000,000 Čiang Kai- 
šeko valdžiai Chinijoje per 
trejetą metų. Chennault gą
sdino kongresinį lėšų komi
tetą, kad jeigu Amerika ne
duos čiangui jvalias ginklų 
ir pinigų, tai chinų komu
nistai per porą metų užval
dys visą Chiniją.

' Tas generolas peikė Ame
rikos valdžią dėl to, kad ji 
šiuo tarpu reikalauja tiktai 
$570,000,000 m e d žiaginės 
paramos Čiangui. Jisai pa
sakojo, kad jei Chinijos 
tautininkai nebus gana su
stiprinti, tai “Rusija galė
sianti drąsiau pulti vakari
nę Europą.”

Sekami prisidėjo:
,ŠERAIS

Lithuanian American Citizens Club, 
Gardner, Mass.

LDS 54 kuopa, Miami, Fla. #
Juozas Veiveris, Wethersfield, Conn.
C. A. Eavens, Hartford, Conn.
Jane Gary Hofman, Lawrence, Mass.

Visais;reikalais kreipkitės:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION,

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$100.00 
50.00 
25.00 
25.00 
25.00

New Jersey Progresyvių Partija 
Nominavo Kandidatus Kongresan

Išsprogdinta Žydų {staiga '

Jeruzalė. — Arabai su
sprogdino vieną “sparną” 
Žydų Agentūros rūmų Je
ruzalėje, Manoma, jog spro
gimas užmušė daug 
niu. v

Veteranų Klubai Prieš 
MacArthuro Kandidatū
ra i J. V. Prezidentus

žmo-

Sudegė 9 Moterys

Ashville, No. Carolina.— 
Per gaisrą protligių prieg
laudoj sudegė 9 moterys.

Popiežiaus šnipai pradėjo 
prelatą klausinėti: kur žem
čiūgai, kurie tau globoti buvo

Dovana Fabrikantam
Iš N. Y. Bedarbių Fondo

Prelatas atsakė: juos kažin 
kas pavogė.

Tuomet Vatikano policija 
įkišo prelatą Cippico į kalėji
mą ir ten išlaikė devynias die
nas. Vatikano valdovams'bu
vo aišku, jog tuos turtus pa
vogė pats prelatas.

Dešimtą dieną prelatas Cip
pico, su pagalba savo sėbru, 
iš kalėjimo pabėgo.

Kur?
Pas fašistą generolą Gio

vanni Cangemi, gyvenantį Ro
moje. čia Romos policija pre
latą suėmė ir dabar laiko ka
lėjime. \

Sužinojęs apie tai popiežius, 
tuojau pabėgėliui “pakirpo 
suknias”—-atėmė iš jo teisę 
būti kunigu ir, žinoma, prela
tu.

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis, 
toriaus Thomo Dewey’o rei- 
pagal republikono guberna- 
kalavimą, nutarė sugrąžin
ti samdytojams dar $80,- 
000,000 įmokėjimų į nedar
bo fondą. Pirmiau gi re- 
publikonai padovanojo ka
pitalistam $85,000,000 iš be
darbių fondo. Tai viso jau 
$165,000,000 dovanų jiems 
per metus.

Republikonai, rodydami 
neva bepusiškumą, kartu 
nutarė pakelt bedarbiams 
savaitines pensijas nedau
giau kaip iki $26. O iki šiol 
bedarbis negalėjo daugiau 
gauti kaip $21 savaitei. Bet 
tas pakėlimas reikš viso/ 
tik apie $18,000,000 priedą^
valstijos bedarbiam per me- f)RAS _ B ga|čiau 
tu s. x

Cambridge, Mass. — 57 
Harvardo Universiteto stu
dentai, Antrojo pasaulinio 
karo veteranai, įsteigė klu
bą kovoti prieš generolo* 
MacArthuro kandidatūrą į 
Jungt. Valstijų preziden
tus.

Chicago. — Įsikūrė karo 
veteranų klubas veikti prieš 
gen. MacArthuro kandida
tūrą į prezidentus. Jau 500 
veteranų pasižadėjo įstoti 
klubam Jie prisimena, kaip 
MacArthuro įsakymu buvo 
šaudomi. veteranai, 1932 
metais atmaršavę į Wash- 
ingtoną reikalauti bonų; 
smerkia jį' kaip reakcinin
ką.

Trenton, N. J. — Henrio 
Wallace’o Progresyvių Par
tija New Jersey valstijoje 
nominavo rinkimams seka
mus kandidatus į Jungtinių 
Valstijų kongresmanus ir 
senatorius:

Senatan nominuotas Ja
mes Imbrie, buvęs banki
ninkas, Pirmojo pasaulinio 
karo oficierius ir CIO Au
tomobilių Darbininkų Uni
jos streiko fondo adminis
tratorius. Jis nuo 1944 m. 
veikė, kaip pirmininkas Ne
priklausomųjų Piliečių Są
jungos.

Į kongreso atstovų rūmą 
yra nominuoti šie:

Philip van Gelder
Camderio, CIO Ęlektrinin- 
kų Unijos atstovas.

Katherine Armitage van

iš

Orden, pirmininkė Moterų 
Pirkikių Sąjungos.

Sidney Stolberg, Farme- 
rių Kooperatyvo Sąjungos 
sekretorius - iždininkas.

Thomas F. Ogilvie iš At
lantic City, New Jersey 
Times redaktorius.

Dr. Ulysses Cambell, neg
rų vadas, Antrojo pasauli
nio karo kapitonas.

Addie L. Weber, New 
Jersey Valstijos Mokytojų 
Federacijos pirmininkas.

Prof. Frank .Kingdon, ne
seniai pabėgęs iš Wallace’o 
judėjimo, bandė kandida- 
tuot į senatą kaipo demok
ratas, bet pamatė, jog nie
ko nepeš; pareiškė, kad ne
galima laimėti prieš politi
kierių mašiną, ir todėl ‘at
šaukė savo kandidatūrą.

Praga, kovo 11. — čecho
slovakijos seimas vienbal
siai pareiškė pasitikėjimą 
perorganizuotai sudėtinei 
valdžiai, kuriai vadovauja 
komunistas premjeras Kle
mentas Gottwald. Tuo pa
reiškimu seimas paneigė 
paskalų s, būk “raudonųjų” 
režimas privertęs Janą Ma
saryką, užsienio reikalų mi
nistrą, nusižudyti.

Masarykas užsimušė, iš
šokdamas per langą iš sa
vo kambarių trečiajame 
aukšte valdinio palociaus. 
Jis buvo 61 metų amžiaus.

Masarykas buvo neparti
nis valdžios narys.

Vidaus reikalų ministras

Čiangas Pripažįsta, jog 
Komunistai Sunaikino 
20,000 Jo Kareivių

Ita- 
pa-

Šią žinią pranešė Barrett 
McGurn, niūjorkiškio “Herald 
Tribune” korespondentas.

Mr. McGurn prideda: 
bjaurią vagystę Vatikane 
lijos kombnistai gudriai
naudoja rinkiminėje kampani
joje.

Jie rodo italams katalikams: 
Žiūrėkit, kas darosi pačiame 
Vatikane. Vagys, žulikai aukš
tojoje dvasiškijoje.

Jeigu taip, tai kokią mo
ralę teisę popiežius ir kardi
nolai turį kištis su savo pata
rimais katalikams, kaip ir už 
ką jie privalą balsuoti?!. . .

Jan Masaryk nusižudė.
Kaipo diplomatas, Masary- 

kas nebuvo nieku ženklyvas. 
Bet jis turėjo gerą vardą dėl 
to, kad buvo čechoslovakijos 
"Jurgio Washington©” sūnus.

Atidėliojamas Bilius 
Dėl Balsavimu Taksų

Washington. — Senato 
taisyklių komitetas nusilei
do reikalavimams pietinių 
valstijų senatorių ir guber
natorių ir atidėjo svarsty
mą biliaus, kuris siūlo pa
naikinti taksus už teisę bal
suoti tose valstijose.

Milionai negrų ir vargin- 
gųųbaltųjų tose valstijose 
negali sumokėti tų taksų, 

/to* 
balsavimų.

neprileidžiami prie

Nanking, Chinija. — či- 
ang Kai-šeko valdžia pro
testavo Sovietam, kad “lėk
tuvas su sovietiniais ženk
lais” apšaudęs vieną Chi- 
nijos lėktuvą.

Dėl šios savižudystės ko
mercinė spauda kelia skanda
lą: girdi, Jan Masaryk nusi
žudė dėl šalies vyriausybės 
perėjimo į liaudies rankas.

Ne taip ta pati spauda aiš
kino buvusiojo mūsų krašto 
ambasadoriaus Londone Johm 
Winant’o nusižudymą.

.John Winant buvo nei kiek 
nemažesnė asmenybė už Ma
saryką.

Atidėtas Sprendimas del Užstatų 
Badavusiems Polit. Kaliniams

New York. — Federalis lies A. Doyle, CIO Geso, 
srities apeliacijų teismas I Koksų ir Chemikalų Darbi- 
trečiadienį svarstė penkių, ninku Unijos vice-preziden- 
politinių kalinių prašymą 
paliuosuoti juos už užsta
tus, iki bus galutinai iš
spręsta valdžios byla dėl jų 
deportavimo iš Amerikos, 
kaip nepiliečių komunistų. 
Teismas atidėjo savo spren
dimą.

Tuo tarpu yra laikinai 
paliuosuoti už užstatus tie 1 i? 340 tūkstančių 
badu streikavusieji polit. 
kaliniai: G. Eisler, priešfa- 
šistinis vokietys; John Wil
liamson, Komunistų Parti
jos centro narys; Ferdinan
das. Smith, CIO Mariųinkų 
Unijos sekretorius; Chaiv ‘ateivių.

tas, ir Irving Potash, CIO 
Kailiasiuvių Unijos vedė
jas.

Jungi. Valstijos Turi Jau 
145,340,000 Gyventoju'

Washington. — Šių metų 
pradžioje Jungtinės Valsti
jos turėjo jau 145 milionus 

žmonių, 
kaip skaičiuoja valdinis 
Cenzo Biuras. Per metus 
prisidėjd 2,667,000 gyven
tojų dėl to, kad žymiai dau
giau gimė, negu mirė, ir 
buvo priimta apie 215,000

CIO VADAI LIEPIA UNIJŲ TARYBOM ATMEST 
3-CI4 PARTIJĄ UŽGIRT MARSHALLO PLAN 4

Washington. — CIO uni
jų centralinė valdyba įsakė 
visoms miestinėms ir vals- 
tijinėms unijų taryboms at
mesti trečiąją partiją ir jos 
kandidatą į p r e z i dentus 
Henrį Wallace, 
Marshallo planą, 
rybos neklausys to įsaky
mo, suprantama, 
ras, pašalins jų išrinktus va
dus ir paskirs savo admi
nistratorius valstijinėms ir 
miestinėms taryboms.“

Praeitą savaitę CIO auk-

o užgirti 
Jeigu ta-

CIO cent-

štieji viršininkai pavarė 
Harry Bridgesą, kaip CIO 
unijų direktorių šiaurinei 
Californijai, už tai, kad jis 
remia trečiąją partiją ir 
priešinasi Marshallo planui.

CIO centras ketina paša
linti ir tokias tarybas, ku
rios veikliai nerems Mar- 
shallo plano ir atvirai neiš
stos prieš trečiąją partiją.

Miestų ir valstijų tarybos 
susidaro iš unijų lokalų at
stovų. Daugelis tų unijų už- 
gyrė Wallace’o kandidatū-

ra prezidento vietai ir pa
sisakė prieš Marshallo pla
ną. Cehtras, pagal CIO kon
stituciją, neturi teisės pa
šalinti narių išrinktų vadų 
pačioms unijoms, bet jis ga
li pakeisti savo skiriamus 
tarybų pareigūnus;

Ūž Wallace’a- ir prieš 
Marshallo planą yla-nusi
teikę CIO unijų tarybos 
New Yorke, San Francis
co j, Lofe Angeles, Newar- 
ke, N. J., ir eilėje kitų mie
stų.

Vaclav N o self, pranešdamas 
seimui apie Masaryko mir
tį, pareiškė:

“Mes giliai apgailestauja
me šį nuostolį, ir mes lai
kysime Masaryką garbin
goje ir amžinoje atminty
je.”

Valdžios pranešimas taip
gi sako:

“Jisai sirgo ir kentėjo 
nuo nemigęs; matyt, suiro 
jam nervai ir ūmai taip pa-

Nanking, Chinija. — Či- 
ang Kai-šeko tautininkų 
komandieriai pripažino, jog 
chinų komunistai apsupo ir 
užmušė, suėmė bei sužeidė 
20,000 tautininkų kariuo
menės ties Ichuanu, Shensi 
provincijoje, Chinijoj; tik
tai 2,000 tautininku ištrū- 
ko. Čiango oficieriai skel
bia, kad tame trijų dienų 
mūšyje komunistai praradę 
7,000 kareivių.

(Chinų komunistai pirm 
keleto dienų pranešė, kad 
jie sunaikino bei suėmė 
80,000 tautininkų kariuome
nės, tame skaičiuje ir kelis 
generolus.)

sitare užbaigti gyvenimą.”
Nervus Masarykui gadi

no ir reakciniai čechoslova- 
ktppolitikieriai, kurie tele
gramomis ir laiškais iš už
sienių smerkė Masaryką už 
tai, kad jis pasiliko pertvar
kytoje sudėtinėje valdžioje.

Masaryko kūnas būs iš
kilmingai palaidotas val
džios lėšomis šį šeštadienį.

Premjeras Gottwaldas 
pasiuntė velionio seseriai 
Alicei telegramą, kurioje 
sako:

“Jano Masaryko mirtis 
yra didis ir skaudus nuosto
lis mūsų tautai.

“Jis buvo vienas pačių 
žymiausių kovotojų už mū
sų laisVę prieš vokiečius. 
Kaipo užsienio reikalų mi
nistras, jis vedė naują už
sieninę politiką, kuri užtik
rino mūsų tautai laisvą ir 
ramų išsivystymą.”

Kurstymai Prieš Čecho
slovakijos Valdžią

Naciui Pavesta Kitus 
Nacius Nunacinti...

Washington. —Valstybės 
sekretorius Marshallas įta
rė, būk Čechoslovakijos val
džios “teroras” privertęs 
nusižudyti jos užsienio rei
kalų ministrą Janą Masary-

Viena, Austrija. — Ame
rikonų oficieriai savo užim
toje Austrijos dalyje pasky
rė nunacinimo komiteto 
viršininku Kingshammerį, 
kuris buvo veiklus nacių 
partijos narys nuo pat 1926 
metų. Kuomet jis tapo nu
nacinimo vadu, Kingsham- 
meris tuojau sunaikino vi
sus dokumentus, kuriuose 
buvo parodymų prieš jį 
jo draugus nacius.

(Čechoslovakijos atstovas 
Jungt. Tautoms, Jan Papa
nek reikalavo, kad Jungtin. 
Tautų Saugumo Taryba iš
tirtų, esą, “Rusijos spaudi
mą” Čechoslovakijos val
džiai. J. Tautų sekretoria
tas atmetė Papaneko reika
lavimą, nes jis neturi jokios 
valdinės reikšmės.)

ir

Arabai įvedė Karo Stovį 
Šiaurinėj Palestinoj

Jeruzalė. — Arabų ko
manda šiaurinėje Palestino
je įvedė savo karinį stovį. 
Ten suspitę tūkstančiai 
ginkluotų arabų iš Syrijos 
ir Lebano karui prieš žy
dus.

Baigia Susitart 5 Kraštai 
Prieš Sovietų Sąjungą

Brussels, Belgija. — Pra
nešama, jog Franci jos, An
glijos, Belgijos, Holandijos 
ir Luksemburgo atstovai 
tuoj padarys politinę, kari
nę ir ūkinę santarvę (prieš 
Sovietus).

