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gražiai išsipludo su kolumnis- 
tu Drew Pearson, -viens kitą 
melagiumi išvadindami. Pear- 
sdn tikrai žinąs, kad Truma
nas išniekino New York o žy
dus, paskelbdamas juos neiš
tikimais Amerikai, bot prezi
dentas griežtai užsigina.

★ ★ ★
Vokietija nusvilo nagus pa

sauliui padovanodama Hitlerį, 
Ar tą pačią klaidą pakartos 
Prancūzija, patiekdama tam 
pačiam išvargintam pasauliui 
generolą de Gaulle?

Ką prieš 1933 motus kal
bėjo ir žadėjo Hitleris, šian
dien kalba ir žada de Gaulle. 
Jis irgi nori kovoti ir išnaikin
ti komunistus. Jis, o ne kas 
kitas, irgi bus tuomi Maižie- 
šiumi, kuris išves mus. visus iš 
“komunizmo nevalios.“

Buvo daug vokiečiu, kurie 
karštai pritarė ir plojo idi- 
jotui Hitleriui, šiandien daug 
francūzu ne tik ploja, bet ir 
balsuoja už de Gaulle.

★ * *
“Įsimylėjo“ į mane vienas 

žmogus iš Cambridge, Mass., 
ir pradėjo rašinėti laiškus su 
dideliais prašymais. Užsispy
rusiai jis reikalauja jo klau
simus atsakyti šitoje kolumno- 
je.

Pirmam laiške jis, tarp kit
ko, sako:

“Aš pastebėjau, kad jūs 
esate nusistatę ir planuojate 
remti Henry Wallace 'į prezi
dentus. Tokiame atsitikime 
aš iššaukiu jumis suteikti man 
savo kolumnoje keletą atsa- ( 
kymu.

“Prieš mūsų paskutinį karą 
s8 Vokietija ir Japonija, po
nas Wallace skelbė labai tvir
tą politiką, iimant ir karą, 
prieš Vokietiją, kad ją sulai
kyti. Tai kaip dabar ponas 
Wallace nori taikos ir neno
ri, kad mes bandytumėme su
laikyti rusų agresijos politi-. 
ką?

“Ar jis yra komunistas?“
★ ★ ★

Kitam laiške jis barasi ant 
tų pačių rusų, kam jie Aus
trijos sostinėje pašovę vieną 
amerikietį kareivį*

Paliksime tą kareivį ramy
bėje, nes tą incideritą tyri
nėja abiejų pusių valdžios ir 
tegul suranda tiesą:

Daug svarbiau Henry Wall
ace ir Amerikos politika.

Kiekvienas, kuris turi akis, 
šiandien mato, kad Trumano 
politika veda prie naujo ka
ro. Kiekvienas, . kuris turi 
nors truputėlį proto, žino, kad 
tokiame kare ne vienas ame
rikietis kareivis, bet milijonai 
jų būtų ir pašautų ir nušautų!

Wallace tai numato ir to
kiai politikai priešinasi.

★ , ★ ★
Nežinau, ar laiškų rašyto

jas atsimena, ar ne, dar nela
bai senus laikus, kai dar gy
vas buvo Hitleris. Hitleris ly
giai taip giedojo, kad rusai 
užkariausią ne tik vokiečius, 
bet ir mus visus, ir kad jis 
turi juos sulaikyti ir mus iš
gelbėti. žinote, kuomi tas 
pasibaigė.

Dabar vėl tuo 'pačiu baubu 
gąsdinami žmonės. Pats laiš
kų autorius,' matyt, labai iš
gąsdintas. Tik dabar gąsdina 
ne Hitleris, bet kiti. Tikslas 
gi tas pats: sukurti naują pa
saulinį gaisrą!

★ ★ ★
Ką gi aš galiu žinoti, kas 

priklauso prie Komunistų 
Partijos, o kas nepriklauso? 
Nežinau. Tačiau iš visų Wall
ace kalbų visiškai nepanašu, 
kad jis būtų komunistas. Jis 
yra demokratas — ruzveltinis 
demokratas.

(Tąsa 5-mC pusi.)

BYRNES ŠAUKIA KARAN 
PRIEŠ SOVIETUS IR KT. 
KRAŠTU KOMUNISTUS
Buvęs Trumano Politikos Vadas Ragina Ginklais Naikint 
Komunistij Laimėjimus Rinkimuose Vakarinėj Europoj

Charleston, S. C. — Bu
vęs Trumano valstybės sek
retorius James F. Byrnes 
reikalavo, kad Jungtinės 
Valstijos “ne laiškais pro
testuotų”, bet kariškai veik
tų prieš Sovietus ir vakari
nės Europos komunistus, 
jeigu kairieji imtų viršų I- 
talijoje ir Francijoje (per 
rinkimus) arba “gręstų ne- 
priklahsomybei” Graikijos

menės skaičių nup dabarti
nių 550,000 iki 669,000.

Komunistų ir kairiųjų 
socialistų judėjimą užsie
nyje Byrnes apšaukė “ne
tiesioginiu užpuolimu iš 
Rusijos pusės”. Jis ragino 
perspėti Rusiją, kad Ame
rika “tuo jaus veiks prieš tą 
vadin. netiesioginį užpuo
limą iš Rusijos pusės” Ita
lijoj, Francijoj, Graikijoj ir

Pranašauja Greitą Karinį pradėtų karinių žygių, A- 
merika reikalaus, kad 
Jungtinės Tautos išvien 
veiktų. Amerika, esą, pri
valo ginkluotas jėgas pa
vartoti, kad išlaikyt dabar
tines valdžias minimose ša
lyse, kaip sakė Byrnes.

Prasidėjo Minkštąją 
Angliakasyklą 
Mainieriu Streikas

Senatas Skiria $5,300,000.,000 
Marshallo Planui per 1 Metus

Washington. — Senatas 
69 balsais prieš 17 užgyrė 
$5,300,000,000 paramos va
karinei Europai pirmie
siems Marshallo plano me
tams prieš komunizmą. Da
bar lėšas Marshallo planui 
svarsto kongreso atstovų 
rūmas.

Pažangus demokratas se
natorius Claude Pepper, 
pareiškė, jog Marshallo pla
nas tik šneka apie pagalbą 
ūkiniai atsigriebti vakari
nės Europos kraštams, bet 
iš tikrųjų tas planas “yra 
tiktai šaltojo karo įran
kis.” Pepper tvirtino, kad

tokie planai neišvengiamai 
veda linkui karo prieš So
vietų Rusiją. Jis ragino 
grįžti prie prezidento Roo- 
sevelto politikos ir sumegs- 
ti draugiškus ryšius su So
vietais.

Demokratas senatorius 
W. Lee O’Daniel siūlė pa
taisymą prie Marshallo pla
no — pakelti amerikiečiams 
senatvės pensijas po $21 
per mėnesį. Jisai sake, “lab
darybė turi namie prasidė
ti.” Didžioji senatorių dau
guma atmetė šį, kaip ir ki
tus Marshallo plano taisy
mus.

SENATORIUS TAFTAS SAKO 
SOVIETAI NESIRUOŠIA 
NIEKO UŽPULTI

9

K arinėje 
Kolegijo- 
Trumano 
faktinai

Čia kalbėdamas kovo 13 
d., Byrnes vadino komunis
tinį judėjimą tuose kraštuo
se “užpuolimu” iš Rusijos 
pusės. Pasak Byrnes’o, A- 
merika gal jau po 4 arba 5 
savaičių turės kariniai įsi
kišti Italijon. Nes balandžio 
18 d. įvyks Italijos seimo 
rinkimai, o Washingtono 
politikai bijo, kad Liaudies 
Frontas, vadovaujamas ko
munistų ir socialistų, gali 
tuos rinkimus laimėti.

Savo kalboj 
South Carolinos 
je Byrnes, buvęs 
politikos vadas,
reikalavo pasiųsti Amerikos 
armiją į Francija ir kitas 
minimas šalis, jeigu tik at
rodys, kad “raudonieji” ga
li ten laimėti.

Dėl kairiųjų judėjimo 
tuose kraštuose Byrnes 
kurstė karo veiksmus ir 
prieš Sovietų Sąjungą. To, 
girdi, reikalauja pats Tru
mano mokymas, pridūrė 
Byrnes.

Byrneso Pasiūlymai
Byrnes siūlė Amerikai se

kamus karinius pasiruoši
mus:

Vėl įvesti verstiną kari
nį rekrutavimą (draftą) 
Jungtinėse Valstijose.

Statyti daugiau karinių 
lėktuvų, ypač tokių, kurie 
mėtytų atomines bombas.

Tuojau padidinti kariuo-

Pittsburgh, Pa. — 40,000 
minkštųjų angliakasyklų 
mainierįų jau sekmadienį 
sustreikavo. Mainierių Uni
jos vadovybė pašaukė dau
giau kaip 400,000 savo na
rių streikan pirmadienį. 
Kompanijos laužo sutartį 
dėl algų ir dėl senatvės pen
sijų angliakasiams, kaip 
pareiškė unijos pirmininkas 
John L. Lewis, Supranta
ma, kad / valdžia naudos 
Tafto - Hartley’o įstatymą 
streikui trukdyti bei 
žyti.

25,000 Italijos Motery 
Maršavo dėl Taikos

lau-

Roma. — Bent 25,000 ita
lių moterų iš visų šalies 
kampų demonstravo Romo
je, reikalaudamos išlaikyti 
taiką ir uždraust atominius 
ginklus.

WALLACE PAREIŠKĖ, JOG 
TRUMANO MOKYMAS TAI 
GILTINĖ DEMOKRATIJAI
Smerkia Trumano Grūmojimą Išmušti Laisvai Išrinktus 
Kairesnius Žmoniy Atstovus Italijoj ir Francijoj

Augusta, Maine. — Atvy
kęs čia, republikonas sena
torius Robertas A. Taftas 
kovo 14 d. sakė: Nėra jo
kių parodymų, kad Rusija 
jau ruoštųsi bet ką kariniai 
užpulti. Jis nesutiko su Ja
mes F. Byrnes’o, buvusio 
valstyb. sekretoriaus, tvir
tinimu, kad grūmojąs grei
tas karinis krizis tarp A- 
merikos ir Rusijos. Taftas 
pareiškė:

“Jeigu prezidentas Tru
manas ir generolas Mar- 
shallas turi faktų apie tokį 
pavojų, tai jie privalo Ame
rikos žmonėms tuos faktus 
pranešti.”

Taftas taipgi nesutiko su 
Byrneso pasakojimu, būk 
Čechoslovakijos v a 1 d žios 
pertvarkymas esąs “netie
sioginis karinis užpuoli
mas” iš Sovietų pusės. Taf-

tas sakė, jog Rusija tik, pa
gal Jaltos konferencijos nu
tarimus, stengiasi, kad bū
tų palankios jai valdžios 
kaimyniškuose kraštuose.

Italijos Rinkimai
Kas liečia ateinančius I- 

talijos rinkimus, Taftas 
geidauja, kad komunistai 
jų nelaimėtų. “Tai bus lais
vi rinkimai, ir aš nežinau, 
ką mes galėtume dėl to da
ryti, jeigu komunistai rin
kimus laimėtų,” pridūrė 
Taftas.

O Byrnes reikalavo gink
luotomis amerikonų jėgo
mis panaikinti komunistų 
laimėjimus.

1 Taftas taipgi rėmė Mar
shallo planą, bet jis siūlė 
tik $4,000,000,000 pirmie
siems to plano metam, o ne 
$5,300,000,000, kaip daugu
ma senatorių nutarė.

New York. — Trečiosios 
partijos kandidatas į pre
zidentus, Henry A. Wallace 
reikalauja būtinai atšaukti 
ir panaikint karinį Truma
no mokymą (doktriną).