Senatoriai Kvos Generali 
Prokurorą Toma Clarka

Washington. — Senato 
komitetas tyrinės, kokiu 
būdu generalis Jungt. Val
stijų prokuroras Thomas 
Clark išteisino tariamas 
trumaniškų demokratų suk
tybes nominaciniuose bal
savimuose Kansas City 
1946 m. prieš nepatinkamą 
Trumanui kandidatą į kon
gresą. Republikonas sena
torius Homer Fergusonas, 
komiteto pirmininkas, ypač 
nori sužinoti, kodėl Clarkas 
uždraudė valdžios agen
tams FBI laisvai tyrinėti 
tas suktybes.

New York. — Pakilo Še
rai Wall Stryte.
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Jan Masaryk Saužudystė
\

Iš Čechoslovakijos sostinės Pragos žaibo greitumu 
antradienį pasaulį aplėkė žinia, jog nusižudė Čechoslo- 
vakijos užsienio reikalų ministras Jan Masaryk, diplo
matas, demokratas ir liaudies draugas. Šiuos žodžius 
rašant, trečiadienį, nelaimės priežastis tebėra neišaiš
kinta. Tik radijo komentatoriai ir komercinės spaudos 
plunksnabraižos jau turi iškepę “aiškų” atsakymą. Jie 
vienu balsu šaukia, kad Masaryk nebegalėjo panešti ko
munistų “spaudimo” ir todėl pasidarė sau galą.

Bet tai juk neišlaiko jokios kritikos. Prieš kabinę-> 
to persiorganizavimą Jan Mlasaryk buvo užsienio reika
lų ministru ir juomi pasiliko po kabineto persiorgani
zavimo. Jis kabineto persiorganizavimui pilnai pritarė 
ir savo pritarimą viešai pareiškė. Vadinas, niekas ant jo 
jokio spaudimo negalėjo daryti, nes nereikėjo.

Daug daugiau pamato yra manyti, kad fašistiniai 
liaudies priešai, perpykę ant Masaryko už jo bendradar
biavimą su komunistais, per langą išmetė ir nužudė. 
Bet kol akcidentas nėra gerai ištirtas, reikia palaukti 
su išvadais. Pirmieji Pragos radijo pranešimai sako, 
kad Masaryk sirginėjo ir, matyt, gavo nervų pakrikimą. 
Tokių dalykų pasitaiko pasaulyje kasdien.

Kas šiuo tarpu galima pasakyti, tai kad Čechoslo
vakijos žmonės neteko gero veikėjo ir išmintingo diplo
mato. Kas iš jo,mirties bando pasidaryti politinio kapi
talo prieš. Čechoslovakijos respubliką ir naująją demo
kratiją, tas svietą apgaudinėja.

Štai tik pernai nusižudė taip pat žymūs jaunas di
plomatas amerikietis John Wynant. Visiems atrodė, kad 
jis gerai nusiteikęs, pilnas gyvybės ir energijos, pasimo- 
ję aukštai karjerai, bet atėmė sau gyvybę ir tiek. Kas 
pasidarė? Niekas nežino. Žmogus, matyti, -kentėjo di
delį vidinį skausmą. Galimas daiktas, kad panaši vidi
nė liga pakirto ir Masaryko troškimą toliau gyventi.

1 _____________________________

Brolis Green ir Marshall Planas
Atrodo, kad mūsų vyriausybė jaučiasi labai prastai 

dėl Kongrese vilkinimo su priėmimu Marshall Plano 
Sekretorius Marshall pasišaukė senųjų partijų kongre
sinius vadus ir pareikalavo, kad jie savo pasekėjus su
valdytų ir greičiau eitų prie balsavimo. Marshall išga
vo iš jų pasižadėjimą Marshall Planą priimti balandžio 
mėnesio viduryje.

Tuo tarpu vyriausybė į savo propagandos vežimą 
įkinkė unijų judėjimo vadus — William Green ir Philip 
Murray. Abudu vyrai sušilę darbuojasi laimėti darbo 
unijų judėjimą dėl Marshall Plano. Labiausia susirūpi
nęs yra brolis Green. Jis ne tik už planą kalba, bet dar 

, be jokios druskos suvalgo visus, kad ir kvailiausius, ar
gumentus už planą. Jis pats, niekada nepasižymėjęs iš
mintimi, negali sugalvoti nė vieno savo argumeųto. Kaip 
visi kitiį taip jis šinkavoja žmonėms tą patį baubą, at
seit, raudonuosius ir rusus. Amerika turinti skubintis 
su bilijonais dolerių Europon, arba raudonieji ir rūsai 
laimėsią visą pasaulį."

Geriausi rusų ir raudonųjų talkininkai, brolio Green 
supratimu, “yra alkis ir desperacija.” Amerikos kapita
las turi pašalinti tuodu raudonųjų talkininku, šaukia 
Green, kad išgelbėti tuos, kurie tą alkį ir tą desperaci
ją' Europoje ant žmonių užtraukė!

Washingtone valdininkai 
susirūpinę, kaip daugiąu iš
dalinti pinigų. Dar taip ne
seniai Anglija gavo $3,750,- 
000,000, buvo manytą, kad 
jai užteks dėl trijų metų, 
bet ji išleido į 16 mėnesių. 
Reikia daugiau pinigų. Jos 
politikai dirba, kad pagal 
Marshallo Planą būtų tuo
jau paskirta $6,700,000,000 
“Europos gelbėjimui”, nes 
anglai mano didelę dalį tų 
pinigų gauti. .

Prez. Trumanas 
duoti Chinijos 
Čiang Kai-šeko
$570,000,000. Reakcininkas 
Wm. Bullitt prideda, kad 
tuojau duoti tuos pinigus 
ir dar “gerą generolą”, su
mušimui Chinijos liaudies.

Neseniai Graikijos .ir 
Turkijos reakcininkai gavo 
iš mūsų šalies už $400,00(į- 
000 ginklų. Dabar jau vėl 
siūlo joms duoti $275,000,- 
000, kitaip ten “komunistai 
įsigalės.”

Tuo tarpu Amerikos karo 
laivai daro “vizitus” į Siri
jos, Lebanono ir kitų ara-

siūlo 
generolo 
valdžiai

kimus piliečius pilniausiai 
palaikė 8,000 darbo unijų 
atstovų savo konferencijoje 
ir 130,000 valstiečių, susi
rinkusių į Pragą.

I
Kas naujo toje “revoliu

cijoje”? Nagi, bus naciona
lizuota visi fabrikai, kur 
dirba ne mažiau, kaip 50 
darbininkų. Tokių fabrikų 
ir dirbtuvių yra 1,500. 
Stambūs fabrikai jau pirma 
buvo nacionalizuoti. Taipgi 
bus atimta perviršis žemės. 
Kas turi virš 123 akrų, per
viršis bus atimta.

Argi tai ne “baisu”? Pa
galvokite, dar 123 akrų ne
užtenka? Argi tai ne baisu, 
kad 1,500 fabrikantėlių ne
teko fabrikų ir pelno, o 
fabrikai perėjo į liaudies 
rankas!

Mandžurijos Liaudies Iš
laisvinimo Armija pliekia 
reakcininkus ir varo iš sa
vo šalies. Ji atsiėmė Ying- 
kow prieplauką, per kurią |tų, ir

alistai siekia uždegti trečią 
pasaulinį karą.

Iš Jungtinių Valstijų at
stovybės Maskvoje pasi
traukė Annabella I. Bucar 
pareikšdama, ka(į ta atsto
vybė veda politiką blogini
mui Amerikos ir Tarybų 
Sąjungos santykių.

. Tarybų vyriausybė vėl į* 
teikė protestą Jungtinėms 
Valstijoms prieš Amerikos 
lėktuvų skrajojimą žemai, 
ir dažnai net smigimą tie
siai ant Sovietų laivų Japo
niškose ir Chiniškose jūro
se.

Tarybų vyriausybė pro
testavo prieš Anglijos, 
Francijos ir Jungtinių Val
stijų derybas Vokietijos 
reikalais. Sakė, kad tokis 
ignoravimas Sovietų Są
jungos, Lenkijos ir kitų 
Jungtinių Tautų valstybių 
rodo, kad: (1) Siekiama su
skaldyti Europą, (2) Suda
ryti karo bloką prieš Tary
bų Sąjungą ir į tą bloką 
įtraukti vakarinę Vokietiją 
ir, (3), kad tas blokas nori
ma paversti į Wall Stryto 
imperialistų įrankį karui 
prieš demokratiją Europoje 
ir, pirmoje vietoje, prieš Ta
rybų Sąjungą. '

Tarybų Sąjunga pasiūlė 
Suomijai pasirašyti drau
giškumo ir bendro apsigy
nimo sutartį. Aišku, kad iš 
tokios sutarties 
Suomija, kurios 
pasižadėtų ginti 
Tarybų Sąjunga.

Bet kaip Suomijoje, taip 
užsienyje karo kurstytojai 
nenori tokios sutarties. Ma
tyti, kad jie nori eiti Hit
lerio pėdomis ir Suomiją 
paversti karo baze prieš 
Tarybų Sąjungą.

Vengrijos Socialistų Par
tija vienijasi su Komunistų 
Partija. Tai geras ženklas. 
Viena darbo žmonių klasė, 
viena turi būti ir partija.

Vokietijos klausime vyk
domas apvienijimas Angli
jos, Francijos ir Jungtinių 
Valstijų zonų į vieną. So
vietų Sąjunga pareiškė, 
kad tai laužymas Jaltos ir 
Potsdamo sutarčių. Anglo
saksai nepriėmė į pasitari
mą- net Lenkijos, Čechoslo
vakijos ir Jugoslavijos. Rei
škia, nenorima susitarimo 
tarpe Jungtinių Tautų,'tar
pe tų šalių, kurios parbloš
kė hitlerizmą.

Iš Berlyno prąneša, kad- 
amerikinėje zonoje platina
ma Hitlerio parašyta nacių 
biblija — “Mein Kampf”.

Sovietų Sąjungoje proga 
Tarptautinės Moterų Die-. 
nos paskelbta, kad daugiau, 
kaip 250,000 moterų yra 
vadovės industrijoje; 264,- 
000 kombainų darbininkės; 
virš 2,000,000 moterų dar
buojasi apšvietos srityje ir 
virš 1,000,000 sveikatos rei
kaluose, jų tarpe yra 126,- 
000 moterys daktarai; 480,- 
000 moterų yra išrinktos į 
Sovietų įstaigas ir 2,200,- 
000 gavusių motinystės do
vanas.

Pastatytas naujas lėktu
vas “TU-70”, kuris dides
nis už Amerikos “B-29” 
bombininkus. Sovietų lėk
tuvo liemuo turi 119 pėdų 
ilgio, o “B-29” tik 99 pė
das. Sovietų lėktuvas gali 
vežti 72 keliauninkus.

Vasario 23 d. minėta 30- 
mt metų Sovietų .Armijos 
Diena. Maršalas Bulgani
nas įspėjo liaudį, kad budė
tų, nes anglo-saksų imperi-

Bet štai Pescara mieste, 
kuris turi 50,000 gyvento
jų, įvyko rinkimai ir kokios 
pasekmės? 1946 metais ten 
komunistai ir socialistai ga
vo 39.8 nuoš. visu balsu, o c- v '
dabai1 jau 48.6 nuoš.

Reiškia, veik 10 nuoš. bal
sų paaugo. Gi 1946 m. su 
kairiais socialistais buvo 
ir dabartinė atskala — de
šiniųjų. Dabar be jų dar 
daugiau liaudies kandidatai 
laimėjo. Dreba ponai, kad 
balandžio 18 d. Italijos liau
dis ir kitur to neparodytų.

Persija (Iranas) sutiko 
priimti už $10,000,000 Ame
rikos ginklų įr amunicijos, 
kad .ginkluotis “taikos pa
laikymui.” Iranas yra Ta
rybų Sąjungos kaimynas. 
Ką mūsų ponai pasakytų, 
jeigu linkui Jungtinių Val
stijų būtų nedraugiška 
Meksika, kaip Iranas yra 
nedraugiškas linkui Sovie-

• Sovietai už $10,000,- 
000 duotų Meksikai ginklų?

Jugoslavijoje sėkmingai 
pravedamas gyveni m a n 
Penkių Metu Planas. 1947 
metais tas planas buvo 
pravestas 101.7 nuoš. Ir to 
atsiekia šalis be Marshal- 
lo Plano pagalbos. Kodęl? 
Todėl, kad liaudis dirba sa
vo gerovei.

Japonijos reikaluose Ta
rybų Sąjungos atstovas A. 
S. Paniuškinas pareiškė, 
kad generolas MacArthuras 
nepraveda Japonijos nu
ginklavimo, kaip turėjo bū
ti padaryta pagal pertaikos 
susitarimą. Paniuškinas sa
ko, kad gen. M'acArthuras 
ne naikina, bet akstiną ka
rinę industriją.

Korėjos yra dvi. Reakci
niai elementai ir Amerikos 
generolai nepravedė gyve- 
niman 1945 metų sutarties, 
todėl šiaurinėje dalyje yra 
liaudies tvarka, o pietinė-

generolo Čiang Kai-šeko ar
mija veržėsi į Mandžuriją. 
Ji atsiėmė Anshano mies
tą, plieno centrą. Ji kietai 
laiko apgulus reakcininkus 
Mukdeno mieste.

Gen. Čiang Kai-šeko jė
gos vis daugiau gauna gin
klų ir- amunicijos iš Ame
rikos. Seniau gautų už ke
turis bilionus dolerių jau 
neužtenka. Pereitą rudenį 
jam davė 130,000,000 patro
nų, dabar vėl 10,000 tonų 
amunicijos. Tuo tarpu rei
kalauja iš Amerikos Kong
reso vėl skirti $570,000,000 
gen. čiang Kai-šeko pagal
bai. Iškilo viešumon, kad 
jis ir mūsų šalies valdonai 
turėjo slaptą sutartį, pagal 
kurią gavo 1,071 karo lėk
tuvą. Bet niekas negelbėja. 
Chinijos, liaudis laimi. 
“Liaudies valia, tai Dievo 
valia.”

. 1 Graikijos monarchistai-
ji nenori karo. New Yorke, j fašistai vis “valosi”. Nese-įje, tie patys, kurie viešpa

tavo ir prie Japonijos ga
lios.

Pietų Korėjoje neva bus 
pravesti “visuotini balsavi
mai.” Aišku, kad jie bus pa
našūs į tuos, koki buvo sa
vo laiku Graikijoje. Liaudis 
protestuoja ir nemažai 
žmonių atidavė savo gyvas
tį.1

Lenkijoje ir vėl nusilei
do keturi Amerikos lakū
nai be Lenkijos leidimo. 
Lenkijos informacijų vadas 
generolas Viktor Grosz pa
reiškė: “Amerikiečiai tiks
liai tą daro... Bet jie pa
miršta, kad Lenkija nėra jų

doje, per radiją ir politikai 
vis sako piktesnes kalbas 
ir reikalauja karo prieš da
rybų Sąjungą. Prekybos 
sekretorius Harriman rū
pinasi ne kaip Amerikos 
prekybą išplėsti su kitųmis 
šalimis, ypatingai Amerikai 
būtų daug naudos iš preky
bos su Tarybų Sąjunga, bet 
jis prisideda prie karo iste-

yra didesnis pavojus, negu 
buvo Hitleris.” Bėgliai, kaip 
bulgaras George Dimitrov 
ir kiti, ’sako kalbas “Ame- 

• rikos išgelbėjimui’ ’ir kurs
to prie karo. 'Atrodo, kad 

’ tūli ponai jaučia krizę, kai
lyje neišsitenka.

Tuo tarpu Amerikos liau
dis vis aiškiau rodo, kad

kur darinėtis gavo daugiau : niai jie suėmė apie 12;000

laimėtų 
reikalus 

galingoji

SKAITYTOJŲ BALSAI
“PASKUTINIS CARAS”

Kaip Buvo Nušautas Griška sikalbėjus,
Rasputinas,

Jau kelintas mėnesis kaip 
eina per Laisvę istorinė apy
saka “Paskutinis Caras.” Tai 

svarbų ir žingeidu 
Aš tikiu, kad visi ją 

Kas neskaito, tai ne- 
klaidos, jei dabar

Algos ir Pragyvenimas
Darbo unijos stato samdytojams naujus reikalavi

mus. Visose pramonėse reikalaujama algų pakėlimo. 
Argumentai už algų kėlimą yra gerai pagrįsti. Štai ką 
parodo šaltos skaitlinės.

l 1944 metais vidutinė metinė Amerikos alga buvo 
$2,180. 1947 metais toji alga pasiekė $2,587. Reiškia, per 
trejetą metų vidutinė alga pakilo $407: Pakilimas gana 
didelis ii;, samdytojai sako, darbininkai turi džiaugtis 
ir tylėti. .

Bet visa bėda tame, kad iš to pakilimo darbininkui 
nieko nepaliko. Ne tik tą pakilimą, bet dar daugiau su
ėdė kainų pakilimas. 1944 metų vidutinę algą lyginant 
su 1947 metų vidutine alga pagal kainas, 1947 metų al
ga tėra verta $2,039. Vadinasi, tikroji Amerikos darbi
ninko ąlga per tuos trejetą metų nupuolė $141! Taigi, 
nepaisant visų algų pakėlimų, laimėtų per tuos tris me- 

. tus, šiandien darbininkas gyvena daug prasčiau, negu 
1944 metais, nes iš savo algos gali nusipirkti daug.ma
žiau.

Didžiųjų Korporacijų Pelnai
Amerikos didieji trustai negali skųstis savo likimu. 

Tos aukštos kainos, dėl kurių taip garsiai verkia Ame
rikos žmonės, korporacijoms ir kompanijoms .suteikia 
puikiausią rugiapiūtę. Tik pasižiūrėkime į jų pelnus.

• 1929 metais buvo 8 bilijonai dolerių.
Il936-1§39 metais apie 4 bilijonai dolerių.
1945 metais 9 bilijonai dolerių.
1946 metais 12 bilijonų dolerių.
1947 metais 17 bilijonų dolerių.

balsų, negu republikonų, piliečių ir paskelbė, kad jau 
demokratų ir vadinamų Ii- “išgaudė komunistus.” Va- 
beralų kandidatai į daiktą sario 28 d. vėl’paskelbė, kad 
sudėti, parodo, kad žmonės Athenuose suėmė 800 “ko- 
balsųoja prieš karą.

Henry Wallace ir C'
Taylor vadovaujamas judė-1 Tuo pat kartu jie ir jiems 
jimas už trečią partiją _vis į gelbėjanti Wall stryto ge- 
daugiau gauna pritarėjų. Įnerolai šaukia: “Daugiau 
Vien California ^valstijoje j duokite Amerikos pinigų, 

ginklų, amunicijos, nes ko
munistai laimės!” Kodėl ne
įveikia ir Amerikos gink
lai? Todėl, kad Graikijos 
liaudis kovoja prieš monar- 
chistų - fašistų režimą ir 
tol kovos, kol laimės.

Italijoje balandžio; mene-! kolonija.” Jis sakė, kad jei- 
sį įvyksta rinkimai. Vati- j gu ateityje tas pasikartos, 
kano popiežius gąsdina pek- tai toki lakūnai gaus ma
les karščiais tuos, kas"’ 
balsuos už liaudies ir demo
kratijos kandidatus. Reak
cija daro viską, kad laimėti.

piliečių ir paskelbė, kad jau

munistų.” Kovo 1 dieną 
Glen Jar 1 000.

> *■ __ i '

susirašė pusė miliono pilie
čių. Kitose valstijose suju
dimas. Šaukiamos valstijų: 
konferencijos, daroma vis
kas, kad apjungus taikos 
šalininkus, piliečius, kurie; 
rūpinasi savo Šalies ir žmo-' 
nių gerove, o ne Chinijos j 
ar Graikijos reakcija.

Anglija pasiskubino ir 
išeikvojo t $3,750,000,000 
gautos iš Jungtinių Valsti
jų paskolos. Bet ką ji pai
so — reikalaus ir gaus dau
giau.

Sako, kad ji neleis Egipto 
valstybei' padaryti su Tary
bų Sąjunga prekybos su
tarties. Kažin, ąr jai visa
da seksis?

čechoslovakijoje įvyko 
‘‘baisi revoliucija”. Kas at
sitiko? Nagi, anglo-saksai 
kurstė reakcininkus, kad 
suardyti koalicinę valdžią, 
iš jos išvaryti komunistus, 
kaip buvo padaryta Italijoj 
ir Franci joj.

Bet Čechoslovakijoj liau
dis sujudo ir ne komunistai 
atsidūrė lauke iš valdžios, 
bet tie reakcininkai, kurie 
šoko pagal užsienio koman
dą. Gi vyriausybė, kaip bu
vo, taip ir pasiliko iš pen
kių partijų atstovų — koa
licinė.

Komunistus ir šalies išti-

*

U. S, Steel Korporacijos pre? 
zidentas Benjamip Fairless 
pareiškė, kad pakėlimas pen
kių dolerių plieno tonui buvo 
padarytas “Amerikos žmonių 

naudai.”

žiausiai po metus kalėjimo, 
pagal Lenkijos įstatymus.'

Rumunijoje, sekmadienį, 
kovo 28 d., įvyks nauji par
lamentariniai rinki m a i. 
Nuo pereitų rinkimų Ru
munija padavė didelio pro
greso. Tada ji dar buvo 
monarchija, dabar jau res
publika. Komunistų ir So
cialistų partijos apsivienijo 
į vieną Rumunijos Darbi
ninkų Partiją. Žemės ir in
dustrijoj srityje padaryta 
daug progresyvių reformų. 
Politiniai liaudies galia su
tvirtėjo, su kaimynais pasi
rašyta prekybos ir bendro 
apsigynimo sutartys.

Turkijos valdonai vėl rei
kalauja iš Jungtinių Vals
tijų ‘‘pagalbos prieš komu
nizmą”. Jai buvo suteikta 
už '$100,000,000 Amerikos 
karo ginklų .ir amunicijos. 
Dabar reikalauja daugiau. 
Kada lengvai gauna, kodėl 
nereikalauti?

gyve n i in as 
papročiai, 
kartu kin- 
ne vienam 

Tai

ninkai lauke aukos; kiek pa- 
pasivaišinus:

—Na, žegnokis, Griška, t%vo 
galas atėjo! Gana žaisti!— 
sušuko Jusupovaš.

—Feliksai! Viešpats su ta
vimi! Ką tu rpanai?! Dan
gaus-karaliene, gelbėk!

Nieko nelaukdamas, Jusu- 
povas šovė.

—A-a-ai!—sustenėjo Raspu- 
p u tin as ir parvirto.

Kiek pagulėjo “negyvas.”
Rasputino lavonas staiga 

pašoko ir norėjo sugriebti Ju- 
supovą. Tas iš strioko vos su
spėjo pabėgti.

—Puriškevičiau, šaukit, jis 
gyvas. Jis bėga!

Puriškevičius puolė paskui 
Rasputina ir iššovė. Bet Ras
putinas bėgo toliau. -Antras 
šūvis... Vėl pro šalį.

Kas pasidarė? Puikiausias 
šaulys būdamas ir į mažus 
taikinius iš tolo pataikyda
mas, dabar jis negalėjo už 20 
žingsnių pataikyt. Puriškevi- 
čius trečiu šūviu gerai prisi
taikęs privertė Rasputiną su- 

į stoti. Dar vienas šūvis, taiky
mais į galvą, ir Rasputinas nu-

be galo 
skaityt, 
skaito, 
padarys
pradės skaityt.

Koks tas caru 
buvo žingeidus, jų 
pasipūtimai, na, ir 
kų drebėjimai, nes
iš ji] buvo mesta bomba, 
turi būt ne iš meilės Rusijos 
piliečiai revoliucijonieriai žu
dydavo savo monarchus—dar
bo liaudies prispaudėjus. 
Ypač silpnavalis paskutinis 
batiuška caras su savo vokiet- 
ka žmona cariene buvo ne
laimingiausi už kitus savo 
pirmtakūnus„ nes juos buvo 
pavergęs ant šimto nuošimčių 
gudrus nemokša, analfabetas 
minykas Griška Rasputinas, 
kuris faktinai užvaldė visą 
caro šeimą.

Jis buvo kaip koks hipnų- 
tiškas burtininkas, savo fana-. 
tiškomis maldomis ir pasako-1 į 
mis iki tiek paveikė, kad .pats j 
puvac: 11 navadinn fu nei ' __ . . . .Rasputino lavoną surado 

upės eketėj, antros dienos va
kare.

Tai taip galą .gavo Griška 
Rasputinas, 
dė Rusiją.
nė, buvo jo pavergti ir klau
sė, pildė visus Rasputino no
rus. Beje, Rasputinas su bur
tais ir žolelėmis gydydavo ca
ro nesveiką, paliegėlį sūnų. 
Būdavo, daktarai gydydavo jį. 
O Rasputinas su savo hokųs- 
pokus dabaigdavo gydyti ir 
visą garbę sau nukniaukdavo.

V. J. Stankus.

caras jį pavadino, tu esi mano : 
Jėzus Kristuj. Rasputinas | 
lengvai suprato, ant kiek jis 
dabar galingas, ką tiktai Ras
putinas patars, tą caras išpil
dys. Rasputino patvarkymu 
buvo išmetami ir keičiami mi
nisterial, generolai ir kiti žy
mūs šalies valdininkai, neatsi
žvelgiant/į jų gabumus.

Rasputinas turėjo daug sa
vo priešų. Caras tai žinojo, 
tai buvo saugomas labai atsar
giai. Rasputino labai nekentė 
caro motina, jo dėdė Nikalo- 
įus, kunigaikščiai ir kiti gimi
nės, nes Rasputinas savo na- 
chališkumu 
tą ir žalą, 
girtuoklis, 
leistuvis ir 
šeimos naudai, 
ir jam atėjo 
valanda, 
povo jis buvo atviliotas į pa
lečių, kur jau kiti suokalbi-

darė jiems sauna- 
Rasputinas buvo 

triukšmadaris, pa
ra keti erius savo 

Kaipo tokiam, 
sprendžiamoji 

Kunigaikščio Jusu-

i

kuris faktinai val- 
Caras, ypač carie-

Boston, Mass, — Nese
niai iš kalėjimo paleistas, 
demokratas Bostono miesto 
majoras Curley pasižadėjo 
remti generolą MacArthurą 
kaip kandidatą prezidento 
vietai. Curley buvo įkalin
tas už suktybes.

2 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Penkt., Kovo 12. 1948
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Iš Atsiminimų Apie Petrą Cvirką
(Tąsa)

— Pas mane gyvena la
bai gabus Meno Mokyklos 
mokinys. Jis rašo puikias 
eiles ir pradeda rašyti apy
sakas. Tai bus su laiku di
delis rašytojas.

— Kaip jo pavardė?
— Petras Cvirka.
Aš jau buvau matęs P. 

Cvirkos pavardę pažan
giuosiuose laikraščiuose. 
Netgi girdėjau, kad jis 
rengiasi išleisti pirmąjį 
savo eilėraščių rinkinį. Su
prantama, aš norėjau kuo 
greičiausiai susipažinti su 
nauju poetu, apie kurį ma-* 
no draugas taip gerai atsi
liepė.

Ir aš greitai su juo susi
pažinau.

Į “Žiburėlio” bendrabutį 
įeiti reikėdavo pro duris iš 
kiemo, per didžiulę virtuvę, 
visada pilną garų, dūmų, 
skalbinių šuto ir tvaiko. 
Dūmuose ir garuose nardė 
gana nešvarios patarnauto
jos— vargingas bendrabu
čio personalas. Virtuvės 
kampai būdavo priversti 
bulvių, burokų, stalai ap
krauti kopūstų galvomis. 
Virtuvės kvapų apsvaigin
tas skubėdavai per ją kuo 
greičiau pakliūti į valgo
mąjį, kuriame maitindavo
si bendrabučio gyventojai. 
Valgomasis buvo už virtu
vę daug didesnis, tai buvo 
kažkas panašaus netgi į sa
lę, aplūžusią, apšiupėjusią, 
seniai nemačiusią remonto. 
Kambario viduryje stovėjo 
ilgas neuždengtas stalas. 
Valgymo metu, ties garuo
jančiais dubenimis, aplink 
jį sėdėdavo daug jaunuo
menės. Valgykla taip pat 
dvokė iš virtuvės einančiais 
visokiais kvapais, tokiais 
būdingais blogoms ir pi
gioms valgykloms. Perėjęs 
pe$ valgomąjį, patekdavai 
į* kąmbarį, kuriame gyveno 
mano draugas J. Šimkus ir 
pastaruoju metu — P. 
Cvirka. Nemažame kamba
ryje stūksojo liesos, var
gingos lovelės, ant sienų 
buvo sukabinti menki gy
ventojų drabužiai, ant po
pierium užkloto stalo mėtė
si knygos, pigios dešros žie
velės, duonos trupiniai. Šį 
kartą įėjęs į kambarį, pa
mačiau prie stalo nepažįs
tamą jaunuolį, kuris kaip 
tik pasirodė esąs Petras 
Cvirka. Kada jis atsistojo, 
pastebėjau, kad tai kiek 
mažesnio už mane ūgio vai
kinas, gana kresnas, stip
raus sudėjimo, gražios gal
vos, apaugusios tankiais 
plaukais, sudarančiais tar
tum plaukų kepurę. Jo vei
das buvo labai gyvas. Ypa
čiai gyvos buvo akys, jose 
žaidė juokas ir drauge liūd
numas. Rodėsi,z kad šis vy
rukas tuojau pasakys kaž
ką sąmojingo ir įdomaus.

— Venclova? Žinau. Aš 
dar kaime skaičiau tavo 
“Sutemų skersgatvius.” 
Nieko. Zdaravos eilutės! 
Kai kurios, matyt, kažko
kiai fėjai paskirtos, — tarė 
jis, spausdamas man ranką 
savo stamboka kaimo vai
ko, pripratusio prie sun
kaus darbo, ranka.

Pradėjome kalbėti, ir iš 
tikrųjų naujasis pažįsta
mas pasirodė nepaprastai 
sąmojingas. Jis tikrai rašė 
eilėraščius, kurių keletą aš 
gana greitai gavau per
skaityti.

— Su visokiais rimais 
man daug bėdų, — tarė jis 
šypsodamasis. — Bet Šim
kus sako, kad Ualtas Uit- 
manas (Walt Whitman) 
rašė neblogai ir be rimų,—> 
nusijuokė jis, * slėpdamas 
savo eilėraščius į stalčių.

ANTANAS VENCLOVA. to” numerį. Pasiėmę dar

— Venclova? — vėl pa
kartojo jis, žiūrėdamas j 
mane išdykusio bernioko 
žvilgsniu. — Žinai, kaip aš 
tave vaizdavausi? Aš ma
niau, kad jeigu jau poetas, 
tai būtinai senas ir su bar
zda. Juk poetas—tai didelis 
autoritetas, o kas per auto
ritetas, jeigu be barzdos?

Taip užsimezgė mūsų 
pažintis, kuriai buvo lemta 
virsti ilgamete labai arti
ma draugyste, trukusia li
gi pačios paskutinės jo gy
venimo dienos. Iš pradžių 
toji draugystė buvo beveik 
vaikiška. Kaip vaikai, mes 
mėgdavome vienas kitą pa
šiepti, kartais netgi susi- 
pykdavome ir vėl susitai
kindavome. Tai kildavo dėl 
skirtingų mūsų tempera
mentų — jis buvo sangvini
kas, karštas, sąmojingas, 
linkęs pašiepti ir kartais 
net įgelti, o aš buvau daug 
ramesnis, ne impulso, o 
daugiau refleksijos žmogus,' 
ne visada mėgstąs- juoką ir 
ne visada sugebąs jį supra
sti. Ėjo metai, ir mūsų 
draugystė stiprėjo literatū
riniame darbe, ‘bendroje 
kovoje prieš smetoniškąjį 
režimą, bendruose literatū
riniuose pomėgiuose, nea
pykantoje fašizmui, buržu
azijai, miesčioniškai gyve
nimo menkystei. Būdavo 
momentų, kada mes vienas 
nuo antro kiek nutoldavo- 
me, bet tas nutolimas būda
vo dažniausiai padiktuotas 
įvairių gyvenimiškųjų 
smulkmenų, o ne ideologi
nio ar literatūrinio pobū
džio priežasčių. Mūsų drau
gystė pasidarė labai arti
ma ir nuoširdi ypačiai po 
to, kada mus susiėjo gimi
nystės ryšiai, ir ypatingai 
gili ji buvo paskutiniaisiais 
jo gyvenimo metais, kada 
mes matydavomės beveik 
kasdien, kada jis beveik 
kas antra diena užeidavo 
pas mane, atverdamas man 
intymiausius savo jausmus, 
išgyvenimus, svajones.