Trumanas, minėdamas 
metinę to savo -mokymo su
kaktį, žadėjo ir toliau jo 
laikytis. Dėl to Wallace pa
reiškė :

“Trumanas kirto naują 
smūgį taikai. Jisai prašė, 
greitos paramos Italijai ir 
Franci jai visai ne dėl žmo
niškumo. Jis bergždžiai mė
gina papirkti tų kraštų 
žmones (prieš komunizmą). 
Trumanas tikisi, kad tarp
tautinėje politikoj panašiai 
pavyks balsų pirkimas, kaip

Ką Amerikos Karinių 
Jėgą Vadai Planavo 
Slaptam Susirinkime

Valdžia Stabdysianti Skerdyklą Streiką

Ir Franko Kviečiamas 
Į Marshallo Planą

* Paryžius. — Atsidarė 16 
vakarinės Europos kraštų 
konferencija, kuri planuoja, 
kaip jie veiks, gaudami bi
donus dolerių amerikinės 
paramos pagal Marshallo 
planą. Pranešama, jog fa
šistinė Franko Ispanijos 
diktatūra taip pat kviečia
ma prisidėti prie Marshal
lo plano prieš komunizmą ir 
Sovietus. Į tą planą bus į- 
traukta ir vakarinė Vokie
tija, užimta anglų, ameri
konų ir francūzu.

Praga.— Pranešama, jog 
bus išmesti iš Čechoslova- 
kijos seimo ir teisiami trys 
dešiniosios^ Nacionalių “So
cialistų” partijos vadai už 
sąmokslą su užsieniniais 
šnipais prieš respublikos 
valdžią.

Washington. — CIO val
dyba liepė savo unijom už- 
girt Marshallo planą.

Chicago. — Didžiosios 
skerdyklų - kompanijos at
metė CIO unij. reikalavimą 
pakelti algą darbininkams 
po 29 centus valandai. Uni
ja paskelbė streiką nuo vi
durnakčio iš pirmadienio 
į antradienį. Streikas ap
irusias 100,000 darbininkų. 
Pranešama, jog valdžia pa
vartos Tafto-Hartley’o į-

statymą, kad visokiais tyri
nėjimais ir derybomis su
laikyt streiką iki 60 dienų.

Francija Gayo Du Bilionus 
Dolerių iš Amerikos

Washington. — Visų ka
rinių Amerikos jėgų galva 
James Forrestal slaptame 
susirinkime su armijos, lai
vyno ir oro jėgų sekreto
riais Key West, Floridoj, 
nutarė taip suderinti visus 
karinės mašinos skyrius, 
kad jie. tuojau galėtų pla
ningai veikti, kai tik karas 
kiltų, — sako neoficialiai 
pranešimai. Jie ten padarę 
tokius tarimus:

Tuojau išleisti įstatymus 
verstinam r e k rutavimui 
jaunuolių nuo 17 iki 19 me
tų amžiaus; sparčiau staty
ti karinius lėktuvus; supla
nuoti karinius darbus fab
rikams ; kuo greičiausiai
užgirti Marshallo planą ir 
organizuoti vakarinės Eu
ropos šalių karinę sąjungą 
prieš Sovietui; gąsdinti So- 

I vietų Sąjungą, kad išveržt 
iš jos dideles nuolaidas;

Paryžius. — Amerika po bauginti Italijos piliečius, 
paskutinio karo davė Fran- kad rinkimuose nebalsuotų 
ei jai jau $2,000,000,000 “pa- už Liaudies Fronto kandi- 
skolos.”

politinė Pendergasto maši
na pirko balsus (Missouri, 
Trumano valstijoje).

‘‘‘Jeigu Amerikos valdžia 
pareikštų, kad mes duosime 
Italijos žmonėms pagalbos, 
nepaisant, ką jie išrinks ba
landžio 18 d., tai būtų tikras 
patarnavimas demokratijai.

“Kalbėdamas apie Chini
jos padėtį, prezidentas Tru
manas kovo 11 d. sakė, kad 
jis nenori matyti komunis
tų nei Chinijos nei bet ku
rio kito krašto valdžioje.

“Tai visai kvaila ir veid
mainiška politika. Iš vienos 
pusės, ta politika teisingai 
protestuoja prieš mažumų 
atstovų neleidimą į Rytinės 
Europos valdžias, o iš ant
ros pusės, jinai reikalauja 
neįleisti didžiųjų partijų 
(komunistų) į Franci jos ir 
Chinijos valdžias.

“Imant plačiausia pras
me, galima šitaip išaiškinti 
prezidento Trumano pareiš
kimą: Tai yra karo skelbi
mas prieš Sovietų Sąjungą 
ir pageidavimas progos iš
vyti komunistus iš Sovietlį 
valdžios.

“Prezidento pareiškimas 
yra nepasitikėjimas demok
ratija.

“Dabartinė kampan i j a 
prieš galimą kairiųjų fron
to laimėjimą Italijos rinki
muose; pasakojimas, būk 
tai būtų ‘rusiškas pervers
mas’ yra ataka prieš rinki
mų laisvę ir prieš pačius 
pamatinius 
dėsnius.

“Užtenka 
no mokymo
vienus metus, 
turi būti panaikintas, jeigu 
mes norime išvengti karo.”

(Kitame numeryje bus 
išspausdinti Wallace’o pa
rodymai, kaip Trumano 
mokymas kruvinai ir bergž
džiai veikia Graikijoj, Chi- 
nijoj ir prie ko jis veda ki
tur.)

demokratij o s

jau to Truma- 
veikimo per.

Jis būtinai

datus.

Vakariniai Reakcininkai Pastūmėjo J. Masaryką prie 
Tragiškos Mirties, Sako Čeclioslovakijos Premjeras

/

pasiliko perorganizuotoje 
valdžioje; kad jis aiškiai ir 
be dvejojimo pradėjo vyk
dyti šios valdžios progra
mą.

“Visi, kas tik turėjo pa
žintį su Masaryku,' žifiojo, 
kaip giliai jaudino jį užsi
puldinėjimai. Turime supra
sti, khip sunku buvo Masa- 
rykui atsilaikyti prieš su
burtus puolimus, kuriais 
buvo atakuojami jo jaus
mai ir nervai. Dar atsimin
kime, kad jis sirgo. Abu 
tiedu dalykai ir privedė jį 
prie tragiškos mirties (sa- 
vižudystės). i

“Masarykas nusprendė 
eiti su liaudim, kuomet mū- 

Masaryką už tai, kad jissų šali'es likimas atsidūrė

Praga. — Velionis Čecho- 
slovakijos užsienio reikalų 
ministras Jan Masaryk 
nuoširdžiai rėmė demokra
tiniai pertvarkytą šalies 
valdžią, kaip pareiškė ko
munistas premjeras Kle
mentas Gottwaldas, kalbė
damas Masaryko šermeny
se praeitą šeštadienį. Gott
waldas sakė:

“Aš galiu faktais įrodyti, 
jog nuo pat pirmosios bu
vusiojo krįzio dienos Jan 
Masarykas ryškiai šalinosi 
tų, kurie susimokinę darė 
tą krizį (jų tarpe dešiniųjų 
partijų ministrai, pabėgda
mi iš valdžios); Reakcinė 
spauda vakarinėse šalyse 
ėmė sutartinai pulti Janą

kryžkelėje (kai reakcinin
kai buvo padarę sąmokslu 
nuversti Tautos Fronto val
džią). Jan Masarykas pali
ko mums testamentą —vi
suomet eiti su liaudim.”

Taip premjeras Gottwal- 
das kalbėjo prie Masaryko 
karsto Tautiniame Muzie
juje, prie Venceslavo aikš
tės. Daugelis žmonių rau
dojo. Ąpsivęrkė ir preziden
tas Eduardai Benes, kuo
met vaikų choras uždainavo 
liaudišką dainą, “Ark Savo 
Žemę, Sūnau.” Tai ta pati 
daina, kuri skambėjo 1937 
metais, kuomet buvo laido
jamas Thomas Masarykas, 
Jano Masaryko tėvas, pir
masis Čechoslovakijos pre
zidentas.

500,000 žmonių 
Laidotuvėse

Pusė miliono žmonių, 
stoję gatves, liūdnai stebėjo 
Jano Masaryko laidotuvių 
procesiją. Jis buvo palaido
tas Lany, arti savo tėvo ka
po.

Kapinėse pasakė atsisvei
kinimo prakalbą Vladimi
ras Klementiš, užsienio rei
kalų ministro pavaduotojas. 
Jisai, tarp kitko, sakė: Ve
lionis Janas Mjasarykas bu
vo kartu ir savo tėvynės 
patfijotas ir pasaulio pilie
tis. Jis mylėjo liaudį. Kar
tais jis net perdaug pasitė- 
davo įvairiais žmonėmis, 
pridūrė Klementiš.

— ---------—_—

ORAS.—Būsią lietaus.

ap-

Chiną Komunistai 
Pliekia Tautininkus

Nanking, Chinija. —Chi- 
nu komunistai užėmė Kiri- 
no miestą, geležinkelių maz
gą, Mandžurijoj ir užgrobė 
tautinininkų a m u n icijos 
sandėlius ir vanden-elektros 
fabrikus. Vidurinėje-rytinė- 
je Chinijoje komunistai įsi
veržė į Loyangą, senąją 
Chinijos sostinę ir geležin
kelių centrą. Netoli į šiau
rę nuo dabartinės sostinės 
Nankingo, chinų komunis
tai atakuoja tautininkus 
Leinshui ir Fowning mies
tuose. Tuo pačiu laiku ko
munistai užkariavo Kwo- 
yang ir Mengeheng mies
tus, vidurinėje Chinijoje.

. Turin, Italija. — 90,000 
žmonių čia susirinkę klau
sėsi komunistų vado Tog
liatti prakalbos.
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Prezidento T rumuno Naujas Pareiškimas
Prezidentas Trumanas pasakė, kad Amerikos vy

riausybė priešinga komunistų buvimui bent kokioj val
džioje bent kokioje šalyje. O paprastoje kalboje tai reiš
kia, jog musų vyriausybė darys viską, kas tik galima, 
kad komunistai nebūtų įleisti į valdžias tokiose šalyse, 
kaip Chinija, Italija, Francūzija, Belgija, Anglija, N.or- 
vergiją, Meksika ir 1.1. Tai reiškia, kad mūsų vyriausybė 
dės visas pastangas, jog būtų išmesti iš valdžių- komu
nistai tose šalyse, kuriose jie jau randasi — Lenkijoje, 
Čechoslovakijoj, Vengrijoj, Suomijoj ir, pagaliau, Tary
bų Sąjungoje!

Pereitą šeštadienį vienas radijo komentatorius pa
davė įdomų pranešimą iš Washingtopo apie tai, kas, 
pavyzdžiui, kalbama apie Italiją. Italijoje balandžio mė
nesį įvyks parlamentariniai rinkimai. Jis teigia, kad'mū
sų vyriausybė galvoja apie finansavimą de Gasperi par
tijos rinkiminės kampanijos ir apginklavimą jo pasekė
jų jau dabar. Jeigu, girdi, komunistų ir socialistų bend
ras frontas laimėtų rinkimus ir bandytų įeiti valdžion, 
Amerikos ginkluoti italai klerikalai galėtų tam spėka 
pasipriešinti! Vadinas, mes Italijoje suruoštumėme civi
linį karą ir jį finansuotumėme.

Mies jau faktinai vedame ir finansuojame civilinį 
karą Graikijoje ir Chinijoje. Tuojau gali panaši padėtis 
susidaryti Italijoje.

Juk tai aiškus ir atviras kišimasis į kitų šalių vidi
nius reikalus. Tai aiškus nepasitikėjimas tų šalių žmo
nėmis. Jeigu Italijos žmonių dauguma balsuos už socia- 

• listus ir komunistus, tai jų reikalas ir jų valia. Jokia ki
ta šalis neturi teisės kištis į jų reikalus. Ką jie išsirinks, 
tie turi valdyti.

namuose) yra visokiųČikagos siratineje (našlaičių 
tautų vaikučių. Viršuje matosi: žydas, negras, puerto- 
rikietis, chinietis ir hollandietis-amerikietis. Visi jie, 

kaip broliukai ir sesutes.