IV.
Petro Cvirkos, prieš po

rą metų niekam nežinomo 
jauno rašytojo vardas, po
puliarėjo labai greitai. 
1928 metais jo “Žiburėlio” 
draugų pastangomis ir lė
šomis buvo išleistos “Pir
mosios mišios,” fašistinės 
cenzūros konfiskuotos. Ne
maža konfiskuotos knygelės 
egzempliorių buvo išnešta 
iš spaustuvės, ii’ gan pla
čiai ši knygelė sklido kau
niečių tarpe. Laikraščiuose 
pasirodė “Pirmųjų mišių” 
recenzijos. Vienoje jų J. 
Šimkus, paties autoriaus 
juokui, iš tikrųjų jį palygi
no su Ualt Uitmenū. Ta
čiau iš lyrikos P. Cvirka 
greitai perėjo į beletristiką. 
Tuo tarpu organizavosi pa
žangiųjų jaunų rašytojų 
grupė “Trečias • Frontas,” 
kuriame P. Cvirka išspaus
dino ne tik eilėraščių, bet ir 
novelių, netgi pradžią ro
mano “Nemunas žydi,” ku
rio, deja, nebaigė. Jis tuo 
metu rašė labai daug, netgi 
buvo sugalvojęs du roma
nus gan keistais pavadini-j 
mais: vienas vadinosi “Ba
sanavičius ir velnias,” an
tras—/‘Krūmynų siaubas.” 
“Trečiafrontininkų” tarpe 
Cvirka iš karto darėsi žymi 
jėga savo gaiviu sultingu 
talentu, mokėjimu sugauti 
būdingas gyvenimo smulk
menas ir giliu lyrizmu at
kreipdamas platų skaityto
jų' dėmesį.

Aš atsimenu tą entuziaz
mą, kurį mes išgyvenome, 
išleidę pirmą “Trečio Fron- 

nesubrošiūruoto numerio 
išspausdintus lankus, mu
du su Petru nuvažiavome 
pas mano brolį mokytoją į 
Karmėlavą, netoli Kauno. 
Čia mes vaikščiojome po 
mišką ant Neries upės 
kranto, ir Petras dešimtis 
kartų skaitė garsiai įvai
rius eilėraščius, numeryje 
išspausdintas noveles, aš
trias pastabas, nukreiptas 
prieš mūsų literatūros su
glebimą ir kai kurių jos 
reiškinių reakcingumą, ir 
kalbėjo:

— Lietuviškam miesčio
niui tai bus tikras dagys 
po uodega!... Ot, užsius 
reakcija! Kas per čiaudėji
mas prasidės visokių kuni
gėlių ir literatūrinių davat
kų tarpe! Iš tikrųjų, pažiū
rėk, kiek pas mus gabių 
žmonių ... Ir ateis naujų... 
Mūsų žurnalas suvaidins 
savo vaidmenį. Aš žinau, 
kaip jo laukia kaime, mies
teliuose, gimnazijose ...

Spausdinant pirmą ir 
tolimesnius “Trečiojo Fron
to” numerius, Petras Cvir
ka nuolat maišėsi spaustu
vėje tarp rinkėjų ir met- 
ranpažų, su didžiausia mei
lė žiūrinėjo kiekvieną su
laužytą puslapį, davinėjo 
nurodymus spaustuvės dar
bininkams, čia pat rašė ar 
taisė savo eilėraščių ir no
velių tekstą. Jis žiūrėjo į 
“Trečio Fronto” sąjūdį 
kaip į reikšmingą mūsų 
naujosios pažangiosios lite
ratūros reiškinį, kuriam 
lemta suvaidint* didelį vaid
menį tiek mūsų pažangio
sios literatūros augime, 
tiek mūsų jaunuomenės są
monės pasukime pažanges
ne kryptimi.

Išėjus pirmajam “Tre
čio Fronto” numeriui, re
akcinėje spaudoje pasipylė 
ištisa purvinų koliojimų ir 
koneveikimų srovė tiek pa
ties žurnalo, tiek atskirų jų 
bendradarbių adresu. To 
buvo laukta ir tai mūsų nė 
kiek nenustebino.

— Kitaip ir būti negali, 
—kalbėjo P. Cvirka.—Ar

gi mums, jauniesiems rašy
tojams, laukti pripažinimo 
iš buržuazijos, iš reakcijos? 
Bet žiūrėk, ką man rašo 
vienas vaikinas iš kaimo... 
Jįs supranta mus, jis myli 
mūsų žurnalą... O tokių 
tūkstančiai...

P. Cvirka daug dirbo. 
Rodos, “Trečio Fronto” 
Nr. 6, kuris fašistinės cen
zūros nebuvo išleistas, jis 
buvo davęs novelę “Frank 
Kruk.” Mūsų įkalbinėja
mas šią novelę išvystyti į 
romaną,s P. Cvirka mūsų 
sumanymui pritarė ir vė
liau ta pačia tema parašė 
dviejų tomų romaną. No
velės rankraštis, matyti, 
dingo. Tai labai gaila, s nes 
jis parodytų mums garsųjį 
Cvirkos romaną pačioje jo 
užuomazgoje. Greitai P. 
Cvirka paruošė pirmąją sa
vo novelių knygą “Saulėly
dį Nykos valsčiuje.” Atsi
menu, jis nešiojosi mies
tą storoką siauruose .lapuo
se surašytą rankraštį, tar
damasis su draugais, kaip 
jį išleisti. Netrukus rank
raštį priėmė ( “Spaudos 
Fondo” leidykla, jis atsidū
rė spaustuvėje, ir pasirodė 
pirmosios korektūros, kve
piančios spaustuvės dažais, 
tokios malonios kiekvienam 
jaunam autoriui, leidžian
čiam pirmąsias, savo kny
gas.

— Ar negalėtum peržiū
rėti šitų popierių? — krei
pėsi į mane Petras, padėda
mas prieš mane ant stalo 
visą šūsnį korektūrų.—Aš,

Irving Potash, IFLW unijos 
(CIO) darbuotojas, buvęs su
imtas, įkalintas, badavęs ir 

paleistas po $3,500 belą.

mat, negaliu įprasti prie tų 
visokių spaustuvės ženkliu
kų, be to, sako, ir kableliai 
pas mane ne visur tvarkoj.,.

Aš, kaip daugiau įgudęs 
nosinių ir kablelių srityje, 
atidžiai perskaičiau 'drau
go -knygos korektūrą, iš 
naujo gėrėdamasis jau man 
žinomomis^ ir dar neskaity
tomis novelėmis. Tai buvo 
iš mūsų tarpo draugų pir
moji stambesnė knyga, pa
rašyta su dideliu talentu, 
sodriai, naujai, įdomiai. Aš 
atsidėjęs sutvarkiau visus 
reikalingus “kablelius” ir, 
kaip dabar matau, be rei
kalo pagal “Trečiame 
Fronte”,. įsigalėjusią madą 
nubraukiau daugiskaitos 
naudininkų ir įnagininkų 
galūnes, visur palikdamas 
tokias formas, kaip tiem 
vyram, trim mergom ir tt. 
(Tą nereikalingą galūnių 
nukandžiojimą, kuris, nors 
autoriui ir sutinkant, mano 
buvo padarytas .jo knygoje, 
reikėtų atitaisyti pilname 
P. Cvirkos raštų leidime.)

“Saulėlydis Nykos vals
čiuje” išėjo 1930 metų pa
vasarį. Neseniai A. Fredo
je aš suradau., per. karą iš
likusį šios knygos egzem
pliorių su brangiu man už
rašu: “M. M. Antanui Ven
clovai pirmąjį šiltą egz. 
duoda Petr. Cvirka, Kaune, 
1930. V. 28 dP Knyga tu
rėjo pelnytą pasisekimą. 
Spaudoje pasirodė daug 
palankių recenzijų. “Saulė
lydį” plačiai skaitė, ir jis 
P. Cvirkos vardą padarė 
žipomą visoje Lietuvoje. 
Knygos išėjimo proga Pet
ro draugai — J. Šimkus, 
P. Čiurlys ir k. vėl nuva
žiavo pas mano brolį į Kar
mėlavą. Brolis visada 
džiaugdavos jaunųjų rašy
tojų pasisekimu ir knygos 
išėjimo proga surengė 
mums vaišes. Gana kukliai 
valgiais ' ir , gėrimais ap
krautą stalą puošė “aplais
tomosios” knygos egzem
pliorius, o mūsų tarpe sė
dėjo jaunas autorius, ap
suptas draugų meilės, pri
pažinimo, linkėjimų ?.. Tai 
buvo visiems mums labai 
laimingas vakaras. Mūsų 
linksmybę kėlė ne išgertas 
Anykščių vynas, bet drau
gystės džiaugsmas, džiaug
smas dėl to, kad prieš mus 
žalumynais apkaišyta sto
vėjo pirmoji stambesnė mū
sų draugo knyga, laužianti 
kelią į literatūrą mūsų kar
tos rašytojams'...

Mūsų pokalbiai užtruko 
ligi ankstybo ryto. Švintant 
išėjome ant plento, iš Kau
no einančio į Ukmergę. .Su
sikabinę mes ėjome plentų 
tolyn, į Turžėnų mišką, ry
tuose švintant pirmiesiems 
aušros spinduliams. Čia 
mes užlipome ant kalnelio 
ir sutikome tekančią saulę.

„(Bus daugiau)
•i

Californijoj jau įvesta 
“dienos, šviesos taupymo” 
laikas, nes stokuoja elekt
ros.

NAUJOJOJE KELMĖS APSKRITYJE
(Keliones įspūdžiai)

. Rašo J. BULOTA
Tiesus kaip styga /plentas 

Šiauliai - Raseiniai. Užpa
kalyje mūsų pasilieka tylūs 
apsnigti eglynai, pro šalį 
prabėga gražios valstiečių 
sodybos. Nusileidžiančios 
saulės spinduliai ryškiai 
nušviečia tolumoje smailą 
bažnyčios bokštą. Pro abie- 
jomis plento pusėmis nuty- 
susias naujų, baltuojančių 
nedidelių namelių eiles rųęs 
pagaliau įvažiuojame Kel- 
mėn. '

Temsta. Gatvėse staiga 
sužiba dešimtys elektros 
lempų. Skaidrūs elektros 
šviesos taškeliai matomi to
li aplinkui. Neseniai čia bu
vo praplėsta hidroelektrinė, 
kuri duoda šviesą ne tik 
miestui, bet ir aplinkipiams 
kaimams, kurie prieš karą 
nežinojo elektros.

Naująją Kelmės apskritį 
sudąro valsčiai, anksčiau 
priklausę Raseinių ir Šiau
lių apskritims. Būdami toli 
nuo apskrities centrų, jie 
negalėjo taip greit žengti 
pirmyn ūkinio ir kultūrinio 
gyvenimo srityse. Dabar 
naujoje apskrityje verda 
gyvenimas. Kasdien į aps
krities vykdomąjį komitetą 
ir į kitas apskrities įstaigas 
atvyksta dešimtys valstie
čių.

Kelmės apskrities ribose 
yra ypatingai daug nauja
kurių. Jie dabar tvirtai įsi
gyveno žemėse, kurias jie 
ir jų protėviai laistė pra
kaitu, kraudami pelną dva
rininkams — grafui Čaps- 
kiui Šaukėnuose, Gruževs- 
kiui Kelmėje ir kitiems į 
juos panašiems. Beveik vi
są Kelmės valsčiaus žemę 
senaisiais laikais valdė dva
rininkas Gruževskis. Jis 
turėjo keletą tūkstančių 
hektarų žemės. Protėviai 
naujakurių, kurie dabar į- 
sikūrė buvusiose Gruževs- 
kio žemėse, ėjo baudžiavą 
Gruževskio dvare.

Dabar dvaro rūmuose į- 
steigta Kelmės gimnazija. 
Beveik pusė joje besimo
kančių — naujakurių vai
kai. Pro didelius mūrinius 
vartus kiekvieną rytą sku
ba gimnazijon šimtai links
nių jaunuolių.

Viename tik Kelmės vals
čiuje yra 1,100 naujakurių. 
Vyriausybė jiems davė apie 
10,000 hektarų žemės, kelis 
šimtus arklių, karvių, in
ventoriaus.

Dabar visoje apskrityje 
valstiečiai gyvai ruošiasi 
pavasario sėjai — valo sėk
las, iš anksto apsirūpina 
trąšomis, remontuoja žemės 
dirbimo įrankius.

Ruošiasi pavasariui ir 
Kelmės mašinų — trakto
rių stoties darbuotojai. Vi
si. MTS traktoriai pilnai 
paruošti pavasario laukų 
darbams, atidžiai patikrin
tas kiekvienas jų sraigtelis.

Pernai MTS ' traktoriai 
apdirbo valstiečiams 2,000 
hektarų žemės ir prikūlė 
3,400 tonų grūdų. Šiemet 
MTS traktorininkai žymiai 
išplės pagalbą valstiečiams 
laukų darbuose. Su Tytuvė
nų, Vaiguvos, Užvenčio ir 
Kelmės žemęs Ūkio draugi
jomis MTS jau sudarė su
tartis šimtams hektarų že
mės apdirbti. Dešimtys su
tarčių jau sudaryta ir su 
atskirais valstiečiais.

Po piniginės reformos į- 
vykdymo Kelmėje jaučia
mas didelis prekybos pagy
vėjimas. Valstiečiai atveža 
parduoti kooperat i n ė mš 
draugijoms didelius įvairių 
žemės ūkio produktų kie

kius. Vartotojų kooperaty
vo krautuvėse jie perkasi 
sau įvairių pramonės pre
kių. Atidarytos trys naujos 
krautuvės. Naujos krautu
vės taip pat atidarytos Lio
lių ir Vaiguvos valsčiuose. 
Kooperatinės prekybos au
gimą naujoje apskrityje 
gražiai pavaizduoja apy
varta Kelmės vartotojų ko
operatyvo, kurio nariais
1946 metais buvo 370 vals
tiečių, o dabar — 540. Ko
operatyvas 1946 m. parda
vė valstiečiams įvairių pre
kių už 1 milijoną rublių, o
1947 m. — už 5 milijonus 
rublių. Per savaitę vieną 
kartą į tolimas apylinkes 
nuvyksta k o o p e ratyvo 
sunkvežimis, kuriuo nuve
žama valstiečiams kasdieni
nio vartojimo prekės. Tik 
per vieną savaitę, po korte
lių panaikinimo, kooperaty
vas pardavė valstiečiams 
už pusę milijono rublių ma
nufaktūros, avalynės ir ki
tų prekių.

Sparčiai vystosi ir nau
josios apskrities pramonė. 

.Kelmėje veikia didelis mo
derniškas linų apdirbimo 
fabrikas, plytinė, pieninė, 
moderniška sūrių gamykla.

Nors Kelmė karo metu 
buvo beveik visiškai su
griauta, tačiau ji dabar jau 
beveik pilnai atstatyta. .Po 
karo čia jau pastatyta 150 
naujų namų. Šiemet numa
tyta pastatyti nauja pirtis, 
viešbutis, du nauji mūri
niai namai. Dabar Kelmėje 
yra 25 nuoš. daugiau gy
ventojų, kaip prieš karą.

Plačias galimybes siekti 
mokslo turi naujosios aps
krities jaunimas. Kelmės 
progimnazijoj smetoniniais 
laikais mokėsi 250 mokinių. 
Dabar naujai įsteigtoje 
Kelmės gimnazijoje mokosi 
550 mokinių. Dešimtys jau
nuolių lanko Kražių ir Už
venčio progimnazijas. Ty
tuvėnuose ir Kelmėj įsteig
tos suaugusiųjų progimna
zijos. Iš viso apskrities pro
gimnazijose ir gimnazijose 
mokosi 1,500 darbininkų ir 
valstiečių vaikų — keletą 
kartų daugiau, kaip Smeto
nos valdymo laikais. Visi 
mokyklinio amžiaus vaikai 
lanko pradines mokyklas.
° Kelmėje ir Užventyje į- 
steigti vaikų darželiai. Vai
kų darželiai steigiami ir ki
tuose valsčiuose.

Į naujosios apskrities val
sčių bibliotekas atvežta 
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SVARBIOS PRAKALBOS
SU DAINOMIS

Rengia
ALDLD MOTERŲ KLUBAS

Sekmadienį

Kovo 14 March
LIETUVIŲ SALEJE
227 LAWRENCE STREET

Pradžia 2:30 vai. dieną
ĮŽANGA VELTUI • ,

KALBĖS D. M. ŠOLOMSKAS, iš Brooklyn, N. Y.
Brangūs Lietuviai! šiemet yra svarbiausi rinkimų 

metai, bus rinkimas Prezidento ir kitų valdininkų. Taip
gi gyvenamasis laikotarpis begaliniai svarbus, kyla daug 
klausimų. Tad mums pagelbės, paaiškins daug dalykų 
D. M. šolomskas.

Apart kalbų, bus ir koncertinė programa. Laisvės 
Choro Vyrai pasižadėjo padainuot kelias dainelės.

Kviečiame visus dalyvauti. Rengėjos.

3 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Penkt., Kovo 12, 1948

tūkstančiai naujų knygų*'
Net tolimiausias apylin

kes pasiekia kilnojamas ki
no teatras. Ypatingo pasi
sekimo čia susilaukė lietu
viškas filmas apie lietuvių 
tautos didvyrę Marytę Mel
nikai tę “Marytė”, taip pat 
filmas lietuviu kalba “Pul
ko sūnus.”

Neseniai įvykusiuose rin
kimuose į vietines Tarybas- 
buvo išrinkti iš valstiečių, 
darbininkų ir kaimo inteli
gentijos tarpo geriausieji 
žmonės. Į apskrities tarybą 
išrinktas 51 deputatas, į 
valsčių tarybas 280 ir į a- 
pylinkių tarybas — 540 de-. 
pu ta tų.

Naujajai apskričiai vado
vauti apskrities darbo žmo
nės patikėjo Čiuladai Jonui.

Čiulada išėjęs sunkų gy
venimo kelią. Gimęs maža
žemio valstiečio šeimoje, iš
kentęs daug skurdo Smeto
nos valdymo metais, jis pui
kiai atjaučia valstiečių gy
venimo reikalus. 3 ordinai 
ir 2 medaliai puošia jo krū
tinę — tuo tarybinė vyriau
sybė atžymėjo jo narsumą 
Didžiojo Tėvynės karo me
tais, jam vadovaujant par
tizanų būriui “Už tėvynę.”

Dabar čiulada vadovauja 
naujai apskričiai, kur jis 
turi didelį autoritetą. 
Kelmė, 1948 m.

Philadelphia. — Progre
syvių Partija statys negrą 
magistratą Josephą Rainey 
kandidatu į kongresą.

Hartford, Conn.
EXTRA!

Užkvietimas Moterų ir Vyrų Į 
Tarptautinės Moterų Dienos 

Minėjimą

Buvo pranešimų, kad dai
nuos Vyrų Choras vadovystėje 
Vilma Hollis. Dabar paaiškė
jo, kad dainuos'ir Moterų Cho
ras, vadovybėj Mrs. Gray Gai- 

’len. Mes čia daug sykių gir
dėjome mišrų Laisvės Chorą, 
taip pat ii’ Laisvės Vyrų Cho
rą, bet Laisvės Moterų Chorą 
tik pirmu kartu girdėsime ir 
bus naujos jaunos mokytojos 
vadovybėje.

Taipgi bus ir kalbėtojų: 
drg. šolomskas ir drg. Valley. 
Parengimas įvyksta šį sekma
dienį, kovo 14 d., 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, 227 Lawrence 
St., Hartford, Conn. Įžanga 
dykai ! Rengia Lietuvių Li
teratūros Draugijos Moterų 
Klubas.

Visi dalyvaukime! Jau 40 
metų gyvudja Tarptautinė 
Moterų Diena. Susipažinkime 
ir sužinokime jos reikšmę.

Žs.
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Parašė Justas Paleckis i

(Istorine Apysaka)
PASKUTINIS CARAS

—128—
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(Tąsa>
“Išvažiavom šįryt. Mintimis visada su 

jumis. Puikiausias oras. Tikiuosi jūs 
jaučiatės gerai ir ramiai. Daug kariuo
menės pasiųsta iš įremto. Mylįs Nikis.”

Puikusis oras carui įkvepia griežtumo 
pasiryžimą, kurio visada taip ilgėjosi 
jo žmona. Jokio pasigailėjimo tiem riau
šininkam 1 Ir su Dūma ir su tuo dručkiu 
Rodzianka už panikos kėlimą reikės at
siskaityti! Tegu tik galutinai nurimsta 
viskas, tada jis parodys visą griežtumą, 
prisimins Nikalojaus I laikus! Caro 
mintys dabar visiškai sutampą su mo- 
narchistų Markovo ir Šulgino mintimis.

Vakarą 10 valandą 10 minučių caras 
siunčia dar vieną telegramą carienei: 
“Dėkingas už žinią. Džiaugiuos, kad pas 
jus viskas gerai. Ryt iš ryto tikiuos būti 
namie.”

Tiesa, žmonos prisiųstos žinios nema
lonios. Ji praneša apie vis silpnėjantį 
ištikimųjų jėgų pasipriešinimą ir bevil- 
tę padėtį Petrapily. Bet tai nieko: at
vyks Ivanovas ir sutvarkys. Ir caras po 
geros vakarienės nueina gulti.

Lichoslavlio stoty generolas Vojeiko- 
vas iš žandarų viršininkų gavo pirmą
sias žinias apie įvykius Petrapily, apie 
įkūrimą Dūmos komiteto, turinčio laiki
nosios vyriausybės pobūdį. Susijaudini
mo įnešė po visas geležinkelių linijas iš
siųstoji telegrama su Dūmos nario Bu- 

' blikovo parašu. Joj buvo pranešama, kad 
valdžią paėmė Dūma* bet visi geležinke
liečiai kviečiami likti savo vietose ir dar 
stropiau eiti savo pareigas. Iš tos tele
gramos visa Rusija sužinojo, kad Pet
rapily jvyko perversmas, apie kurį jokių 
tikrų žinių provincija ligi tol neturėjo, 
nes laikraščiai neatėjo, o žinių skelbti 
neleido karo cenzūra.

Caro palydų traukinys, kuris ėjo pir
ma caro traukinio, stoty Bologoje suži
nojo, kad Liubanės stotis užimta revo
liucinės kariuomenės, kuri neleis trau
kinio toliau. Bublikovas kita telegrama 
įsakęs geležinkeliečiam nepraleisti jokio 
kariško traukinio arčiau 250 kilometrų 
nuo Petrapilio. Tačiau palydų traukinys 
važiavo toliau Nikalojaus geležinkelio 
linija Petrapilio link. Apie 1 valandą 
nakties, jau kovo 1 (14) d. palydų trau
kinys atvyko į stotį Mala ja Višera.

Čia traukiniu įėjo caro geležinkelių 
pulko karininkas. Jis pranešė, kad stotys 
Liuban ir Tosno užimtos revoliucinio 
Lietuvos pulko kuopų su kulkosvydžiais. 
Buvo nutarta palaukti caro traukinio, 
nes toliau vykti būtų rizikinga, o gal net 
caro gyvybei pavojinga. Buvo žinių, kad 
laikinoji vyriausybė priversianti caro * 
traukinius vykti ne į Carskoje Selo, kad 
caras nesusitiktų su cariene ir nepasi
duotų jos įtakai, bet į Petrapilį, kur jis 
turėsiąs priimti tolimesnių, valdžios san
tykių sąlygas. Kilo nuomonė vykti į 
Pskovą pas generolą Ruzskį. Kai'kas 
sakė,- kad reikia grįžti j Mogiliovą.

Atvykus caro traukiniui, ten pasirodė 
tiktai generolas Nariškinas. Kiti visi 
miegojo. -Sunku buvo pažadinti tvirtai 
miegojusį Vojeikovą. Skubiai apsiren
gęs, sušiurusiais plaukais išėjo į korido
rių Vojeikovas ir išgirdo, kad toliau vyk
ti negalima. Pasitaręs su generolais, Vo
jeikovas nuėjo pranešti apie tai carui.

Buvo ketvirta valanda ryto. Pažadi
nęs kamerdinerį, Vojeikovas paprašė 
tuoj pažadinti carą. Išgirdęs apie tokią 
netikėtą kliūtį, caras paklausė Vojeiko- 
vo:

— O kaip jūs manot, kur dabar va
žiuoti?

— Jūsų didenybe! Iš čia galima su
grįžti į Bologoje, o iš ten nuvykti į arti
miausią prie veikiančios armijos sritį. 
Reikia tikėti, kad ten susisiekimas nesu
trukdytas, — atsakė Vojeikovas.

— Aš norėčiau važiuoti į artimiausią 
vietą, kur būtų Juzo telegrafo aparatas.

— Artimiausia vieta bus Pskovas. 
Nuo s.toties Dno iki Pskovo .3 valandos 
kelio, o iki Mogiliovo 8 valandos. Šiaip ' 
ar taip, čia ilgai pasilikti negalima. Ge
riausia važiuoti j Dno, o pakeliui išaiš
kinti tolimesnę kelionės, kryptį.

— Gerai,-, liepkit važiuoti į Bologoje- 
Dno,.— tarė susimąstęs caras.

Gėda! Kokia gėda! — buvo pirmoji 
caro mintis Vojeikovui išėjusi Čia 'dar

f o rūmuos per 1905 m. revoliuciją. Jis, 
visagalis Rusijos caras, nebegali važiuoti 
kur nori, nebegali patekti pas savo šeimą 
į Carskoje Selo, jis turi bėgti ir bastytis, 
ieškodamas laisvo kelio! Ne, jis nepasi
duos! Nors reikėtų nušluoti nuo žemės 
paviršiaus visą Petrapilį!

Staraja Russa stoty, kur garvežimis 
sustojo vandens pasiimti, Vojeikovas te
legrafu sužinojo, kad tą rytą, t. y. kovo 
1 d. generolas Ivanovas nuvažiavęs pro 
stotį Dno.

— Kodėl jis taip lėtai važiuoja? — 
caras, išgirdęs apie tai, ir nemalo- 
susiraukė. Jis" buvo manęs, kad tą 
Ivanovas jau bus Petrapily.

<►
Blogi dalykai, — kalbėjo generolas 

Resinas. — Dar vakar karo ministeris 
reiškė viltį, kad jis savo jėgom nuramins 
sukilusius kareivius. O dabar nebegali
ma surasti nei karo, nei vidaus reikalų 
ministerių. Gal Rodziankai paskambin
ti?

Generolas Resinas prašo sujungti su 
Rodziankos kabinetu. Negreit sujungia. 
Paskui triūbelėj girdėti ūžesys ir triukš
mas. Pagaliau atsiliepia griežtas balsas:

— Iš kur kalba?
— Čia iš Carskoje Selo, iš caro rūmų. 

Kalba generolas Resinas, jos didenybės 
pavedamas. Ar Dūmos pirmininko kabi
netas?

— Taip, kabinetas.
— Atsiprašau, kas prie telefono?
— Čia kalba sukilimo štabo narys.
Triūbelė pati iškrito iš generolo, ran

ku, v
Jau nebebuvo jokios pagalbos iš Petra

pilio. Viėna tik viltis — frontas, iš kur 
jau pasiųsta kariuomenė. Tik fronto ka
riuomenė tepajėgs suvaldyti užfrončio 
maištininkus. Kad bent ji greičiau at
vyktų !

Iš Petrapilio atvykę rūmų tarnai ir 
karininkai pasakoja apie tenykščius įvy
kius. Vienas jų atsivežė tą dieną išėjusio 
darbininkų ir kareivių tarybos laikraš
čio “Izvestija” pirmąjį numerį.

“Senoji valdžia nuvedė kraštą iki vi
siškos suirutės, o liaudį iki bado,” — 
skaitė tame numery generolas Resinas.
— “Toliau kentėti nebegalėjo. Petrapilio 
gyventojai išėjo į gatvę pareikšti savo 
nepasitenkininją. Juos sutiko šūviais. 
Vietoj duonos caro vyriausybė davė liau
džiai švino. Bet kareiviai nenorėjo eiti 
prieš liaudį ir sukilo prieš vyriausybę. -

- Kartu su liaudim .jie užgriebė ginklus, 
karo sandėlius ir eilę svarbių valdžios 
įstaigų. Kova dar tebeina. Ji turi būti 
vedama iki galo. Senoji valdžia turi būti 
galutinai nuversta ir užleisti vietą liau
dies valdžiai... Visi kartu, bendrom jė
gom, kovosim už visišką senosios val
džios pašalinimą ir Steigiamojo Susirin
kimo sušaukimą visuotinų, slaptų Ir ly
gių rinkimų pagrindu.”

— Išdavikai! Vokiečių agentų darbas! 
Tai vokiečių peilis į Rusijos nugarą! — 
niršo skaitydami tą revoliucinį laikraštį 
caro generolai ir kamergeriai.

— Pagaliau atėjo galas ir tiem dyka
duoniam! — šaukęsis visų pakampių 
pradėję reikštis darbininkai ir palaidi 
kareiviai, grūmodami caro rūmų link.

Rūmus jau pasiekė gandas, kad revo
liucija šėlsta ir Carskoje Selo. Caro rezi
dencijos amžinos tylos ir iškilmingos 
rimties .nuotaikon įsiveržė šūkavimai ib 
negirdėtas triukšmas. Iš Petrapilio atvy
ko keletas kariuomenės dalių ir daug pa
laidų kareivių, kurie ragino vietos dar
bininkus neatsilikti nuo Petrapilio. Agi
tatoriai pasklido po kareivines ir įkalbi
nėjo kareivius neklausyti karininkų. Iš
daužius keletą vyno sandėlių, gatvėse pa
sirodė būriai girtų. Papliupo šūviai, kai 
kur tarškėjo ir kulkosvydis. Greitai bu
vo nuginkluota policija ir prasidėjo kari
ninkų užpuldinėjimas. Pasklido gandas, 
kad iš Petrapilio eina 8000 darbininkų 
su kulkosvydžiais caro rūmų užimti.

— Ir iš kur tų darbininkų atsirado? 
Gyvenu apie dešimtį metų Carskoje Selo 
ir niekada nepastebėdavau nė vieno dar
bininko. O štai dabar jų pilnos gatvės!
— urzgė generolas Resinas.

Jau artėjo vakaras, o caro vis nebuvo 
ir jokių žinių iš jo nebesulaukta. Kur 
jis? — susirūpino cariene.

(Bus daugiau)

tarė 
niai 
rytą

Monelninkai Atgaivino “So- 
cial-Demokratų 1 Kuopą 
Kalbėjo Profesorius Krevė- 

Mickevičius ir Kiti

Kovo 7 d., Lietuvių Tautiš- 
kon salėn atsikraustė kokia 
social-demokratų 1 kuopa ir su- 
rėngė prakalbas, į kurias buvo 
garsinta apsiėmę kalbėti pabė
gėlis iš Lietuvos, profesorius 
Vincas Krevė-Mickevičius, Ri
ma čerkeliūnienė, atvykusi iš 
Vokietijos, J. Glaveckas iš 
Brooklyno.

Surengimo dienoj kalbėtojų 
sąrašas pasikeitė į sekančius: 
V. K. Mickevičius, į Rima Čer- 
keliūnienės vietą atvyko dide
lis žmogus Buivydas, į Glavec
ko vietą Kuzmas Balčiauskas; 
nors Glaveckas irgi buvo, bet 
nekalbėjo.