Tėvynė Laukia Jūsų

Kas Ką Rašo ir Sako

no brangieji studentai!
Jūs pažįstate mane ir ži

note, kad neesu kalbų mė
gėjas. Jei nutariau kreiptis 
į jus, tai vien dėl to, kad 
nuoširdžiai noriu matyt vėl 
Lietuvoje jus, savo kolegas 
ir studentus.

Sugrįžę į tėvynę, turėsite 
visas sąlygas dirbti sau ir 
savo tautai. Tikėkite mu
mis — jūsų kolegomis ir 
draugais, nepasiduokite ge- 
stapinių budelių politinių 
avantiūristų varomai pro
pagandai ‘ ir nedvejodami 
važiuokite į Lietuvą!

Iki greito pasimatymo tė
vynėje!

Prof. A. Purenąs.
Kaunas,

1948 m. vasario mėn.

(Iš Lietuvos Mokslų Akade mijos tikrojo nario prof, A. 
Pureno laiško lietuviams, esantiems Vakarų Vokieti

jos okupacinėse zonose)
Kiekvieną kartą kai pa

galvoju apie jus, likimo va
lia, ūrba priešų propagan
dos dėka atsidūrusius u> 
tėvynes ribų tautiečius, rha- 
no kolegas ir mano buvu
sius studentus, prisimenu, 
kaip pats pergyvenau 1944 
metų vasaros dienas, kai 
mus pasiekė žinia apie Ta
rybinės Armijos įžygiavi- 
mą į po vokiškųjų okupan
tų letena vaitojantį gimtą
jį kraštą.

Panikiškai besitraukdami 
hitlerininkai stengėsi dar 
didesnę paniką sukelti mu
myse — lietuvių tarpe. Me
lu ii’ grasinimais, saldžiais 
žodeliais ir šautuvų buožė
mis okupantai . stengėsi 
išvaryti į Vakarus kiek ga
lint daugiau Lietuvos gy
ventojų) Jiems į talką ėjo jų 
ištikimi tarnai, mūsų tau
tos išgamos, kurie nesidro
vėjo savo-'parsidavimą vo
kiečiui dangstyti lietuviško 
patriotizmo skraiste.

Frontui artėjant prie 
Kauno, mes su žmona tvir
tai nusprendėme iš Lietu
vos nesitraukti, o karo 
veiksmų laikotarpį praleisti 
kaime pas gimines. Išvyko
me 23 kilometrus už Kau
no į gražias Nėries pakran
tes, kur ir sulaukėme Tary
binės Armijos pirmųjų dali
niu.

Frontas dar buvo prie 
Kauno, o pas mane į kaimą 
automobiliu atvažiavo, ge
rai. pažįstamas iš jo prieš
karinės veiklos, Tarybų 
Lietuvos vyriausybės narys 
Preikšas. Pasiteiravęs apie 
mūsų sveikatą, Preikšas 
man trumpai pasakė:

— Reikia, profesoriau, 
važiuoti į Kauną ir atida
ryti universitetą, kad laiku 
pradėtume naujuosius mok
slo metus.

Prisipažinsiu, kad malo
niai nustebau. Vokiškieji o- 
kupantai mūsų Vytauto Di
džiojo Universitetą uždarė 
dar 1943 metais, kai juos 
sutriuškino prie .Stalingra
do, o tarybinė valdžia ir tie 
“baisūs” bolševikai, dar pa
trankoms begaudžiant prie 
miesto sienų, rūpinasi uni
versiteto atidarymų!

Tęsdamas karo ir vokiš
kosios okupacijos nutrauk
tas pareigas (1941 metais, 
kaip prisimenate, buvau 
Vytauto Didžiojo Universi
teto Rektorius), ėpiiausi 
darbo.

Išbėgę okupantai paliko 
mums liūdną palikimą. Pui
kūs chemijos ir fizikos ma
tematikos fakultetų rūmai 
Linksmakalnyje buvo su
sprogdinti. Mūsų pasidi
džiavimas — medicinos fa
kulteto klinikos subiauro- 
tos, apgriautos, o visas jų 
inventorius bei įrengimai 
išgrobti ir išvežti pabėgu
siųjų “kultūrtregerių”. Ir 
kituose universiteto rūmuo
se liūdnas vaizdas. Bibliote
kos, „laboratorijos, moksli
nės priemonės išgrobtos ar
ba išmėtytos. Auditorijos 
panašios daugiau į arkly- 
des, kaip Alma Mater pa
talpas. Širdį suspaudė, su
gniaužė bematant, į ką pa
vertė mūsų universitetą fa
šistiniai “Vakarų civilizaci
jos apaštalai.”

Dar liūdniau buvo, kad iš 
mokslo personalo pirmomis 
dienomis suradau vos ketu
ris žmones — žiląjį, bet 
jaunuoliškai gyvą ir judrų 
profesorių Vytautą Mošin- 
skį, profesorius Juozą Ind
riūną, Kazį Šleževičių ir Jo
ną Janickį.

Su jais ėmėmės universi-

teto atkūrimo darbo. Vienas 
po kito į universitetą pra
dėjo rinktis profesoriai, do
centai, asistentai, studen
tai. 1944 - 1945 metų moks
lo metus pradėjome su ne
dideliu pavėlavimu. Į audi
torijas susirinko keli šim
tai studentų, pasigedome 
daugelio katedrų vedėjų, a- 
sistentų.

Sunkus buvo atkūrimo 
darbas, bet mokslo persona
lo atsidavimas, studentų en
tuziazmas ir kasdieninė di
džiulė vyriausybės parama 
padėjo įveikti visas kliūtis, k 
Mes papildomai gavome u- į 
niversitetui buvusius Žemės; 
Banko Rūmus, Donelaičio 
gatvėje. Iš Maskvos, iš Le
ningrado 'ir kitų broliškųjų 
tarybinių respublikų mies
tų gavome įrengimus, mok
slines priemones, vertingų 
knygų ir visa, kas reikalinga 
mūsų klinikoms bei kitiems ; Pinyną 
fakultetams įrengti. 
riausybė nesigailėjo lėšų 
universiteto atstatymui, re
montui ir kitiems 
lams.

Tuo tarpu buvo 
Tarybų Lietuvos 
Akademija, mane 
jos nariu. Tad, nuo 119471 
metų sausio 15 dienos per
daviau universiteto rėkto- Į 
riaus pareigas

LAISVOJI
SAKYKLA

DAILY WORKER APIE 
MASARYKĄ IR 
MARSHALL’Ą

Aną dieną valstybės se
kretorius Marshall pareiš
kė, jog po Jan Masaryko 
nusižudymo “padėtis pata
po labai, labai rimta.” 
Dienraštis nurodo, jog toji 
padėtis po Masaryko nusi
žudymo nei kiek nepasikei
tė, be’t ją bando pakeisti — 
į blogąją pusę — Wall Stry- 
taą.

Masarykas, dienraštis žy
mi, nebuvo joks “Vakarų 
didvyris,” kaip rašo komer
cinė Amerikos spauda. Jis 

-buvo auka to “šaltojo ka
ro,” kurį Wall strytas ir 
Londonas pradėjo. ,

“Šaltąjį karą” pradėjo 
Wall strytas ir Anglijos 
imperialistai. Jie pradėjo ir 

‘jį tęsia tam, kad iš “šalto
jo” išplauktų “karštasis” 

tikras karas.” ~
i Pagal Daily Worker}, nei 

,, nei kitų 
liaudiškų respublikų vy
riausybės karo nenori ir ne
žada Ameriką užpulti. Jos 
nori taikos. Jos mori su 
Amerika vesti biznį. Jos no
ri gerinti savo kraštų žmo
nėms gyvenimą.

Karo nori ir jį ruošia 
Wall s try to imperialistai.

Štai, Italijos žmonės ruo
šiasi rinkimams. Ruošiasi 
tiems rinkimams ir Ameri
kos bankininkai ir, kitų 
kraštų imperialistai. Jie 
galvoja taip: jei Italijoje 
komunistų socialistų koa
licija rinkimus laimės, tai 
Amerika turės . ten įsikišti, 
kaip nors pakenkti, nepri
pažinti liaudies išrinktos 
valdžios.

Tam šiandien Amerikoje 
ruošiamasi. Tik tuo tikslu 
ir Amerikos valdžia daro 
spaudimą į kongresą, kad 
jis juo greičiau pravestų 
verstino ėmimo į kariuome
nę įstatymą.

Savo 
Worker baigia 
džiais:

“Kova

TAUŠKIA PATS 
NEŽINODAMAS KĄ

• Tėvynėje tūlas Stonys 
rašo apie lietuvių kalbą. 
Girdi, lietuvių kalbą bolše
vikai “persekioja.” “Vidu
rinėse bolševikinėse lietu
vių mokyklose rusų kalba 
užima viena iš pirmųjų vie
tų.”

Ką šis sakinys pasako? 
Rusų kalba Lietuvoje uži
ma “vieną iš pirmųjų vie
tų,” bet ne pirmiausią.

Pirmiausią vietą “ užima 
lietuvių kalba. Ją kiekvie
nas privalo mokėti. Net ir 
rusas, baltarusis, ukrainie
tis, ar kurios kitos tautos 
žmogus, apsigyvenęs Lietu
voje, turi išmokti lietuvių 
kalbą.

LAISVĖS REDAKCIJAI 
Dėl straipsnio: Kas per vie- ,

Neapgalvoti Suvaržymai
Dienraščio “Daily Worker” korespondentas A. B.

Magil norėjo važiuoti Palestinon ir iš ten rašinėti. Krei- į karas 1 “ 
peši į-Valstybės Departmentą leidimo (pasporta). Po | 1 ___
keleto savaičių išlaukinio, gavo pranešimą, kad leidimas' Tarybų Sąjunga 
neišduodamas. . < - .......... r

Trisdešimt lenkų iš Kanados nori važiuoti Lenkijon. 
Jie yra išrinkti Kanados pažangiųjų lenkų organizacijų 
atstovai aplankyti Lenkiją ir paskui padaryti pranešimą 
apie toje šalyje padėtį. Kadangi Lenkijos laivai kursuoja 
tiktai tarpe New Yorko ir Gdynia uostų, tai jiems reikia 
pasiekti New Yorką ir iš čia važiuoti Lenkijon. Jungti
nių Valstijų konsulatas Kanadoje atsisakė išduoti len
kams leidimą pervažiuoti per Jungtines Valstijas.

Kalbame apie “geležinę uždangą”, o kas čia, jeigu ne 
tokia uždanga? Tai tiesiog neapgalvotas žmonių teisių 
varžymas.

Apgavingi Rinkimai
Pagaliau Jungtinių Tautų Laikinoji Korėjos'Komi

sija nutarė pravesti Amerikos okupacijos zonoje rinki
mus. Rinkimai įvyks’gegužės 9 dięną. Komisijoje už to
kius rinkimus balsavo keturi nariai — at
stovai Chinijos, Philippinų, Indijos ir EI Salvadoros; 
prieš balsavo du nariai — Australijos ir-Kanados atsto
vai; susilaikė nuo balsavimo du — Francūzijos ir Syrijos. 
Vadinas, tarimas padarytas tik .pusės komisijos narių.

Šitie rinkimai negalės skaitytis Korėjos žmonių išraiš
ka. Australijos atstovas Jackson kalbėjo aštriai prieš 
rinkimus tiktai vienoje amerikiečių zonoje. Jis nurodė, 
kad toki rinkimai bus apgavinti, nes “rinkimus boiko
tuos visos Korėjos partijos, išskyrus pačias kraštutiniau- 
sias dešiniąsias politines grupes.” Tos grupės yra fašisti
nės grupės. Jų sudaryta valdžia taip pat bus fašistinė 
valdžia. -

į .Liaudies Partija Meksikoje ■
Meksikoje susiorganizavo nauja politinė partija, ku

ri remsis darbininkais, bet taipgi stengsis savo pusėn 
laimėt vidurinės klasės žmones — profesionalus, smul
kiuosius biznierius, farmerius, valdžios tarnautojus ir 
t.t. 'Naujoji partija vadinasi Liaudies Partija. Jos inici- 
jatoriumi buvo žymusis Meksikos darbininkų vadas Vin- 

- cente Lombardo Toledano.
Toledano teigia, kad naujoji partija nėra nei mark

sistinė, nei komunistinė. Ji neturi tikslų kovoti už greitą 
įvedimą Meksikoje socializmo. *

• Kas paakstino Meksikos pažangiečius organizuoti 
naują politinę partiją, tai nusivilimas senąja partija, 
kuri vadinasi “Revoliucinių Įstaigų Partija/’ Ši partija 

• yra valdančioji partija. Jai priklauso Meksikos preziden
tas Aleman. Toledano sako, kad valdančioji partija aiš
kiai pakrypo Jungtinių Valstijų imperializmo įtakon, tuo 
būdu Meksikos darbo žmonėms^ nebėra politinės priemo
nės apgynimui savo interesų. Naujoje partijoje jie turės 
tokią priemonę.

Kaip Jungtinėse Valstijose trečiosios partijos, taip 
Meksikoje Liaudies Partijos gimimas negalėjo nepaliesti 
darbo unijų judėjimo. Ten taip pat Meksikos Darbo Fe
deracijos vadovybė išstojo, prieš naują politinę partiją. 

Į Federacijos sekretorius Amilpa griežtai nusistatęs prieš

įvedamąjį Daily 
šiais žo-

už taiką šiuo me
tu reikalauja didžiulių Am
erikos tautos protestų, mi
tingų ir demonstracijų. Ka
ras nereikalingas* Turi bū
ti grįžtama prie Roosevel- 
to programos — prdgramos, 
užtikrinančios taiką su Ta
rybų Sąjunga. ' Reikia su
naikinti atominių bombų 
krūvos ir tarptautine ins
pekcija privalo padaryti ne
legaliu naujų bombų gami
nimą. Dabar laikas žodžiui 
tarti. Greit gali būti pervė- 
lu.” z v ' .

yra oficiali, valstybinė kal
ba. Po lietuvių kalbos, seka 
rusų, francūzų, vokiečių, 

.anglų kalbos. Rusų kalba 
Lietuvoje reikalinga tam, 
kad Lietuvos piliečiai galė
tų. susikalbėti su kitų tary
binių respublikų žmonėmis.

Tarybų Sąjungoje yra 16- 
ka suvereninių tarybinių 
respublikų. Ten yra daugy
bė tautų. Tos respublikos ir 
tautos glaudžiai bendradar
biauja, — jos sudaro Sąjun
ga. /

Norint bendradarbiauti, 
turi būti kalbos ryšys; juk 
reikia susikalbėti. x

Kurios tautos kalba to
kiam reikalui praktiškiau
sia ir priimtiniausia? Žino
ma, rusų. Rusų tauta, rusų 
tarybinė respublika yra pa
ti didžiausia. Rusų literatū
ra, rusų kultūra yra aukš
čiausiai pakilusi. Dėl to vi
sų tarybinių respublikų 
žmonės, visų tautų žmonės 
Tarybų Sąjungoje, be savo 
gimtosios kalbos, mokosi 
rusų kalbos, kaipo ryšio, 
kaipo9 • priemonės ryšiams 
palaikyti, susikalbėti.

Rusų literatūra šiandien 
yra veikiausiai turtingesnė 
už anglų literatūrą. Žmo
gus, mokąs rusų kalbą, tu
ri atvirau duris į pasaulį, į 
pasaulio kultūros lobyną.

Tuo pačiu sykiu lietuvių 
literatūra plečiama. Lei
džiami laikraščiai, žurna
lai; lietuviškų knygų šian
dien išleidžiama kur kas 

prie Šmeto-daugiau nei 
nos. ’

Todėl toks 
Stonys, kuris 
persekiojimo 
bos Lietuvoje, 
ką plepą!

plepys, kaip 
verkia dėl 

lietuvių’ kal- 
pats nežino,

naują politinį judėjimą. Jo argumentai tie patys: Jeigu 
apleisime Alemano partiją, laimės reakcijonieriai. Nors 
ši partija netikus, bet geresnė už reakcinę opoziciją.

Toki argumentai mums jau atsibodo. Pas mus Wil
liam Green ir Philip Murray lygiai taip argumentuoja 
už rėmimą demokratų partijos. Tiesa, girdi, demokratų 
partija netikus, bet republikonų partija dar blogesnė.

Meksikos naujajai politinei partijai perspektyvos 
esančios labai geros.

Sąjunga”?
Visi pažangiųjų laikraš- 

, v.ffs priešingi stengiasi
XX"; kaip nors apjuodinti lietu- 

| vius tremtinius, kad atvy- 
kusieji negalėtų prisidėti 

leika- prie pažangiųjų sąjūdžio.
Kai tik atvyksta lietuviai, 

utkm ta i tuojau įvairiomis kombina- 
Moksių , cijomis priverčiami daryti 
įsi mko , įsįšokimus prieš pažangiųjų 

i draugijas.
Surinktas sumas panau- 

riaus pareigas profesoriui jdoja kovai prieš pažangiųjų 
Kupčinskiui ir nuo to laiko, įdr-jas. Jie duoda pašalpas 
pasilikęs universitete' tik 
organinės chemijos kated
ros vedėju, galėjau pasi
švęsti vien moksliniam dar
bui. Moksliniam darbui da
bar yra sudarytos tokios 

sąlygos, apie, kurias prie 
smetoninės santvarkos ga- 
lėjome tik svajoti.

Mūsų universitetas labai 
išaugo palyginti su prieška
riniais metais. Veikia aš- 
tuoni fakultetai. Dėsto de
šimtys profesorių, docentų, 
asistentų — visi jums dau
giau ar mažiau žinomi žmo
nės. Vytauto Didžiojo .Uni
versitete darbuojasi akade
mikai Lašas,- Mažylis, 80 
metų amžiaus farmacijos 
fakuluteto profesor. Raudo
nikis, Akademijos nariai —< 
korespondentai Vasiliaus
kas, ir Indriūnas. Labai iš
augo jaunos mūsų pajėgos. 
Medicinos fakultetui dabar 
vadovauja docentas Januš
kevičius, farmacijos — pro
fesorius Šaulys, filologijos 
— docentas Rišardas Miro
nas. Iš technikos fakulteto 
išaugo penki nauji fakulte
tai. Studentų dabar turime 
daugiau kaip 3,000! Jei su
skaityti Vilniaus universi
teto, Žemės Ūkio ir Veteri
narijos Akademijų, įvairių 
aukštojo mokslo institutų 
Studentus/ tai Lietuvoj šiuo 
metu turime per 9,000 stu
dentų — būsimų gydytojų* 
inžinierių, chemikų, archi
tektų bei kitų specialistų.

Man,« ir visiems mums, 
dirbantiems Lietuvoj moks
linį ir pedagoginį darbą, 
labai gaila, kad ligi šiol kai 
kurie dori patriotai - lietu
viai negrįžta į mūsų tarpą. 
Mes pasigendame tokių 
žmonių, kaip jūs, mano ko
legos — profesoriai Jako- 
vickas, Kolupailo, Zubris, 
Jankauskas, Zubkus, Ka- 
nauka, Gudavičius, Skar
džius, Kovalskis ir kiti,. su 
kuriais mane sieja ilgameti- 
nis bendras darbas Vytauto 
Didžiojo Universitete. Pa-. 
sigendu savo buvusio asis
tento 'gabaus irtžinieriaus 
Taraškevičiaus.

Gerbiamieji kolegos! Ma-

paramas, užmoka už atvy
kimą ir t.t.

Tik atvykę jie paimami 
apkirpimui ‘vilnų: kviečia
mi kalbėti, kviečiami propa
gandinę dūdą’pūsti ir t.t.

Vėliau sukompromituoti 
pažangiųjų akyse, kad ir 

įmylėtų' “pažangiųjų sąjū
džius, vargiai begali prisi
dėti.

Tai priežastis, dėl kurios 
mažai naujai atvykusių lie
tuvių prisidėjo prie pažan
giųjų sąjūdžio.

Būdami šiandieną prole
tarai, neą šiandieną nieko 
neturi, kai kurie net bedar
biai, jie verčiami -kovoti, 
dėl susidėjusių aplinkybių, 
prieš pažangiųjų ir .darbi
ninkų sąjūdžius, t. y. prieš 
savo interesus.

Kaip tas baigsis — ateitis 
parodys. -

Pažangiųjų laikraščiuose 
tremtiniai ypač puolami.

Puolimo motyvas: kodėl 
negrįžta į Lietuvą?

Kaip? Su kokiu trauki
niu? Kieno leidimu?

Juk žinoma, kad dėl po
litinių kombinacijų tremti
niai pusbadžiu laikomi sto
vyklose.

Visose konferencijose pa
likta be susitarimo.

Tik labai didelėmis kom
binacijomis galimas išvyki
mas į Lietuvą.

Iš Laisvėj tilpusio straip
snio, kuriame puolami Lie
tuvos žurnalistai, padariau 
išvadą:

Žurnalistai, atsitraukite 
nuo mūsų pažangaus laik
raščio!

Tai gal kovoti prieš, jei
gu remdamiesi tremtinio 
vardu, be ceremonijų tre- 
miate nuo savęs?

Su kai kuriais teko išsi
kalbėti. Buvome nužeminti, 
ištremti, dirbome stovyklo
se be atlyginimo kaip ver
gai, gerokai alkani.

Pirmyn, vergai , 
nužemintieji,

Išalkusi minia, 
pirmyn...

Va daina, kuri šiandieną 
atatinka tremtinių gyveni
mui. t Ugnis.

2 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kovo 16, 1948



Iš Atsiminimų Apie Petrų Cvirką
(Tąsa)

Vėliau tarybinę knygą ne
sunku būdavo gauti “Mok
slo” knygyne Kaune, ir 
kiekviena nauja knyga bū
davo mūsų tarpe ilgų ginčų 
ir svarstymų objektas. Pe
tras Cvirka tiek savo kilme, 
tiek savo proletarine padė
timi buvo iš karto paruoš
tas lengvai pasisavinti pa
žangiąsias idėjas. Kurį lai
ką netgi priverstas dirbti 
dėl duonos kąsnio bulvari
nėje spaudoje, P. Cvirka 
neprekiavo savo sąžine. Vi
suose jo raštuose nuo pat 
pradžios rasime išreikštą 
meilę mūsų liaudžiai ir aš
trią neapykantą jos skriau
dėjams. Aš neatsimenu mo
mento, kada P. Cvirka būtų 
svyravęs dėl savo įsitikini
mų. Vėliau gi, maždaug 
nuo pirmojo apsilankymo
Tarybų Sąjungoje, Petras 

JCvirka darosi aiškus tary
biškai nusiteikęs žmogus, 
nuoširdus Tarybų Sąjun
gos bičiulis ir jos • gynėjas 
visur — tiek pokalbiuose, 
tiek spaudoje. Laikui slen
kant, jis galutinai supra
to, kad tarybinis kelias — 
vienintelis teisingas kelias 
ir mūsų tautai.