šias prakalbas garsino per 
ilgą laiką kunigų kontroliuoja
mi lietuviški radio, garsino 
kortelėmis po visą miestą. Ma
niau, kad toks garsinimas su
trauks daug lietuvių, o labiau
siai sutrauks Vincas Krevė- 
Mickevičius, kuris ir manė pa
skatino važiuoti pasiklausyti 
“šventos teisybės” . . .

Ateinu į svetainę, žmonių su
sirinkę apie 50. Viena moteris 
bado man į pašonę ir sako: 
“štai, ar tik nebus Krevė-Mic- 
kevičius — ve, šis mažiukas?” 
Taip, atrodo profesoriško tipo 
ypata: senas, mažo ūgio, dar 
ilgais plaukais ant galvos, per 
ilgu paltu apsivilkęs, žmonių 
prisirinko ne pilnai šimto; la
bai mizernas atsilankymas.

Štai lyg Pilypas iš kanapių 
užlipo ant - scenos buvęs mūsų 
darbininkiškame judėjime, kur 
įgavo elementarinio supratimo, 
J. Rutkauskas ir pranešė, kad 
šias prakalbas surengė social
demokratų 1 kuopa, tik ką at
sigaivinusi. Nors irk tas pats; 
bet kiek žinau, tai turėjo pa
sakyti, kad Lietuvių Socialistų 
Sąjungos 1 kuopa. Tai žinomas 
amžinas barškalas draugijų su
sirinkimuose, kurio nepaiso na
riai, likusios sklokos vadas, ku
rie panaikino savo kuopą ir su
siorganizavo į “social-demokra
tų partiją.” Buivydas vėliau 
pasakė aiškiai, kokį stebuklą 
jie sukūrė.

Pirmutiniu kalbėtojum per
statytas profesorius Vincas 
Krevė-Mickevičius, kuris atvy
kęs apie du mėnesiai į šią šalį 
ir gavo vietą Pennsylvanijos 
Universitete kalbų dėstymo.

Jis žemu balsu, bet akade
miškai lanksčia lietuvių kalba,' 
aiškino, kaip Lietuva “prarado 
nepriklausomybę” Smetonos lai
kuose, kada “Rusijos Sovietai” 
užplūdo Lietuvą, kaip pabėgo 
Smetona; kaip Tarybų Sąjun
ga atidavė Lietuvai sostinę Vil
nių.

Jis visą savo kalbą pašventė 
smulkmeniškai aiškinti iš laikų 
pirmosios tarybinės valdžios įsi
kūrimo. Jis sakė: “rusai davė 
mums mūsų Vilnių, o mes esa
me rusų, nuosavybė. Smetona 
pabėgo į Eitkūnus, jį vijosi mi- 
nisteris Merkis, Urbšys, bet ne
pasivijo ir vokiečiai neleido 
pereiti rubežių. Jie norėjo per
kalbėti," kad Smetona grįžtų, 
nes rusai sakė}j nesikiš į- Lietu
vos vidaus reikalus. Po jų, sau
gumo Tųinisteris Galvanauskas, 
pasiekė Eitkūnus ir aplanke 
Smetoną, norėdamas perkalbėti 
sugrįžti į Lietuvą, tačiau Sme
tona negrįžo, ir vyko į Berlyną 
pas Hitlerį. Vėliau jie sudarė 
ministerių kabinetą, kurio pir
mininku buvo Merkis . . . Ko
munistas Paleckis patapo .pre
zidentu, kuris ėjo komunistų 
centralinio komiteto pareigas. 
Profesorius nieko neišsitarė 
apie Hitlerį, tik minėjo vokie
čius. Nieko nesakė, kad Hitle
ris buvo pasirengęs užgriebti 
Lietuvą.

Jis slėpė Municho išdavystę, 
kad lengviau būtų galima lai
mėti .karą prieš Tarybų Sąjun
gą. Mickevičius kietai nusista
tęs už Smetonos režimą ir kie
tai nusistatęs prieš Tarybinę

- Antru kalbėtojum 
tas jaunas vaikėzas 
Balčiauskas.
aukštas studentas. Pradėjo kal
bėti ir vartoti aukšta termino-

perstaty- 
Kpzmas 

Jis atrodė koks

nepajėgė minti- 
ir tas jį diskre- 
nuožiūroje. Tan- 

“nacionalizmas,

logiju, kurios 
mis suderinti 
ditavo žmonių 
kiai minėjo : 
socializmas, komunizmas.” Nuo
pradžios iki pabaigai nepadarė 
tinkamos išvados. Jis sako, so
cializmas reiškia laisvę. Kokią 
laisvę? Buržuazinis socializmas 
reiškia apgavystę tokią, kokią 
sulošė Vokietijoje socialdemo
kratai ; Francijoje panašūs gai
valai. Marksistinis socializmas 
reiškia išlaisvinimą gamybos, 
fabrikų ir viską, ką tik žmo
nės yra subudavoję, ir paveda 
žmonių nuosavybei, vadinasi, 
likviduoja kapitalistų išnaudo
jimą ir jų daromus pelnus.

Visą laiką žiūriu iš užpaka
lio į didelio žmogaus didoką 
sprandą ir didelę galvą ir ne- 
nusivokių ar, tai lietuvis. Ma
nau, jei iš Lietuvos pabėgėlis, 
tai “zdarovas” vyras. Nugirstu 
perstatytas kalbėti Buivydas iš 
Brooklyno. Tas pats žmogus 
keliasi ir žygiuoja link platfor- 
mo. Na, sakau eks-pažangietis 
ir dar buvęs parti j ietis tarpe 
smetonininkų d e m o n s t ruoš. 
Pradėjo sveikinti atsigaivinu
sią “social-demokratų 1 kp.” 
Girdi, ji susitvėrė iš 12 narių, 
tai nuo “KovosT laikų buvusi 
kuopa. Ragino rašytis į šią kuo
pą. Agitavo žmones, kad auko
tų lėšų padengimui. Gyrė Phi- 
ladelphijos lietuvius, kad jie 
turi gražių pastatų-svetainių ir 
ne bile kur rasi tokių didelių. 
Ar tik social-demokratams ne
teks jos . . . Peikė Wallace, kai
po įtariamą 
Trumaną, jo 
no balsuoti 
planą gyrė.
perstatė, kad jinai nieko netu
ri, viskas išgriauta, ir pati ne
gali atsistatyti. Vot, Amerika, 
tai kas kita: čia fabrikai, uni- 
jistų randasi 16,000,000. Apsi
sukęs pareiškė, # kad Amerikai 
irgi gręsia pavojus. Na, na, 
nuo ko? Nuo Tarybų Sąjungos! 
Tam žmogui laisviečiai ’buvo 
protą pataisę, bet dabar jis ser
ga liga ir rimta liga.

Ant galo, kur buvęs, kur ne
buvęs, atsistoja Jonas Grinius 
ir klausimą stato Mickevičiui, 
kad jis paaiškintų ar ne Sovie
tai kūrėsi 1939 m.? Paaiškino. 
Jis vėl turi po pažasčia knygą, 
maniau, kad Hitlerio Mein 
Kampf. Aukų nesurinko nei pa
dengimui lėšų. Pažangių žmo
nių buvo' apie 25. Neapsimoka 
eikvoti perdaug laiko.

Rausvietis.

Balandžio 4 d. yra šaukia
ma masinė konferencija su
organizavimui Progresyvės 
Partijos Massachusetts valsti
joj, kuri nominuos Henry A. 
Wallace’a ant prezidento.

Konferencija prasidės 9:30 
iš ryto ir tęsis iki 4:30 po 
pietų. Vieta—Hotel Bradford, 
Tremont St., Boston, Mass.

Į konferenciją kviečia viso
kias organizacijas, pradedant 
parapijomis ir baigiant’ poli
tinėmis. Kiekviena organiza
cija gali siųsti 1 delegatą nuo 
kiekvienų dešimties narių. 
Taipgi ir atskiri žmonės, pa
sirašę ant blankos 10 ypatų, 
gali siųsti 1 delegatą.

Delegatai kiekvienas 
pasimokėti
konferencijoj 50 c. 
zacijos pamoka už savo siun
čiamus delegatus.

Visoms Massachusetts lie
tuvių kolonijoms yra.išsiunti
nėta kvietimai. Meldžiame 
rinkti skaitlingas delegacijas

turi
užsiregistravimui

Organi-

ir tuojau išpildžius kredenci
alus reikia pasiųsti: Wallace- 
for-president» Committee, 27 
School St., Boston 8, Mass.

Taipgi yra išsiuntinėtos 
blankos parinkimui aukų nuo 
organizacijų ir pavienių žmo
nių finansavimui rinkimų 
kampanijos ir pasveikinimui 
Progresyvęs Partijos suvažia
vimo. Blankas su aukomis 
reikia siųsti: John Grybas, 35 
Fairview Road, Norwood, 
Mass.

Visų miestų ir miestelių lie
tuvius veikėjus ir veikėjas 
meldžiame pasidarbuoti, kad 
būtų skaitlinga delegacija ir 
su aukomis, kurios labai rei
kalingos pravedimui rinkimų 
kampanijos.

Lauksime nuo organizuotų 
lietuvių gražaus pasidarbavi
mo !

Mass. Liet. Komitetas: 
Pirm. Benjamin F. Kubilius 

Sekr. John Grybas
Ižd. Nellie Grigaliūnas.

«

Iš

WORCESTER, MASS
P. R. Kliubo Specialio 

Susirinkimo

komunistą. Gyrė 
doktriną ir ragi- 
už jį. Marshallo 
Tarybų Sąjungą

Kovo 7 d. Lietuvių Progre
syvių Balsuotojų Kliubas tu
rėjo sušaukęs special} susirin
kimą, kaip geriau rengtis į 
Massachusetts valstijos kon
venciją dėl įkūrimo trečios 
partijos— Progressive Party.

Konvencija įvyks balan
džio 4 d., Bradford viešbuty
je, Boston, Mass.

Susirinkimas tikrai buvo 
specialis, tai .yra, savo skait- 
lingumu. Išklausė ilgoką pra
nešimą nuo PCA vietinio sky
riaus -sekr. Harold M. Bur- 
stein. Apkalbėjus prieita iš
vados: svarbu, kad konvenci
ja būtų skaitlinga, tai tam 
yra pagamintos blankos, ant 
kurių turi gauti 10 parašų. 
Pasirašytojas, reiškia, sutinka 
remti Henry A. Wallace’o 
kandidatūrą į Jungt. Valstijų 
prezidentus, ir jau turėdamas 
10 parašų gali būti delegatu, 
juos atstovaudamas toje isto
rinėje trečios partijos kūrimo 
konvencijoje. Tai bus liau
dies konvencija, o ne parink
tųjų buržuazijos tarnų, kurie 
save vadinasi demokratais ir 
republikonais.

Buvo nuostabu, kai pirmi
ninkas paklausė skaitlingo 
susirinkimo: “Pakelkite po

ranką, kas norite važiuoti į 
konvenciją,” ir veik kiekvie
nas susirinkimo dalyvis pakė
lė ranką ir veik visi pasiėmė 
blankas gauti parašų* kad pa
sidaryti delegatu.

Draugijos yra
kad išrinktų delegatus, 
nuo kiekvienos dešimties 
rių vienas delegatas gali 
ti išrinktas. Būtų gražu,

raginamos, 
nes 
na- 
bū- 
kad

Worcesterio lietuviai sudary
tume didelį busą delegatų, tai 
ir važiuojam 4 d. balandžio 
dainuodami į Bostoną: Valio, 
Henry A. Wallace! Lai būna 
jis sekamas Jungt. Valst. pre
zidentas! D. J.

Pittshrdi Pa
AUKOS KNYGŲ FONDUI
Lietuviu Literatūros Draugi

jos knygų fondo reikalams 
LLD 40 kp. sukėlė $12.75. 
Ant blankos aukavo sekamai: 
J. Purtikas $3, Alex Sherwin 
$2. Po $1 aukavo: J1. Ma
žeika, J. Kazlauskas, J. Moc
kienė, M. Paulauskas, J. Mi
liauskas,' J. Vaikšys ir W. Da- 
nėnas. J. Kvederas 50 centų. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū. 
Ryti centre.- D. M. š.

Norwood, Mass
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 3 Kp. Siunčia 10 Dele
gatų i Progresyvės Partijos 

Šaukiamą Konferenciją

Konferencija įvyks balan
džio 4 d., Hotel Bradford, 
Bostone.

Delegatais išrinkti: Beatrice 
Sarapienė, Marcelė Krasaus
kienė, Minnie Kroll, Ona Cas
per, Josephine Pastarnak, 
Viktoras Kroll, John Casper, 
M. Uždavinis, Ch. Valma ir 
A. Zaruba.

• I ,

Aukų parinkimui blankas 
pasiėmė : Minnie Kroli, Marce
lė Krasauskienė, M. Uždavi
nis ir J. Casper.

Bravo, LDS 3 kp. nariams 
ir geriausio pasisekimo dar
buotis už gerbūvį ir progresą!

Trejų devynerių 
turėjo ’pobažnytinėj 
suruošę minėjimą 
“nepriklausomybės.” 
vo labai skystutėlis,
ūpo, atrodė lyg šermenys.

Kalbėtojai padrabstė pur
vais Lietuvą ir Sovietų Są
jungą. Aukų gavo tik keletą 
“našlės skatikėlių.” Taip ir 
matėsi, kad iš po klebonų ko
jų žemė slysta.

Laisvės Rep.

DIDYSIS LALIO

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 pasiskubinti užsisakyti.

Indo-Chinoj kažin kas 
nušovė 2 amerikones, kon
sulo tarnautojas.

į Joseph Garszva
: Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

427 Lorimer Street 
Brooklyn 6, N. Y. Tel. EVergreen 8-9770

koalicija 
svetainėj 
Lietuvos 
Bet bu- 

be jokio

Athenai. — Graikų parti
zanai bombardavo monar
chists trijuose miesteliuo
se netoli Salonikds uosto. 
Monarchistai sakosi atmu-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

— „rfi-— i ~~r- .....— Tj-——

4 pus!.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Pcnkt, Kovo 12, 1948'
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MONTREAL, CANADA

popietį, pa
su aplodis- 

norėtųsi dar 
žodžiais pa-

tų ženybinio gyvenimo Juozui 
Kliševičiui ir jo žmonai. Jie 
susituokė 1898 metais Kaune. 
Sukakčiai paminėti, sūnus ir 
dukterys surengė auksines ve
dybas’ vasario 28 d. tėvų na
muose.

Kliševiciai turi keturis sūnus 
ir tris dukteris.

Bedarbis Bandė Nusižudyti
Emile Marguis, 45 metų am

žiaus vyras, vasario 24 d. šoko 
nuo Harbour tilto nuo 65 pė
dų aukštumo vietos. Bet nukri
to ant sniego ir išliko visai 
sveikas. Atsikėlęs vėl ėjo žu
dytis antru kartu, bet jį paste
bėjo policininkas ir areštavo. 
Už poros dienų įvyko teismas 
ir buvo nuteistas vieniems me
tams kalėjimo už tai, kad 'ban
dė atimti sau gyvybę.

Marguis teisme pareiškė, kad 
jis bandė nusižudyti, nes “nė
ra jokio tikslo jam begyventi.” 
Jis esąs ligotas, darbo niekur 
negalįs gauti ir savo šeimos' 
neišgali užlaikyti. Iš amato, jis 
yra mechanikas.

Naujas Viešbutis
Vasario 28 d. buvo atidary

tas naujai pastatytas didelis ir 
moderniškas viešbutis ant 
Windsor ir Dorchester gatvių. 
Viešbutį pastatyti užtruko du 
metus laiko. Jis pavadintas 
“Laurentien” ir yra 23 aukštų. 
Viešbutyje gali sutilpti virš 2,- 

1000 svečiu. Kambariu dėl sve- 
Čių yra 1,000 ir yra du dideli 

'restoranai, kur gali vienu kar- 
| tu valgyti apie 900 žmonių.