VIII.
Kada Kaune 1931 metais 

susiorganizavo darbininkų 
sporto klubas “Viltis,” “tre- 
čiafrontininkai” jame pasi
darė kasdieniniai svečiai. 
Čia jįe tiesiog susidurdavo 
ir draugavo su pažangiau
sia Kauno darbininku vi
suomene, čia jie patys su
nešė nemaža marksistinės 
ir ypačiai tarybinės groži
nės literatūros, kuri sudarė 
darbininkų stropiai lan
komos klubo bibliotekos pa
grindą. Klube buvo leidžia
mas sieninis laikraštis 
“Jaunasis Proletaras,” ku
ris nuolat savo skiltyse dė
jo S. Nėries eilėraščius, P. 
Cvirkos ir kitų “trečiafron- 
tininkų” straipsnius ir kitą 
medžiagą, pačių darbinin
kų korespondencijas iš dar
boviečių. “Vilties” klubo 
darbininkų rengiamuose 
vakaruose ir iškylose už 
miesto dalyvauja S. Nėris, 
P. Cvirka, V. Drazdauskas, 
teatralas J. Grybauskas ir 
kiti draugai. Kairieji ra
šytojai su mielu noru pa
deda darbininkų savišvie
tai, jų organizuotam chorui 
rašo revoliucines dainas. 
Vienas produktingiausių 
dainų autorių, greta S. Nė
ries, tuo metu buvo ir Pet
ras Cvirka. Tos dainos, sa
vo metu dėl cenzūrinių 
priežasčių niekur neiš
spausdintos, tur būt, žuvo 
negrąžinamai. Iš P. Cvir
kos parašytų, pritaikius 
vienos žinomos revoliucinės 
dainos melodiją, darbinin
kų jaunimo^ ypačiai buvo 
mėgiama dainuoti šauni 
daina, kurią ar dar gerai 
atsimenu:

Sutikau, pamačiau ją per mitingą, 
Kada ėjom gatve dieną lytingą, 
O paskui pamačiau aš iš ačti ją, 
Kada Stasė jstojo j partiją.

Griauk, laužk, kas supuvo, 
Naują kursime Lietuvą, 
Traktoriais išarsim 
Ateitį jos garsią!
Ir nė kartą, ne du mudu ėjom greta, 
Atsiminė streikus ir kai buvo krata. 
Kovai kilus, minioj mudu žengsim 

dviese,
Pasikeisim žiedais barikadose!
Griauk, laužk, kas supuvo, ir t.t.

“Vilties” klubas, nors jau 
1931 metų lapkričio mėnesį 
smetoninės žvalgybos iš
daužytas, P. Cvirkai, kaip 
ir kitiems rašantiesiems, 
kurie jame lankėsi ir dirbo, 
turėjo didelę reikšmę — 
jaunas rašytojas čia arčiau 
susilietė su sąmoningiau
siais darbininkais, su revo-

ANTANAS VENCLOVA.

liucine darbininkiška jau
nuomene, kurioje iš karto 
pasijuto savoje atmosfero
je. Tiek čia tada buvo jau
no entuziazmo, linksmybės, 
užsimojimų, drąsių suma
nymų ! Daug gyvumo P. 
Cvirka įnešdavo ne tik į 
sieninio laikraščio turinį 
savo raštais, bet ir iš viso į 
klubo darbą. Iš kitos pu
sės, ir darbininkiška jau
nuomenė nuoširdžiai pami
lo jauną rašytoją, kuris, 
užuot nuėjęs, kaip daugelis 
tuo metu, tarnauti buržua
zijai, savo talentą aiškiai 
skyrė lietuviškam darbo 
žmogui ir jo kovai dėl so
cialistinės ateities.

Dar nemaža draugų, tuo 
metų dirbusių “Vilties” 
klube, yra gyvų. Bet, deja, 
daugelio jų mes jau niekad 
nepamatysimb: vokiečiai
okupacijos metu sušaudė 
vieną energingiausių “Vil
ties” vadovų drg. Mozelį, 
sako, nuo jų aviacijos bom
bų žuvo nepaprastai geras 
ir įdomus keistuolis poetas 
ir vertėjas Pranas Morkū
nas, vertas taip pat šilto 
draugų atsiminimp. 

• IX.
Fašistinei valdžiai užda

rius “Trečią Frontą,” pa
žangiosios literatūros ko
lektyvas išsisklaidė. Petras 
Cvirka išvažiavo į Paryžių. 
Ten jis, kaip pasakoja tuo 
metu Paryžiuje buvę lietu
viai, gyveno labai vargin
gai, dažnai badavo. Aš suti
kau jį vėl, grįžusį į Kauną, 
smarkiai sulysusį. Kiek 
atsimenu, jis man labai gy
rė Paryžiaus muziejus, pa
sakojo apie revoliucines 
Paryžiaus vietas — Komu- 
nąrų sieną Per Lašėz kapi
nėse, Koiisjeržeri kalėjimą, 
kuriame... buvo kalinama 
prieš mirtį ir Liudviko 
XVI žmona Marija Antua- 
netė, jis žavėjosi Luvru, 
Karnavale, Kliuni ir kitais 
muziejais, pamėgo ypačiai 
prancūzų impresionistus. 
Dailės pamėgimą P. Cvirka 
išsinešė dar iš Meno Moky
klos, kurios jis nebaigė, pa
jutęs daug didesnį polinkį 
literatūrai. Tačiau jis visa
da labai domėjosi daile, tu
rėjo aukštą meno skonį, įsi
gytą lankant Europos meno 
muziejus ir draugaujant su 
dailininkais, o taip pat 
skaitant namaža dailės sri
ties studijų bei monografi
jų. P. Cvirka turėjo nema
ža žinių iš meno istorijos ir 
ne kartą rašė netgi meno 
parodų apžvalgas, parody
damas gerą supratįmą dai
lės srityje. Čia galima pa
žymėti, kad jis neblogai 
piešė ir net pats iliustravo 
kai kuriuos savo kūrinius, 
spausdintus, kiek atsimenu, 
“Lietuvos Ūkininke.” Jau 
pirmąjį kartą būdamas Pa
ryžiuje, Petras gerokai 
pramoko prancūzų kalbą. 
Po antrojo savo buvimo 
Paryžiuje 1937 metais jis 
prancūziškai jau laisvai 
skaitė originale savo mėgs
tamus rašytojus — Mopa
saną, Floberą, Balzaką, Me- 
rime ir kitus.

Baigęs universitetą ir 
metus laiko dirbęs Kaune, 
Žydų gimnazijoje su dėsto
mąja lietuvių kalba, persi
kėliau į Klaipėdą. Petras 
nusprendė Kaune užimti 
mano kambariuką, kurį aš 
tuo metu turėjau namų rū
syje, Donelaičio gatvėje. 
Tas kambariukas turėjo 
vieną gerą ypatybę — jis 
buvo prieinamas net ir ga
na neturtingo žmogaus biu
džetui, nes kaštavo mėne
siui, rodos, 45 litus. Nepa

susilaukusį

togus jis buvo tuo, kad jo 
vienintelis langutis buvo 
apkaltas grotomis, tartum 
kalėjime. Kambarys buvo 
gana drėgnas ir didelę die
nos dalį tamsokas. P. Cvir
kai, gyvenimo neišlepintam, 
toks kambarys pasirodė vi
sai tinkamas, ir jis čia iš
gyveno apie metus. Šitame 
mažučiame kambarėlyje, 
kuriame gan laisvai tilpo 
tiktai guolis, mažas staliu
kas ir kėdė, kurio langą ir 
žiemą reikėdavo laikyti at
darą, kad nenusloptum nuo 
suspausto oro, buvo para
šytas nepaprastai linksmas 
kūrinys, pirmasis P. Cvir
kos romanas “Frank Kruk” 
ir kai kurios knygos vai
kams. Gretimame, lygiai 
tokiame pat kambariukyje 
gyveno-tuo metu drg. Juk 
Butėnas. Tikiuos, jisai galės 
smulkiau nušviesti tas ap
linkybes, kuriomis P. Cvir
ka rašė savo “Frank Kruk,” 

neregėtai pla
taus atbalsio ir įgijusį tokį 
didelį populiarumą, čia gy
vendamas P. Cvirka drau
gavo ir su savo busimąja 
žmona, dailininke Marija 
Račkauskaite.

Namai, kurių rūsyje tuo 
metu gyveno talentingiau
sias mūsų rašytojas, buvo 
pastatyti pagal paskutinius 
technikos ^reikalavimus, su 
visu įmanomu liuksusu. 
Baldai ir daugelis namų 
įrengimų buvo išrašyti 
specialiai iš užsienio už pa
šėliškas kainas. Aštuonioli
koje kambarių gyveno keli, 
žmonės, neskaitant gana 
didelio skaičiaus tarnų. 
Apačioje gyveno sargas, 
buvo įrengti didžiuliai viso
kių gėrybių sandėliai, pra
dedant raugintais grybais 
ir baigiant užsieniniais 
šampanais. Greta tų sandė
lių gyveno ir.. . du rašyto
jai. Petras man pasakojo 
tokį būdingą atsitikimą, la
bai gerai charakterizuojan
tį viršutinių aukštų ir po
grindžio gyventojų intere
sus ir santykius.

• — Vieną kartą, — pasa
kojo jis, savo pasakojimą 
talentingai papildydamas 
labai vaizdinga mimika, — 
į mano kambariuką nusilei
do — o, viešpatie! — pati 
namų šeimininkė, būdinga 
Smetonos laikų poniutė, vi
soje savo didybėje. Kaip iš
auklėta moteris, atsargiai 
pasibeldusi,’ji įėjo į mano 
kambarį. Tai buVo tokia 
netikėta naujiena, kad aš 
pašokau nuo stalo ir papra
šiau ponią sėsti. Ji padėko
jo, bet nesiteikė užimti ma
no tik ką nusėdėtos kėdės.
—“Aš atėjau tokiu reikalu, 

ponas rašytojau, — pradė
jo viešnia labai maloniu, 
labai išauklėtu, labai, kaip 
čia pasakius, saldžiu bal- 
siuku. — Štai, jūs gyvenate 
pas mus, ir mes sumanėme 
suruošti literatūros vaka
rą.” -— “Pas jus? Bute?”— 
paklausiau aš.

—“Žinoma, ponas rašy
tojau, kad pas mus. Susi
rinksime, pasikalbėsime, 
Marytė .paskambins piani
nu. Prašau nesijuokti, mū
sų Marytė labai gražius 
valsus ir polkaš skambina! 
Tai labai išauklėta mergai
tė. Ponas Būtėnas papasa
kos mums kokią nors bio
grafiją, jūs savo .korespon
denciją paskaitysite.” — 
“Korespondenciją?” — pa
klausiau. — “Nu, taip, ko
respondenciją, ponas rašy
tojau. Aš girdėjau, kad jūs 
labai geras korespondenci
jas rašote ... Nesiginkit, 
man Marytė sakė. Marytė 
mūsų, žinote, apsiskaičiusi 
mergaitė. Ot, ji mums pa-

i skambins ir papasakos nau
jos knygos turinį, o mes ar- 

Ibatėlės išgersime. Žinote, 
dabar knygos tokios bran
gios, pirkt negali, ot, mes ir 
pinigų sutaupysime”.. . .

— Aš vos neprunkštelė
jau šitai poniutei mecenatei 
į akis, — pasakojo Cvirka. 

.7— “Ponia, — tariau aš iš
kilmingai, — žinote, nieko 
neišeis iš jūsų sumanymo. 
Prastos tos mano korespon
dencijos, neįdomu jums 
bus ...”

— Ji mane dar ilgokai 
įtikinėjo, kad vakaras bū
siąs įdomus ir naudingas, 
mėgino suvilioti savo arba
tėle, bet taip ir nepavyko 
parodyti savo didžiosios ai
stros ir nenugalimos meilės 
lietuvių literatūrai ir mano 
“korespondencijoms”.. .