Reikalauja Garvežius 
Elektrifikuoti

St. Henry distriktą atstovau-- 
t _ I janti delegacija, susidedanti iš

Taip pat ir E. Petronienė, ■ šešių distrikto konsilierių, vie- 
Edwina dainavo solo pirmą! no miesto valdybos atstovo ir 
kartą. Neužmiršk, kad mes no-. keletos kitų žymių asmenų, by
rėtume girdėti tave dažniau. ' vo nuvykusi į Ottawa ir įteikė 

★ ★ ★ j transportacijos ministrui rei-
Auksinčs Vedybos ! kalavimą, kad būtų daromi žy- 

Vasario 18 d. sukako 50 me- i giai suelektrifikuoti garvežius.

muzikos 
dalyvius 
bet man 
rašytais
programos dalyvius ir

Vilijos Chorą už puikų

Vilijos Choro koncertas buvo 
puikus. Buvo puikus ir sąbūris 
žmonių.’ Ir visi patenkinti buvo 
— ir rengėjai ir publika. Tie, 
kurie matėme šį puikų dainų, 
šokių ir 
gerbėm 
mentais, 
sykį su 
sveikinti 
visą 
darbą, perbėgant nors ir retai 
per programą.

Programą labai nuostabiai 
ir gerai vedė jaunutė S. Vek- 
terienė. Ji apibudino Vilijos 
Choro veiklą pradžioje, o to
liau laikė publiką geroj tvarkoj 
ir nuotaikoj. Sceną ir visus da
lyvius prižiūrėjo kitos dvi cho
ristės — A. Tamošiūnaitė ir E, 
Adomonytė. Ačiū joms, publi
kai neteko nuobodžiauti dėl il
gų pertraukų, o programos ve
dėjai nereikėjo rūpintis, ar se
kantis punktas pasiruošęs. Jos 
buvo programos tvarkytojos ir 
jų žodis galutinas.

Vilijos Choras dainavo pra
dedant ir užbaigiant koncertą. 
Sudainavo labai gerai. Tai ačiū 
mūsų stropiam mokytojui C. į 
Sebastianovičiui, taip pat ir vi
siems choristams. Dainavimas 
parodė, kad jūs sekat mokytoją 
ir dedat pastangas tikrai iš-, 
mokti'dainas.

Dvi choro dainos yra dai
nuojamos su solo. Tai puikus 
paįvairinimas. “Kada kaimas 
pabunda” solistais buvo J. Ju- 
raitytė, E. Petronienė, B. že
maitis ir B. Petronis. Šioj vie
toj aš norėčiąu pagerbti bosą 
Bronių žemaitį. Tai turtingas 
balsas. Būtų nedovanotina, jei
gu daugiau mes jo negirdėtu- 
me. Daugiau ir daugiau!

RONKONKOMA
8631

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas• Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

August Gustas 
BĘLTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

' *—•— ■—•——■—■——a—a—a—a—a—a—a—a—-—a—a—p—a—a—a—

Paul Gustas Funeral Home, | 
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telcfoiiuokite dieną ar nakt|

EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruola šermenų koplyčia, kur šeimos pato- j 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą savo mylimiesiems, Į

1 prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. I
Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas • 

kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui. j
• Asmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom sulyg parėk j 
I kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega. J

m—-j—-u—-it—-i—tu— »—*—-—-t—*i—~—«—-——— - «•—-^į

St. Henry distrikte yra di
džiausias geležinkelių susikry- 
žiavojimo mazgas. Tenai, ran
dasi didžiausios • geležinkelių 
stotys: Central, Windsor ir Bo- 
neventure, Pravažiuojanti trau
kiniai prileidžia be galo daug 
dūmų, kas sukelia distrikte di
delę nešvarą ir kenkia gyvento
jų sveikatai. Įvedus elektra 
varomus per miestą garvežius, 
apsivalytų apylinkė nuo dūmų 
ir pasidarytų daug švaresnis te
nai oras.

Ligoninėms Bus Duodamas 
Kraujas Veltui

Raudonasis Kryžius steigia 
kraujo' priėmimo skyrius ir ti
kisi, kad į pabaigą šių metų 
gąlės pristatyti užtektinai krau
jo veltui į visas ligonines, 
esančias Kvebeko provincijoj. 
Yra steigiami du kraujo priė
mimo centrai, vienas Queen 
Mary ligoninėj Montreale ir 
antras Kvebeko mieste. Dėl šio 
darbo, draugija paskyrė $200,- 
000.

Užsinuodijo Gesais
Pora savaičių atgal apart- 

nhente ant Boucher gatvės vie
na moteris mirtinai užsinuodi
jo gesais, o kiti šeši asmenys 
turėjo būti nuvežti ligoninėn. 
Pasirodė, kad jie visi apsinuo
dijo gesais, kurie iš vamzdžių 
po žemėmis sunkėsi. Gesų vam
zdžiai yra sprogę po šaligatviu, 
nedalaikydami slegiančio svo
rio. Tenai namai yra pastatyti 
ant seniau buvusio sąšlavyno ir 
žemė nesusistovėjusi. Visi na
mai slenka žemyn. Vietomis ant 
Boucher ir Laurier gatvių, yra 
sienose plyšiai net poros colių 
dydžio.

Pasekminga Vakarienė
Vasario 21 d. Lietuvių Lite

ratūros Draugijos 4? kuopa su
rengė vakarienę Bovet salėje. 
Vakarienė gražiai pavyko. Sve
čių buvo daug ir šeimininkės 
visus pavaišino skaniais val
giais ir gėrimais. Svečiai atsi
dėkodami, gražiai atsilygino su 
doleriais.

Vakarienę surengė dvi ap
sukrios ir geros šeimininkės: 
Vera Virbilienė ir K. Adomai
tienė. Joms pagelbėjo E. Ju- 
raitienė. Draugė Adomaitienė, 
apart didelio pasidarbavimo 
rengiant ir per vakarienę, dar 
prisidėjo paaukodama savo dar
bo skanų tortą.

Vyrai moterims padėjo, ap
tarnaudami gėrimais ir padė
dami sutvarkyti salę. Jais bu
vo: J: Laurinaitis, J. Kiela, J. 
Kaušyla, J. Smetona ir J. Mi
koliūnas.

Atsišaukimą padarė B. Pet
ronis. 'J. Subačius paaukojo 
alaus.

Reporteris.

PRANEŠIMAI
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, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

kovo 14 d., 10:30 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)

PHILADELPHIA, PA.
LLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

14 d. kovo, 3 vai. dieną, Rusų Na
me, 735 Fairmount Avė. Kviečiame 
dalyvauti, ii' 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)

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Amerikos Piliečių Klubas 

rengia bankietą, kovo 14 d., 318 W. 
Broadway. Turėsime skanių valgių 
ir gero1 gėrimo,. taipgi kurie pavalgę 
norės šokti, galės pasišokti prie ge
ros muzikos, susidedant iš armoni
kos ir smuikos. Pradžia 3 vai. dieną. 
Prašome namie 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. Goležauskienę, 
1210 Blair Ave. Visi narjai 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 cit 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, seki’.

(59-69)

“Ir mes privalome Įtikinti datbininkus, kad mūsų inici
atyva ir sumanumas išspręs visas jų problemas. . . ”

Hartford, Conn. Chicago, III.
Iš Laisvės Choro Veiklos

Laisvės Choras laikė susi
rinkimą 25 d. vasario. Valdy
bos raportus sekė komisijų 
raportai. Svetainės komisija 
raportavo, kad virtuvės padi
dinimas chorui kaihavo $180. 
Nariai džiaugiasi, kad turi di
desnę virtuvę.

Dainų komisija šį kartą nie
ko naujo neturėjo, bet, mano 
supratimu, ji rūpinsis ir suras 
geresnių dainų. Laisvės Cho
ras turi šimtą visokių dainų, 
tai komisija privalo peržiūrė
ti ir parinkti tinkamų.

PCA—trečiosios partijos — 
lietuvių grupė pradėjo plates
nį veikimą, organizuoja bal
suotojų kliubus ir renka atsto

eina I galvos 
lerio

vus į Connecticut valstijos 
konferenciją, kuri Įvyks 3 d. 
balandžio, New Haven mies
te.

Teatro komisija raportavo, 
kad “Ponas Amerikonas” vei
kalo aktoriai gėriau lankosi f 
praktikas. M o k i n i m as i s 
gerai. Veikalas bus suvai
dintas sekmadienį, 11 d. ba
landžio, Lietuvių Piliečių sve
tainėje, pradžia 3 vai. po pie
tų. “Ponas Amerikonas“ yra 
trijų veiksmų komedija ir la
bai juokinga. Įžanga bus tik 
55 centai y patai.

Choras ruošia koncertą, ku
ris įvyks 16 d. gegužes. Bus 
bandoma gauti K. Menkeliū-j 
naitė. Norima gauti Water- 
burio aktoriai, kad jie suvai
dintų vieno veiksmo komiuii- 
ją.

Buvo skaitytas laiškas iš 
Lietuvių Meno Sąjungos. Pa
sirodo, kad Meno Sąjunga 
1947 metais daug didelių dar
bų nuveikė.

Kovo 3 d. sukako pietai 
nuo mirties choro nario Kazio
Vilko, tai' choro mokytoja pa
prašė choriečius ir sudainavo 
“Broliai, į Eilę Sustokim,“ ve
lionio mylimą dainą. Visi ge
rai pamena velionį, kaipo ge
rą veikėją ir teatrų vaidinto
ją. Jis jau metai, kaip ilsisi 
kapuose, o. mos tęsiame'jo my
limą darbą dėl liaudies gero
vės.

Choro Reporteris.
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| J. J. Kaškiaučius, M. D.|
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Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinius 
F

P

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342
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NUSTATĖ WALGREEN 
STREIKĄ.

Darbininkai dirbanti Wal
green Drug Kompanijos were- 
housėse, So. 47th ir St. Louis 
Sts., penktadieni nubalsavo 
skelbti streiką kovo 11-tą.

Su streiko paskelbimu buvo 
sutiktai visuotinai, kaip kad 
pareiškė Bernard Lucas, pre
zidentas 298 lokalo, Ware
house ir Distribution Workers' 
Union, CIO, kuris atstovauja
Walgreen darbininkus.

Dabartine sutartis nusako, 
kad pasitarimai turi prasidėti 
unijos su darbdaviais 45 die
nas pirm sutarties pasibaigimo, 
t. y. kovo 11 d. Bet iki šiolei 
Walgreen Drug Co., nesusitai
kė dėl tarimosi dienos.

Nuteisti 8 Naciai, Kitatau- 
čių žudytojai

Nurnberg, Vokietija. — 
Karinis amerikonų teismas 
nuteisė 10 metų iki gyvos 

kalėti 8 nacius, Hit-
Rinktinės Gvardijos o- 

ficierius, kurie žudė žmo
nes vadinamų “žemesniųjų” 
tautų.

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmenišką! patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Į Fotografas |
?Traukiu paveikslus familljų, ves-? 
Į tuvių, kitokių grupių ir pavienių, i 

Iš senų padarau? 
naujus paveiks-. 
lūs ir krajavus t 
sudarau su ame-f 
rikoniškais. Rei- T 
kalui esant ir | 
padidinu 'tokio| 
dydžio, kokio pa- ? 
geidaujama. Tai- Į 
pogi atmaliavoju | 
įvairiom spalvom. |

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn ?

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

Tel. GEenmoro 5-6191 1

St. Petersburg, Fla.
NELAIMĖ *

"Vasario 25 d. smarkiai susi
žeidė draugė Natalia Lenigen, 
ALDLD 45 vietinės kuopos se
kretorė. •

Vak*are nuėjus savo gara- 
džiun paslydo jos koja ir 
draugė Natalia puldama į sie
ną ir cementines grindis labai 
skaudžiai susižeidė kairį vei
dą ir akį. Veidas labai ištino 
ir pajuodavo. Pas gydytoją 
ji nebuvo, pati gydėsi kloda
ma Įvairius kompresus ir dė
dama ledą prie sužeisto vei
do.

Labai apgailestauju pialo- 
nios draugės Natalijos jos iš
tiktoje nelaimėje.

Vėlinu draugei x Natalijai 
greitai pasveikti, būti links
mai ir energingai darbuotis 
savo LDLD 45 kuopoj, einant 
sekretorės pareigas ir atlie
kant Įvairius kitus draugijos 
ir visuomenės darbus.

Svečias.

Anglijos valdžia bijo, kad 
kairieji nelaimėtų Italijos 
rinkimų.

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 tuoj aus bus jums pa
siųstas kalendorius.

Siųsdami užsakymus adresuokite:
LAISVE

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

;! ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
!; Geriausias Alus Brooklyne ’

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ ii
(1 x ' 11

įi 459 GRAND.STREET BROOKLYN, N. Y. i
I; (Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

5 pus!.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily)—• Penki , Kovo 12, 1948

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 Liniją 

iki Morgan Ave. 
 (61)

REIKIA MERGINŲ
Nelavintų, batų vaksayimo dirbtuvėj prie pa
kavimo. labelių uždėjimo, capping ir tt. 
40 VALANDŲ SAVAITE ir laikas ir pusė 
už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos, 
gera alga, arti Williamsburg Tilto. MATY
KITE MISS LEE. 1 LAIPTAIS AUKŠTYN.

KNOMARK MPG. CO., INC. 
330 WYTHE AVE. 

BROOKLYN
(66)

Graikų Monarchistai Nužudė 
Dar Penkis Demokratus

Athenai, Graikija.—Grai
ku monarchistai sušaudė 
dar 5 graikus, kaltinamus 
už partizanišką veiklą. Mo- 
narchistų žandarai sostinė
je Athenuose aręštavo dar 
12 vyrų ir 2 moteris, kaip 
tariamus komunistus ir 
žmonių traukėjus į partiza
nu eiles.

I

šansi, Chinija. — Tauti
ninkų kariuomenė nužudė 2 
amerikones misionieres ir 
suomį misionierių.
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NewWko^K0gfer2lnioi
Menkeliūnaitės 
Koncertas Kovo 19 d.

---- ,---- ---
Atsiminkite, jo# Konstanci

jos Menkeliūnaitės koncertas 
Brooklyno įvyks penktadienį, 
kovo 19 dieną. Jis įvyks Schwa- 
ben Hali salėje.

Pradžia 8 vai. vakaro.
», Penktadienį koncertas ruo
šiamas dėl to, kad sekmadienį 
sunku gauti salė, gi brooklynie- 
čiai nori greit išgirsti viešnią- 
dainininkę dainuojant.

Po to Menkeliūnaitė vyks į 
vakarus, į Chicagą.

UŽSIMUŠĖ MUZIKAS
Frank ferancato, 65 metų 

amžiaus, iššoko iš savo kam
bario (pro langą) iš ketvirto 
aukšto ir mirtinai užsimušė.

Iš profesijos Brancato buvo 
muzikas ir gyveno po num. 
505. E. 140th St., Bronxe.

Prašom Pasiimt Laiškus
Laisvės Administracijoj ran

dasi laiškų ir laikraščių seka- 
miem asmenim:

V. J. Venskūnui, Julei Stan- 
kaitienei, Mr. & Mrs. Rein
hardt, Stella Ramanauskas, 
Natalijai Nagulevičiūtei, A. 
M u r e i k a i ; J. Kalvaičiui
(brooklynieČiui), C. Kreivė
nui, Geo. Kazakevich, Mr. & 
Mrs. J. Juškai, Albinai Dau
gėlienei.

Prašome ateiti pasiimti, nes 
siuntinėti visiems nepatogu.

L. Adm-cija.

Baigia Valyti Gatves
Williamsburgas — vienas 

Brooklyno rajonų, kur gatve- 
šlaviai mažai kreipia dėmesio 
į gatvių švarą. •

Štai, kadaise prisnigo. Iš di
desnių gatvių sniegas buvo se
niau “paklynytas,” tačiau ma
žesnėse, — jis pasiliko ir pasi
liko. Susimaišė su atmatomis, 
su purvu, pavirto į ledą ir į 
tokias gatves buvo baisu net ir 
pasižiūrėti.

šiomis dienomis, tačiau, jau 
ir čia pradėtas apvalymo dar
bas. Lopetomis, visokiais buo
mais ir. vandeniu naikinamas 
ledas ir purvas.

žmonės sako: Jeigu jau Wil- 
liamsburge baigia valyti gat
ves, tai ir visas New Yorkas 
bus apvalytas.