X.
Kada 1932 metais Hitle

ris užgrobė Vokietijoje val
džią, lietuviškieji fašistai 
taip pat pradėjo džiūgauti, 
nujausdami, kad atsirado 
stambaus kalibro galvažu
dys, kuris žiauriausiai žu
do ne tik jų taip nekenčia-, 
mus komunistus ir žydus,' 
bet ir visokio plauko bur
žuazinius demokratus. Lie-, 
tuviš’kiesiems fašistams iš 
pradžių atrodė, kad Hitle
rio atėjimas prie valdžios 
dar labiau sustiprina jų po
zicijas ir duoda gerą pavyz
dį, kaip reikia smaugti sa
vo tautą. Tačiau kiekvie
nam neapakusiam žmogui, 
kuris dar neprarado galvos 
nuo Hitlerįo fanfarų, buvo 
aišku, kad, išžudęs ir suki
šęs į koncentracijos stovy
klas savo priešus, Hitleris 
veršis į pasaulinę ekspansi
ją ir greitai jo klastas pa
jus ir Lietuva. 1933 metais 
mudu su Petru, užsidarę 
Kauno universiteto skaity
kloje, apsikrovę visokia me
džiaga, pašėme knygutę, 
kurioje norėjome parodyti 
tikrąjį Hitlerio ir vokiškojo 
fašizmo veidą. Savo rašo
mai knygutei ipes panau
dojome tada visą mums 
prieinamą antifašistinę li
teratūrą ir po kelių dienų 
atidavėme į spaudą gatavą 
rankraštį. Knygutė, pava
dinta “Adolfas Hitleris. 
Diktatoriaus karjera” ir 
pasirašyta “A(ntanas) ir 
P(etras) Dviese,” veikiai 
buvo, išleista vieno antifa
šisto ir labai greitai buvo 
išpirkta. Reikia manyti, 
kad ji savo metu suvaidino 
Lietuvoje teigiamą vaidme
nį, fašistinės spaudos klai
dinamam skaitytojui paro
dydama hitlerizmo sieki
mus tikroje šviesoje. Mes 
norėjome, kad tuo tarpu 
autorių pavardės liktų nie
kam nežinomos.

— Tu žinai, kas mums 
būsų, jeigu mudu kada pa

Aliejaus darbininkai Teksuose, CIO nariai, sumokėjo 
po nemažiau, kaip vieną dolerį i Political Action Com

mittee rinkimu kampanijai vesti. Už tai jiems 
duodamas pagyrimo lakštas.

kliūtume į hitlerininkų na
gus, ir jie sužinotų, kas yra 
šios knygos autoriai ?—pa
klausė mane Petras.

— Labiau negu aišku,' — 
atsakiau aš. — Tuo tarpu 
skaitytojas tegu mano, kad 
tai koks nors vertimas iš 
kitos kalbos, pasirašytas 
nežinoma pavarde. •

Vėliau, bene 1937 me
tais, Petras Cvirka, važiuo
damas į Paryžių, lankėsi 
fašistiniame Berlyne ir ki
tuose Vokietijos miestuose. 
Iš Paryžiaus “Lietuvos Ži
nioms” jis siuntė laiškus, 
kuriuose aprašinėjo hitleri
ninkų terorą prieš progre
syviąsias Vokietijos , visuo
menės jėgas ir aštria savo 
plunksna demaskavo Hitle
rio karo ruošą. Jo laiškas 
apie Berlyną, pavadintas 
“Zoologijos sodu”, atkreipė 
fašistinės Vokietijos spau
dos dėmesį, ir prasidėjo 
kampanija tiek prieš strai
psnio autorių, tiek iš viso 
prieš lietuvių tautą. Kiek 
atsimenu, rodos “Koenigs- 
berger Allgemeine Zeitung” 
ta proga išspausdino grasi
nantį straipsnį, o tuometi
nis hitlerinės Vokietijos at
stovas Kaune Cechlinas, 
kaip paprastai, ėmė lan
džioti pas Smetonoj valdžią 
su savo demaršais. Vėliau, 
grįžęs iš Paryžiaus,. P. 
CviAa man pasakojo:

—Labai' laimingai man 
pavyko prasprukti per Vo
kietiją atgal į Lietuyą, iš
laukus mėnesį kitą, kol rei
kalas buvo apmirštas. Gali
mas daiktas, kad vokiečiai 
ir nežinojo, jog aš esu Pa
ryžiuje. Kitaip su manimi 
visaip galėjo baigtis . .. 
Juk gerai žinoma, kad jie 
nežiūrėdavo, ar tu Vokieti
jos, ar kitos valstybės pilie
tis — visiems jų koncentra
cijos stovyklose vietos buvo 
užtektinai. . . Bet vis dėlto 
aš stengiausi, grįždamas 
atgal, Vokietiją pravažiuo
ti kuo greičiausiai, net Ber
lyne nesustodamas . . .l Tie
są sakant, aš ir nenorėjau 
daugiau matyti šitos pavie
trės ir uostyti fašizmo kva
po. Užteko man ir pirmojo 
susilietimo su mūsų laikų 
barbarybe ir vandalizmu...

(Bus daugiau)

Tauragė. — Tauragės 
apskrityje įvyko vietinių 
Tarybų sesijos. Skaudvilės 
valsčiaus vykdomojo komi
teto pirmininku išrinktas 
deputatas Pamalis, pasižy
mėjęs visuomenininkas. Šilą 
lės valsčiaus vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduo
toju valsčiaus Tarybos se
sija išrinko Lietuvos TSR 
Aukščiausiosios Taryb. de
putatą Praną Simašių, ku
ris iki šiol buvo, apylinkės 
vykdomojo komiteto pirmi
ninkas.

auguvietis Apie Savo Sukurtą
Dramą “Pergalę”

Čia patiekiame šios didžiosios dramos autoriaus Dauguviečio 
straipsnį, tilpusi programinėj knygelėj, veikalą statant 

Vilniaus Valstybiniam Dramos Teatre, 
1945 mętų gegužės 12-tą.

(Originaliai veikalas susidėjo iš 7-nių veiksmų ir pavadintas 
“Nauja Vaga,” bot Liet. Meno Centras, atsižvelgiant į 

technikinius mums sunkumus, pirmuosius du ‘ 
veiksmus nukirto ir pavadino “Pergale^’)

B. DAUGUVIETIS 
Veikalo Autorius

Veikalą Sukūrus,
Būdamas jūreiviu, aš nega

lėjau savęs atpratinti nuo pa
linkimo -jūros ligai. Aš save 
raminau, kad ateis laikas ir aš 
priprasiu. Bet slinko savaitės, 
mėhesiai, o imuniteto taip ir 
nepavyko įsigyti. Ir keistas 
dalykas: poilsio metu kanki
nausi, kai audrai šėlstąnt bai
mė • įsiskverbdavo į širdį, siau
tėjanti jūra baugino, slėgda
vo, gimdydavo beviltiškumą, 
bet kai ateidavo mūsų jach
tos eilė, kai pradėdavai dirbt, 
kovot ir priešintis — nei ligos, 
nei beviltiškumo, nei baimės. 
Ūžk, jūra, šėlk ir grąsink, bet 
mes tau nepasiduosime! Tik 
organiškas, betarpis dalyvavi
mas įvykiuose visų dvasinių ir 
fizinių jėgų pakilimu padaro 
žmogų kovotoją, grūdina jį, 
ryškina jo tikslą, ir tada ne
baisus nei gyvenimas nei mir
tis. Tik besiilsįs nedirbąs ste
bėtojas baugiai šliejasi prie 
sienos ir serga jūros liga.

Pasaulyje siaučia audra. Ir 
jei nenori žūti ne tik nuo prie
šo jėgos, bet ir nuo savo bai
mės—tuojau ant denio ir da
lyvauk avrale! Ir nesvarbu 
kokį darbą tu dirbsi, tik dirbk 
jį iš visų jėgų ir stenkis pa
dėt bendram reikalui. Yra ir 
prie vairo, yra ir bunkeriuose, 
yra ir prie škotų ir prie karo 
katilų. Visi vietoje, visi vie
nodai reikalingi. •

Parašęs veikalą, irgi jaučiu 
prisidėjęs prie bendro darbo. 
Dalyviams bei liudininkams 
kitą syk sunku pajusti ir su
prasti momento didingumą. 
Reikalingas kažkoks laikotar
pis, kažkoks astumas, kada vi
si momentu veikiantieji ele
mentai harmoningai susilieja 
ir sudaro pilno turinio ir reikš
mės vaizdą. Bet kitą sykį ir 
laukti pavojinga, nes mažos 
buities detalės su laiku išblun
ka, o tuo tarpu jos yra labai 
reikšmingos ir tam momentui 
būdingos. Ir norisi, kol širdis 
dar neatvėso, užfiksuoti jas ir 
perteikti žiūrovui tai, kas ga
li atrodyti ir ne esmingo, bet 
kas iliustruoja paimto momen
to žmogaus siela ir pergyve
nimus. Proginio veikalo liki
mas yra ir opus ir nepavydė
tinas. Milžiniškų įvykių rai
doje, kada kiekviena diena 
neša nenumatytus ir net neįsi
vaizduojamus vaisius, temati
ka darosi nepavejama.

Šiandien mūsuose viena te
ma: kokia bus mūsų nuotaika, 
kai mūsų vėliava plevėsuos 
Berlyne, kai per visą mūsų Ta
rybinę Tėvynę nuskambės per
galės saliutai?. . . Praeitų me
tų temos gali pasirodyti ir 
nereikalingos ir menkos. Bet 
tai nebus tiesa, nes jeigu ne
būtų b'uvę tų apystovų ir jų 
temų, nebūtų praskambėję ndi 
pergalės saliutai.

Mano veikalo tema — pa
prasta ir nesudėtinga: žemė* 
Mūsų gimtoji žemė! Vieni į 
tą žemę žiūri, kaip 'į galimu
mus, į priemones praturtėt. 

3 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—< Antr., Kovo 16, 1948

pralobt, svetimą darbą už
grobt, ąntri — kaip į motiną, 
maitinančią, slaugančią ir tei
kiančią gyvybę. Ir tų dviejų 
rūšių žmonių tarpe santaikos 
niekados nebus. Kol gyveni
mas rutuliuojasi tarp įprastų 
senų formų, dažnai antipodas 
net ir nepastebimas, bet rei
kia sugriauti perkūnui, kai vi
si atveria savo širdis ir rodo 
savo tikrus veidus. Ir tas vei
das—teisingas, nes jis orga
niškai gimęs. 'Bet žemė—nėra 
tik viena žemė, tai yra ir šei
ma, ir darbas, ir svajonės, ir 
tikslas, ir meilė, ir neapykan
ta. Viskas siejasi, apauga 
mėsa, kaulais ir sudaro tai, 
kas yra gyvenimas.

Mano Rokas Urniežas nėra 
kažkoks išgalvotas asmuo. Aš 
jį pažįstu, ir jų yra daug! Ji
sai niūrus, sunkiai mąstąs, at
kaklus, tvarkingas, bet jis 
draug su tuo ir didelis poe
tas. Jis pats to nesupranta, 
jis- pats ir nežino, kad jis yra 
didelis patriotas, kovotojas, ir 
nežiūrint to, kad audra jį pa
gavo ant paskutinio gyvenimo 
slenksčio, jis pajunta savyje 
tokią jėgą, tokią meilę, kad 
net ir pats išsigąsta. Jis nie
kuomet ir nemanė, kad tai, 
kas jame gyveno pasąmonėje, 
galėtų priimti tokias ryškias 
formas. Pradžioje jis myli ir 
savo tėvynę ir savo sūnų per 
murmėjimą, per dažną nepa
sitenkinimą, bot perkūnui 
trenkus—visa, kas jame buvo 
smulkaus ir kasdieniško, kaž
kur žūsta, ir priešaky tik vie
na idėja—tėvynė ir jos atei
tis. . . O Leonas, jo sūnus, da
rosi jau ne vien tik sūnumi, 
bet jo dvasinės veiklos tąsa 
ateičiai. Jis pamatė tarybi
nius žmonės, suprato juos, su
prato ir tarybinę santvarką ir 
organiškai pajuto, kad tai yra 
vienintelis jo tėvynės kelias. Ir 
tuo keliu jis eina.