įdomi Lietuvių Komu
nistų Klubo Pramoga

Sekamą sekmadienį, kovo 
14 d., Laisvės salėje įvyks 
Lietuvių Komunistų Klūbo 
graži pramoga: bus užkan
džių, gėrimų, kalbų, pokal
bių.

šis Klubas retai pramogas 
rengia, bet kai rengia,—geras 
įdomias.

Nuo savęs kviečiu visus, 
kuriems rūpi darbininkų judė
jimas paremti, dalyvauti pra
mogoje.

Prasidės 5 vai. po pietų.
Įžanga nemokama.
Atsiveskite ir savo draugus.

•Darbininkas..« »

Kaip Buvo Pasitiktas Buvęs 
Rumunijos Karaliukas

Pagaliau, praėjusį, trečiadie
ni, New Yorkan atvyko buvęs 
Rumunijos karaliukas Myko- 
lukas arba, kaip jis rumuniš
kai vadinasi, Mihai. Atvyko 
ji.^ su mame, buvusia karalie
ne Alena. Atvyko britų lai
vu “Queen Elizabeth.’’

Apspito jį komercinės spau
dos reporteriai, fotografistai, 
kino teatrų filmininkai su apa
ratais. Kiekvienas veržėsi 
prieiti arčiau karaliuko; juk 
tai pirmas monarchas įžengia 
į Ameriką po antrojo pasau
linio karo.

Reporteriai barasi: Tu ne
lysk, tu nelysk. Aš noriu už
sidirbti, kitas: Aš noriu užsi
dirbti duonos šmotą.

Jie klausinėja eks-karaliu- 
ką. Būdingas šis klausimas:

—Ar jūs manote, Rumuni
ja tegalės būti išlaisvinta iš 
komunizmo tik karinėmis 
priemonėmis ?

Eks-karaliukas atsako:
—“Dabartinėse sąlygose’’' 

kitokių priemonių nėra. Tik 
karas!. . .

Pataikė karo kurstytojams! 
Kaip jie džiaugiasi. Net ir i

buvęs Rumunijos karalius no
ri karo, ne tik visoki fašisti
niai pabėgėliai!.-.

Prieplaukoje stovi grupelė 
rumunų-monarchistų. Jie at
ėjo savo “didvyrio’’ pasitikti. 
Gėlių atsinešė jam įteikti. Jis 
toks gi “patrijotas.” Jis jau
nas, tuoj ženysis.

Gatvėje ties prieplauka lau
kia jo amerikiečiai rumunai- 
darbininkai. Jie turi iškabas; 
jie smerkia eks-karaliuko Mi- 
hai’jo čia atsibaladojimą. Va
dinasi, amerikiečiai' rumunai 
patrijotai pasitinka jį taip, 
kaip kadaise pasitiko jo bo- 
bukę, karalienę Marę, kai ji 
čia buvo atvykusi.

E ks- k ara liukui pranešama, 
kas jo laukia.

Ką jis darys?
Jis zprašo išvesti iš laivo jį 

slaptais keliais, kad jis galėtų 
pabėgti, nematyti to, kas jo 
lau k i a.

Taip ir padaroma. Jis iš
vedamas slaptai, keltuvu nu
leidžiamas žemyn; sėdosi į 
automobilį ir nusmirdėjo į 
Waldorf Astoria viešbutį.

Baigta!

Iš LOS 1 Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Už Priimdinėjimą 
VogtŲ Daikty-— 
Kalėjimas

Reikalauja Atmesti 
“Ne-Amerikinį 
Komitetą”

Brooklyno teisėjas Leibo
witz priteisė Salvatore Ca- 
maratai nuo penkių iki dešimt 
metų kalėjimo už tai, kad 
pastarasis priimdinėjo vogtus 
daiktus, kuriuos paskui par
duodavo.

Visoki
dažniausiai juvelyrus, nešda
vo j'am auksinius daiktus ir 
Camarata, sakoma, jiems už 
tai “atlyginęs.“

Camarata šiuo 
j kali už suktybes,
seniau. Kai jis
metų, pirmiau gautų, tuomet 
pradės kentėti dabartinę baus
mę.

vagišiai, apiplėšę

inėtu kali— 
papildytas 

atsėdės 2 i/G

New Yorko valstijos seime
ly j yra įneštas (Oswaldo D. 
Ileck’o) sumanymas įsteigti 
“Ne-Amerikinį” Komitetą pro- 
gresyviams žmonėms šmeižti 
ir terorizuoti.

Panašūs Ne-Ąmerikiniaj ko
mitetai jau yra Kalifornijoje 
ii- kitose keliose valstijose.

Jeigu reakcininkams pa
rvyktų tokis komitetas įsteigti, 
į tai jie sukeltų nemažai triukš
mo, padarytų žalos, o naudos 
—jokios.

Dėl to Civil Rights Com
mittee šiomis dienomis pasiun
tė telegramą, reikalaujančią, 
kad tasai Ileck’o sumanymas 
būtų atmestas įnešimų komi-

Centras Kurtiems
Aną dieną St. George 

butyj susirinko. įvairių profe
sijų žmonių ir tarėsi apie rei
kalą įsteigti Brooklyne cen
trą, kuriame būtų gydomi jau
ni žmonės, Aurių klausa su
gadinta.

Tokio centro įsteigimui tuo
jau reikės (pradžiai) $100,- 
000 sukelti. Centre Kurtiems

vieš

bus vietos visokių įsitikinimų 
žmonėms.

Norėjo Pasilsėti, 
Bet Nepavyko

> Bellevue ligoninėj yra proto 
j ligom sergančių skyrius. Aną 
dieną vienas pacijentas, Ro
ger Ashton, iš ten pabėgo. 
Policija galvojo, galvojo, kur 
jis galėjo pasidėti.

Pagaliau jai pavyko Ashto- 
i ną surasti jo namuose, 317 
i W. 56th St,, New Yorke. Jis 
įsako: norėjau pasilsėti, bet 
j nepavyko.

Didžiojo Maskvos Teatro balerinos veikale “Spring,” 
kuris pradedamas rodyti Stanley Teatre, New Yorke.

tote.
abejo, tuo reikalu pasi- 
ir daugiau New York o 

žmonių, jei reakci-
sakys
valstijos
ninkai mosis paminėtąjį suma
nymą padaryti įstatymu.

Pasitraukė dėl 
Stokos Demokratijos

Frank Kingdon, buvęs New- 
arko universiteto prezidentas 
ir radijo komentatorius, buvo 
pasimojęs, kandidatuoti New 
Jersey valstijoje į J. V. se
natą. New Jersėje nominaci
jos įvyks balandžio 20 d.

Dabar šis asmuo praneša, 
kad jis nekandidatuos, nomi
nacijose nedalyvaus dėl to, 
kad demokratų partijoje vis
kas yra taip “supainiota,” jog 
eiliniam nariui nebūsią progos 
pasisakyti už jį, Dr. King- 
don’ą.

Dr. Kingdon buvo Wallace’o 
draugas ir dalyvavo Progress
ive Citizens of America orga
nizacijoje, net jos viršininku 
buvo. ' Bet kuomet Wallace 
pareiškė, kad jis kandidatuos 
prezidento vietai trečios par
tijos sąraše, tai Kingdon pa
sitraukė iš PCA.

Nežinia,, ką jis dabar darys. 
Juk Wallace sakė tiesą, kad 
demokratų partiją užvaldė 
reakcininkai.

PAJIEŠKOJIMA)
Petro Kaminsko (Peter Comis), iš 
Lietuvos yra kilęs Marijampolės 
apskr. Kariavo pirmajam pasauli
niam kare, būdamas Dėdės Šamo 
armijoj. Prašau, kad atsilieptų .jis 
pats ar 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)

LDS 1-mos kuopos susirin
kimas įvyko kovo 4 d., lais
vės salėje. ; Narių atsilankė 
skaitlingas būrys. Daug jų 
pasimokėjo duokles. Valdy
bos raportas buvo priimtas be 
diskusijų.

Skaitytas-laiškas nuo Ame
rikinio Komiteto' Sveturgi- 
miams Ginti, šiandien šis ko
mitetas turi pilnas darbo ran
kas, kadangi valdžia be ato
dairos puola nepiliečius dar
bininkų veikėjus ir ryžtasi 
juos deportuoti. Komitetas 
juos gina.

Laiške buvo nurodyta, jog 
kovo mėn. 5 d. šis Komite
tas ruošia bankietą advokatei 
Carol King pagerbti. Advo
katė Carol King yra vetera
nė valdžios persekiojamųjų 
darbo žmonių veikėjų gynėja.

Carol King gynė ir Sacco 
ir Vanzetti, Scottsboro berniu
kus. 1943 m. ji susipažino 
su Wendell 'Willkie ir išvien 
Aukščiausiame Teisme gynė 
Schneidermaną. Ji gina Eis- 
lerį, gina Peter Harrisiades, 
graiką darbininkų veikėją, 4 
asmenų šeimos tėvą; jį val
džia nori išdeportuoti į Grai
kiją, gina ir kitus.

Už visa tai LDS 1-mos 
kuopos nariai pagerbė advo
katę Carol King.

Kuopos prezidentas A. Ve
lička paaiškino, ką reiškia iš 
LDS apskrities gautos knyge
lės, susijusios su Apskrities 
pikniku, Įvyksiančiu birželio 
mėnesį, Linden, N. J. Tai bus 
sukėlimas finansų delegatams 
pasiųsti i LDS seimą, įvyk
siantį Clevelande. LDS 1-mos 
kuopos nariai gerai darbuoja
si pardavinėjime šitų tikietė- 
lių.

Kuopos , reikaluose buvo 
diskusuota, kokį mūsų kuopa 
turi pasiunti daktarą, įstojan- 
čių į LDS- aplikantų sveikatai 
patikrinti. Buvo pasiūlyti šie 
daktarai: Dr. šliupaitė, Dr. 
Gustaitis ir Dr. Locker. Palik
ta valdybai susižinoti, pasi
tarti su daktarais ir tą klau
simą galutinai išspręsti.

Kazimieras Kreivėnas pa
teikė raportą apie' ligonę 
Vertelkienę. Sakė, ji serga 
ir dar gal ilgokai sirgs. LDS 
1-mos kuopos valdyba ir na
riai išreiškė užuojautą ser
gantiems savo nariams ir linki 
jiems greit pasveikti.

Kuopos finansų sekretorius 
prašo, kad visi nariai pasimo- 
kėtų duokles, kad nesusispen- 
duotų. Jei narys nemokėjo 
per du mėnesius, tai trečiame 
jis būtinai turi užsimokėti, 
kitaip bus susisperidavęs ir, 
susirgęs, negaus pašalpos. 
Knygelę, čekį bei Money Or
derį reikia siųsti: A. Gilman, 
131-47—230th St., Laurelton 
13, L. L, N. Y.

Nelaukite, kad kas ateitų į 
jūsų namus duoklių rinkti. 
Atsilankykite į sekamą susi
rinkimą, kuris įvyks balan
džio 1 d., Laisvės salėje.

JURGIS KURAITIS, 
Korespondentas.

I

Mitingas Pagerbė
Bado Streikierius

Praėjusį trečiadienį Webs
ter salėje, New Yorke, įvyko 
didžiulis mitingas, kuriame 
sakė kalbas neseniai iš kalėji
mo paleisti penki kaliniai, ku
rie buvo paskelbę bado strei- 
ka.

Kalbėjo Gerhart Eisler, 
John Williamson, Charles 
Doyle, Ferdinand Smith ir Ir
ving Potash. .

Visi buvo atitinkamai šiltai 
sutikti ii' pagerbti.

Kalbėtojai aiškino, kad jų 
pasiaukojimas ir badavimas 
nenuėjo veltui. Nors proku
roras Clarkas buvo pasimojęs 
neišleisti jų po jokia belą, ta
čiau jie,, štai, yra laisvi—kaip 
ilgai, nežino.

Vadinasi, liaudis laimėjo. 
Bet šiuo laimėjimu tenkintis 
negalima. Amerikos žmonių 
civilinės laisvės dar vis yra 
pavojuje.

Todėl, pabrėžė visi, liaudis 
turi budėti!

Zeceriai Gal Streikuos
. Niūjorkiškių spaustuvių, ku
riose atliekama visoki darbai, 
savininkai pranešė savo darbi
ninkams, kad jie panaikiną 
36’/o vai. savaitę ir reikalauja 
darbininkų dirbti 40 valandų 
per savaitę.

šiuos žodžius rašant, dar ne
žinia, ką į tai atsakys - unijis- 
tai raidžių rinkėjai ir kiti dar
bininkai. Jie, be abejo,' taip 
lengvai nepasiduos 'bosams. 4
'j

TONY’S
UP-TO-DATE

F
a§

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Stanley 
ZUBAVIČIUS

TAKSŲ-
Akountentas
111 Aįnslie St, 

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

Kas Vakarą Nuo 7 vai. 
šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

’ $150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Newarke, N. J., atsidarė 
raštine gen. MacArthurui 
piršt i prezidentus. ,

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis

• , Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

□---------------------- ------------a

a:< įsąjį
Moksliniai atgaivinama oda, 

fieveiklurfią, sausumą prašalinant, 
plaukų slinkimo sulaikymas, 
plaiskanavirno prašalinimas ir at- 
auginimas plaukų.

Pergarbaniuojahie 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 TIUangle 5-8988.

Bob Hope vaidina komedijo- 
je-filmoje “Road to Rio.”

Numirė Buvusi Žymi 
Cirko Pažiba

šiomis dienomis numirė Jo
sephine De Mott Robinsonienė, 
gyvenanti po num. 261 Stewart 
Avenue, Garden City, L. J.

Ji turėjo virš 80 metų am
žiaus. \

Robinsonienė kadaise tarna
vo cirkuje ir buvo skaitoma jo 
žvaigždė. Nepaprastai gabi ir
vikri ji buvo; mokėjo apsuk
riai šokinėti ir stovėti ant ark
lio nugaros, kai jis šokinėja ir 
bėga.

1925 m. ji parašė knygą “A 
Lady of the Circus,” taipgi ka
daise rašė žurnalams nemažai 
straipsnių apie akrobatiką ir 
kitus cirkinius veiksmus.

Prašome Tuojau Įsigyti 
“Pergalės” Bilietus
Tuojau įsigydami “Perga

lės” bilietus sau ir pagelbė
dami juos pardavinėti kitiems, 
daug gero padarysite ir sau, 
jr rengėjams.

Sau—sutaupysite 25 centus 
ir apsilenksite su eilėj stovin
čiais prie bilietu langelio.

Rengėjams — iš anksto už
tikrinsite veikalui pastatyti 
lėšas ir padrąsinsite dėt dau
giau lėšų scenai irengt.

Dar daugiau, šį kartą ren
gėjai nusisprendė pradėt ko
vą su tuo nelemtu suvėlavimu. 
Rengiamasi uždanga pakelt 
skelbiamu laiku: lygiai 3:30 
popiet. Atėjusieji vėliau bus 
prašomi neit i kėdes, o pa
laukt iki einamo veiksmo pa- 

i baigos.
Išanksto bilietus įsigydami, 

jūs pagelbesite įvest punktua
lumą.

Prašome!
Iš anksto bilietai parsiduo

da po $1.00; prie durų bus 
po $1.25. Jų galite gauti 
Laisvės raštinėj ir pas daugelį 
kitų pardavinėtojų.

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

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

--------------- i 
VALANDOS:

9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M. I 
Išskiriant trečiadienį 

ir sekmadienj.

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

Tel. SOuth 8-5569

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

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

Valandos: j^g^are

Penktadieniais uždaryta.
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Peter
KAPISKAS

R4K & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus !:

RHEINGOLD I:
BEER & ALES į!

★

32 Ten Eyck St. :
BROOKLYN, N. Y. į

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas J

Graži įvairybe kostu- 
miškų džiulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American Išdirbinio, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontkilai 
žiedai.

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able.

• • 
• • • • 
• • 
• ■ 
• • 
• •
• • • • 
<• 
• * • •

Lady’s BULOVĄ . . . modcra !! 
bcaoty us every trim line . . R

< •

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave.,/Brooklyn

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

•17,50

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Penkt., Kovo 12, 1948