Statydamas šį veikalą, aš no
rėjau, kad pastatymas išeitų 
realūs, nuoširdus ir šiltas, kad 
žiūrovas pajustų tėvynei di
delę meilę ir panorėtų,- jog 
daugiau mūsų tauta turėtų 
Rokų Urniežų. Ir ne tik Ro
kų, bet ir Gapučių ir Vozbu- 
tų, o svarbiausiai—tokio jau
nimo, koki yra Leonas ir Bri
gita. Jeigu man tai pavyko, 
aš laikysiu savo uždavinį sėk
mingai užbaigtą.

B. Dauguvietis.
★ ★ ★

šis stambusis Dauguviečio 
kūrinys (“Pergalė”) bus pa
statytas ateinančio menesio 
(balandžio) 11, Labor Lyce
um salėje.

IRAKE NUTEISTA
15 KOMUNISTŲ

Bagdad, Irak. — Čionai- 
tinis teismas įkalino 7 ko
munistus vieniems metams 
ir 8 kitus šešiems mėne
siams už propagandą prieš 
valdžia, v
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PASKUTINIS CARAS
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Parašė Justas Paleckis
(Tąsa)

Kalba nesimezgė. Apie svarbiausia, 
kas slėgė kiekvieno širdį, niekas nekal
bėjo iš mandagumo, o kalbėti apie pa
prastus dalykus nebuvo noro. Visi paju
to didelį palengvinimą, kai atėjo laikas 
pakilti ir tie pietūs baigėsi.

Apie 9 vai. caras vėl priėmė generolą 
Ruzskį ir ilgai su juo tarėsi dėl tolimes
nių žygių. Netrukus atvyko gen. Danilo
vas su ką tiktai gauta gen. Aleksejevo 
telegrama. Tai buvo pasiūlymas sudary
ti atsakingą vyriausybę, nes yra pavojus 
valdžiai patekti,į kraštutinių kairiųjų 
rankas. Toj pačioj telegramoj buvo ir 
projektas manifesto, kuriuo caras turė
jo pranešti apie Rodziankos paskyrimą 
naujos, tautos atstovybei atsakomingos, 
vyriausybės ministeriu pirmininku.

Tik apie pusiaunaktį baigė tartis ca
ras su Ruzskiu. Po šio pasitarimo caras 
pakvietė gen. Vojeikovą ir perdavė nu
siųsti Rodziankai telegramą apie sutiki
mą sudaryti atsakomingą vyriausybę, 
palikdamas savo tiesioginėj žinioj tiktai 
karo, jūros ir užsienių reikalų ministe- 
rius. Caras liepė tą telegramą tuoj pa
siųsti Juzo aparatu. Tačiau gen. Ruzskis 
nesutiko, kad Vojeikovas pats naudotųsi 
telegrafo aparatu ir susisiekimas per jo 

‘ štabą būtų atliekamas be jo, vyriausiojo 
fronto vado, žinios. Ginčą išspręsdamas, 
caras įsakė telegramos persiuntimą pa
vesti gen. Ruzskiui.

Tuo matu buvo gauta žinia, kad Lu
gos miesto įgula perėjo į sukilėlių pusę. 
Tuo būdu caro traukinys jau nebegalėjo 
ir iš Pskovo nuvykti į Carskoje Selo. Be 
abejo, sukilėliai nepraleis ir fs fronto 
siunčiamų kariuomenės dalių.

Gen. Ruzskis pasakojo, kad caras bu
vo visiškai įsitikinęs sukilimą nurim- 
siant, kaip tik jis sutiks sudaryti Rod- 

. ziankos vadovaujamą vyriausybę. Caras 
net liepęs grąžinti iš Dvinsko pasiųstą 
kariuomenės dalį iš 5-sios armijos. Su 
tokiom mintim, nors ir susigraužęs dėl 
padaryto nusileidimo Rodziankai, bet 
kupinas vilčių, kad revoliucija tuo pasi
baigs^ Nikalojus II užmigo.

O kur gi dingo generolas Ivanovas, 
kurio žygio pasisekimu caras buvo taip 
įsitikinęs? Diktatoriaus įgaliojimus ga
vęs, gen. Ivanovas išvyko iš Mogiliovo 
Petrapilio kryptim. Iš fronto jo žinion 
buvo išsiųsta daug kariuomenes ir pa
trankų Petrapiliui malšinti. Pabudęs ko
vo 1 d. apie 7 vai. ryto, gen. Ivanovas 
pamatė, kad jo traukinys stovi stoty 
Dno. Taigi, užuot 500 klm., jo traukinys 
nuėjo tik 200 klm. Stoties komendantas 
pranešė, kad iš Petrapilio vykstančiuos 
traukiniuos važiuoja daugybė kareivių. 
Jie triukšmauja ir jėga atiminėja iš ka
rininkų ginklus. Žandarų valdybos virši
ninkas nieko su jais negalįs padaryti ir 
prašo pagalbos. Gen. Ivanovas ir pats 
matė keletą tokių Petrapilio traukinių, 
kurie buvo pilni kareivių. Daugelis jų 
buvo girti. Ivanovas bandė savotiškai 
Juos bausti — jis keletą kartų paklupdė 
girtus ir prieš jį išsišokusius kareivius 
ir liepė klūpoti po pusvalandį. Ivanovo 
traukinys atvyko į Viricos stotį apie 6 
vai. vakaro. Sužinojęs apie ministeriu • 
suėmimą ir išgirdęs, kad Aleksandro 
stoty išlaipinamas iš fronto atvykęs Ta
rutino pulkas, Ivanovas nutarė vykti’ į 
Carskoje Selo, kur ir atvyko vėlai vaka
re. Tuoj pas jį atsilankė vietos valdžios 
atstovai ir .pareiškė, kad Jurgio batalio-, 
no susirėmimas su sukilėlių dalimis su
darytų pavojų caro šeimai. Todėl jie pra
šė generolą Ivanovą savo veikimą per
kelti kitur.

Buvo jau apie 2 vai. nakties, kada 
Ivanovą paprašė atvykti carienė Alek
sandra. Ji buvo susirūpinusi savo vyru, 
nes nežinojo, kur jis dabar. Negaudama 
atsakymo į savo telegramą, ji norėjo pa
siųsti lėktuvą, bet negalėjo to padaryti 
dėl blogo oro. Ivanovas pranešė, kad ca
ro traukinys iš Dno stoties nuvyko į 
Pskovą. Carienė prašė Ivanovo persiųsti 
carui jos laišką, bet Ivanovai?,atsakė ne
turįs tinkamo žmogūus. Carienė dar nu
siskundė liaudies nedėkingumu. Ji pati 
ir jos dukterys taip uoliai dirbusios ligo--. 
ninėse, slaugiusius sužeistuosius, bet 
niekas to nei vertines. Dar naminėje ca

rienė ir neišvengiamumą sudaryti dabar 
atsakomingą vyriausybę. (

Po šio pasikalbėjimo su cariene Iva
novas perskaitė iš gen. Aleksejevo gautą 
telegramą. Toj telegramoj buvo praneša
ma, kad Petrapily • jau viskas nurimo, 
Dūmos sudarytoji laikinoji vyriausybė 
apėmusi valdžią ir pareiškusi neinanti 
prieš monarchijos principus. Todėl nesą 
prasmės bandyti jėga sutramdyti revo
liuciją, bet tikimasi viską baigti geruoju 
ir susitarti šu naująja santvarka.

Iš Petrapilio atvyko generalinio štabo 
atstovas pulkininkas Domanevskis. Jis 
pareiškė, kad senosios valdžios žinioj 
nebesą nė vienos ištikimos kariuomenės 
dalies Petrapily. Nesą ko galvoti apie 
kovą, bet reikia eiti prie susitarimo. Su
kilėlių tarpe ryškėjančios dvi kryptys: 
vieni eina su Dūma ir lieka ištikimi mo
narchijai, tik reikalauja kai kurių refor
mų ir greičiausio riaušių baigimo, o kiti 
remia darbininkų tarybą ir nori kraštu
tinės išeities ir karo nutraukimo.

Atbėgęs stoties viršininkas pranešė, 
kad prie stoties artinasi šarvuočių divi
zionas ir vienas gvardijos atsargos ba
talionas. Grėsė susirėmimas. Žinodamas, 
kad Chabalovas suimtas ir Petrapily 
šeimininkauja Rodzianka su Gučkovif, o 
caro rūmų saugojimas neįeina į jo pa
reigas, Ivanovas nutarė pasitraukti. Jis 
išvyko su savo batalionu į Viricos stotį.

Viricoj gen. Ivanovas gavo telegramą 
iš susisiekimo ministeriją užėmusio Bu- 

-blikovo, kuris pareikalavo, kad gen. Iva
novas neterorizuotų geležinkelio tarnau
tojų ir niekur nejudėtų iš Viricos. To 
neišpildžius, gen. Ivanovo kariuomenė 
būsianti revoliucijos dalių apšaudyta iš 
patrankų.

Tačiau gen. Ivanovas bandė parodyti 
aktyvumą ir norėjo nuvykti į Gatčiną, 
kur buvę susirinkę keliolika tūkstančių 
vyrų senajai valdžiai ištikimos kariuo
menės. Bet geležinkeliečiai sugadino bė
gių iešmus ir atkirto gen. Ivanovą tiek 
nuo Gatčinos, tiek nuo Carskoje’ Selo. 
Vėlai naktį gen. Ivanovas gavo tokią ca
ro telegramą: “Tikiuos, laimingai atvy- 
kot. Prašau iki man atvykstant jokių 
žygių nedaryti. Nikalojus.”

Tuo būdu gen. Ivanovo bandymas su
triuškinti revoliuciją baigėsi niekais, ir 
jo diktatoriški įgaliojimai pasiliko neiš
naudoti.

PASKUTINIOJI^CARO DIENA
Kovo 2 (15) d.
Naktį į kovo 2 d. Rusijos monarchijos 

ir caro Nikalojaus II likimas pakybo ant 
trapių, trūkčiojanęių Juzo aparato tele
grafo juostelių. Nuo pusiau 4 vai. nak
ties iki pusiau 7 vai. ryto telegrafu kal
bėjosi šiaurės fronto vadas gen. Ruzskis 
su Valstybės Dūmos pirmininku Ro
dzianka. Tas pasikalbėjimas tuoj buvo 
perduodamas į vyriausiojo vado būstinę 
Mogilįovą. Rodzianka pirmiausia pasi
teisino, kodėl jis negali atvykti į Pskovą 
asmeniškai pasitarti. Viena, Lugos įgu
la sukilusi ir nutarusi nieko neleisti nei 
į Pskovą, nei atgal, todėl galį būti kliū
čių kelionėj. Antra, Rodzianka nerandąs 
galimu šiuo opiu momentu apleisti Pet
rapilio, nes čia jo asmeniškos įtakos dė
ka pasiseka šiek tiek suvaldyti išbujoju
sias aistras.

-—Jo didenybė įgaliojo mane, — dik
tavo Ruzskis į aparatą,—pranešti jums 
apie jo. pasiūlymą imtis vyriausybės su
darymo ir paklausti, ar jūs sutinkat tą 
jo didenybės norą išpildyti?

— Matyt, — stukseno aparatas juos
telėj Rodziankos atsakymą, — jo dide
nybė ir jūs neįsivaizduoja!, kas vyksta 
sostinėj. Eina vjena baisiausių revoliu
cijų, kurią suvaldyti bus ne taip lengva. 
Dūmos sesijos uždarymas įliejo alyvos į 
ugnį, ir pamažu prasidėjo nematyta, 
šiurpi anarchija. Dūmai, o ypatingai 
man, teko bandyti paimti į savo rankas 
tą bruzdėjimą ir stoti jo priešaky, nes 
kitaip grėsė valstybės žlugimas ... Deja, 
tai man toli gražu ne visai pasisekė ir 
judėjimas taip įsisiūbavo, kad daug var
go reikš, kol jį pasiseks sulaikyti. Ka» 
riuomenė visiškai demoralizuota ir kai 
kur net žudomi karininkai. Neapykanta 
ciesorienei pasiekė aukščiausio laipsnio.

(Bus daugiau)

CLEVELANDO ŽINIOS
Pradėjo Peticiją Vajų dėl 
Wallace; Numatoma Surinkti 

100,000 Parašų

Oficialiai paskelbė Wallace 
komitetas, kad pradėjo parašų 
rinkimo kampaniją padėjimui 
jo vardo ant prezidentinių rin
kimų baloto Ohio valstijoj. 
Reikalinga surinkti 30,000 pa
rašų, kad padėti Wallace ir 
Taylor vardus ant baloto.

Bet komitetas ir“** trečios 
partijos darbuotojai yra pasi- 
moję surinkti mažiausia 100,- 
000 parašų. Numatoma, kad 
republikonų ir demokratų par
tijos darys viską, kad pakenk
ti. Bet pas trečios partijos bu- 
davotojus yya didelis pasiryži
mas visas kliūtis apgalėti. Visi 
pažangiečiai lietuviai turėtų 
dalyvauti šiame vajuje, kad už
tikrinus Wallace su Taylor ant 
Ohio valstijos prezidentinio ba
loto.
Suorganizuota Šeši Wallace 

Komitetai
LORAIN, Ohio. — šios apy

linkės trys miesteliai sutvėrė 
šešis Wallace komitetus. Suor
ganizuota kauntės egzekutyvis 
komitetas ir planai išdirbta, 
kad kitos apskritys, įeinančios 
į mūsų kongresinį distriktą, ga-. 
lėtų prisijungti.

Darbui tarpe negru ir far- 
merių bus suorganizuoti tam 
tikri skyriai.

Kauntės komitetas turi at
stovus iš plieno įmonių, auto
mobilių ir kitų organizuotų, 
darbininkų. Taipgi gerą atsto
vybę studentų, mokytojų, pro
fesionalų ir smulkių vertelgų- 
biznieriu. i.

Kas Girdėti Mūsų Apylinkėje
Parmos miesto (Clevelando 

priemiesčio) pareigūnai pradė
jo gatvėse daryti tvarką seka
mai: Nuvalyt automobilius nuo 
gatvių, kad padarius jas sau
gesnėmis važinėjimui.

Iki šiol būdavo iš abiejų pu
sių gatvėse pristatyta automo
bilių, kurie stovėdavo tankiau
siai dieną ir naktį.. Vakarais 
pasidarydavo nesaugu važiuoti, 
nes tik vidurys gatvės atdaras 
ir dviem mąšinom kartais yra 
sunku prasilenkti. Dabar gat
vių saugumo'komisionierius da
vė pasargą, kad visos mašinos 
būtų suvežamos į kiemą ir ne
laikomos ant miesto nuosavy- 
bės-gatvių. žmonių važiuotei 
gatvės turi būti atdaros visas 
24 valandas į parą. Kurie nesi
laikys šio patvarkymo, bus 
baudžiami.

Pirmą dieną po to patvarky
mo policija turėjo 2,800 ,pra
sikaltėlių. Kiekviena stuba turi 
kiemą ir kelią į garažą, kur 
galima po kelis automobilius 
pastatyti. Tuomi galima būtų 
žymiai sumažinti autų nelaimės, 
kurios tankiai įvyksta dėl auto
mobilių gatvėse.
Kokia tai Broliškumo Savaitė

Vasario 23-Čią ne tik Cleve- 
lande, bet ir visoje šalyje bu
vo skelbiama broliškumo savai
tė. Bet ji turėtų būti ne vieną 
savaitę į metus, bet pastoviai 
visados. Savaitė, tai menknie
kis. žmonėms turėtų tie didla- 
piai, kurie skelbė broliškumo 
savaitę, 'skelbti pastoviai ir 
nuolatos, kad žmogus \žmogui 
yra lygūs. Tą savaitę laikraš
čiai nemažai rašė apie toleran
ciją, laisvę ir rasių lygybę. Mes 
dar nematėme, kad pietinėse 
valstijose, negrų linčiuotojai 
būtų buvę nubausti, kad ku- 
klux klanai būtų pažaboti ir 
visi raudonbaubiai sudrausti.

Kol to nėra, skelbimas bro
liškumo savaitės yra pigi veid
mainystė.

Užgiria žmogžudystę
Aną dieną1 žiūriu viename 

didlapių įsprausta nežymioje 
vietoje žinutė, kur® rašoma: 
Graikijoje sušaudyta dvidešimts 
partizanų; jų tarpe viena mo
teris. Ir tuomi visa žinia už
baigta. Tai tau ir “brolišku
mas,” kurį Skleidė broliškumo 
savaitėj.

Broliškumo skelbėjai turėtų 
protestuoti prieš šelpimą Grai
kijos žmogžudžių, kad jie ne
galėtų daugiau žudyti Graiki
jos liaudies, -Bet nereiks tų

baikų. Tai tiek yra to “iškil
mingo” broliškumo pas Ameri
kos reakcininkus.
Palestina ir Arabiškas Aliejus

Kovo 2-trą rabinas B. R. 
Brickner kalbėjo Exchange 
Club apie Palestinos padalini
mą ir arabišką aliejų. Brickner 
sako, kad Trumanas yra pa
keitęs savo nusistatymą linkui 
padalinimo Palestinos. Prezi
dentas yra nusigandęs savo pir
mųjų pažadų, žadėjęs remti 
Palestinos padalinimą. Jis yra 

-išgąsdintas didžiųjų aliejaus 
trustų, kurie nori sau pelnus 
dalytis. Aliejaus trustas gąsdi
na Trumano valdžią, kad karas 
su Sovietų Sąjunga yra neiš
vengiamas ir padalinimas Pa
lestinos gali aliejaus dalykus 
padėti pavojum

Rabinas Brickner , karą su 
Sovietų Sąjunga paneigė. Taip
gi jis statė iš kitos pusės argu
mentą, jei taip būtų, USSR bū
dama arti Arabijos aliejaus 
laukus gali greičiau pasiekti, 
užimti tuos šaltinius ir J. V, 
mažai ką galėtų nuveikti.

Dirba Apgynimui Civilių 
Laisvių

Vasario 29-tą Negrų Nacio- 
nalės Tarybos direktorius Ed
gar G. Brown turėjo čia du di
delius masinius mitingus. Vie
ną Friendship Baptist Church 
ant E. 55th St., kitą S. E. apy
linkėje. Tikslas: 10 dienų bė
gyje surinkti užtektinai parašų 
prašalinimui kongresmano Ran
kin. Clevelandui yra skirta 
kvota surinkti 35,000 parašų; 
Ohio Valstijoj — 100,000 ir vi
soj Amerikoj milioną.

Brown aiškino, kad milionas 
parašų su reikalavimu praša
linti Rankiną iš kongreso yra 
darbas apgynimui Amerikos 
Civilių laisvių. <

CIO Politinis Susirinkimas

Ohio valst. iCIO turėjo po
litinį susirinkimą Columbuse, 
kovo 1 ir 2 dienomis. Tame 
susirinkme buvo svarstyta pa
sirinkimas kandidatų ateinan
tiems'rinkimams. I gubernato
riaus urėdą nusitarė ręmti Ray 
T. Miller, buvusį demokratų 
partijos bosą. Indorsavo Ste
phen A. Young į kongresui aną 
at-large vieton dabar esamo 
fepublikono Bender. Taipgi ir 
kitus, didžiumoje demokratus.

Apie prezidentinius kandida
tus, sako, nieko nekalbėję.

50 Mylių nuo Clevelando 
Duona Pigesnė

Penkios Clevelando duonke
py k los trokais išvežę duoną už 
50 mylių parduoda kepaluką 2c 
pigiau. Clevelande svaro kepa- 
lukas parduodama po 18 centų, 
o už Clevelando »rubežiaus po 
16 centų..

Aišku, kad čia.eina karas 
prieš mažas kepyklas, kad iš
stūmus jas iš biznio. Kuomet 
tos didžiosios pasiims jų rinką, 
tai darys su kainomis kaip joms 
patiks.

The Greater Cleveland Chain 
Stores pradėjo savo duoną kep
ti. Svaro ir ketvirtadalio sva
ro kepalus du parduoda už 27 
centus. Kitos mažesnės duon- 
kepyklos irgi sumažino kainas.'; 
Bet penkios didžiosios: Natio
nal ' Biscuit, Span Baking, 
Laub Baking, Continental ir 
Ward Baking Co. vis tebelai
ko tas pačias kainas, išskyrus 
pardavimą už Clevelando ri
bų.

“Turime Daugiau Negu 
Žodžiais Veikti”

Vasario 28 d. “Cleveland 
Press’ įtalpino editorialą,7 ku- 

Tiame sako: “Mes negalime su
tikti .su rusų sferomis, turime 
veikti daugiau negu naudoję 
žodžius.”

Šis editorialas susilaukė daug 
protestų nuo skaitytojų. Pro
testų reiškėjai smerkia “Cleve
land Press” už atvirą agitaci
ją karo su Sovietų Sąjunga.

V. 'M. D.

Albany, N. Y. — Vis dau
giau žmonių - negali išsimo
kėti morgičių šiaurinėje 
New Yorko valstijos daly
je. / J

Chicagos Žinios
Moterys Atšventė Kovo 8

šeštadienį Chicaga mirko; 
buvo šlapia, lietus su tirpstan
čiu sniegu krito ant menkai ap
šviesto miesto vėlai vakare, apie 
8 valandą. Reikėjo labai pasi
ryžusio žmogaus, kad kišti nosį 
iš namų ir eiti tą vakarą į 
Amerikos Lietuvių Moterų 
Kultūros Kliubo ruošiamas iš
kilmes paminėjimui Moterų 
Dienos, Vilnies svet. Tačiau į į 
minimą svetainę žmonės rinkosi. 
Rinkosi viena paskui kitą pa
čios smarkiausios kultūrietės. 
Kartu su jomis ir vienas kitas 
vyras.

Avie 9 valandą, dėka pras
tam orui, nors ir neperdaugiau- 
siai prisirinko viešnių ir svečių, 
bet Moterų Dienos paminėjimas 
prasidėjo. ,

Draugė J. Stančikienė atida
rė susirinkimą, paaiškindama 
jo svarbą ir pakvietė M. Pleč
kaitienę perskaityti iš anksčiau 
paruoštą paskaitą, apie Mote
rų Dienos svarbą ir jos reikš
mę.

Po paskaitos sekė kukli me
niška programėlė. Pildė ją 5 
metų amžiaus M. Plečkaitienės 
anūkė Elvane, skambindama 
savo mažu pianu ir padainuo
dama keletą lietuviškų daine
lių. Elvane dar visai jaunutė, 
bet, matyt, išaugs puikus so
pranas. Užbaigus jai progra
moj savo dalį, buvo . palydėta 
griausmingu delnų plojimu. 
Sekančią programos dalį pildė 
Wilma Jokubkaitė padeklamuo
dama specialiai tam vakarui iš
simokinus eilėaštį parašytą po
etės Valsiūnienės, Salomėjos 
Nėries atminčiai.

Programos pildytojas drg.
f*

Marquardt apdovanojo su xkaz 
kuom užklijuotuos konvertuos 
įdėtu. Draugę M. Plečkaitienę 
programos pildytojas taipgi ap
dovanojo irgi, ftatyt, vertingo
mis dovanėlėmis.

Po programos kalbėjo drg. 
Remeikienė. Remeikienė paty
rusi kalbėtoja. Jos kalba buvo 
įdomi. Ji nušvietė moterų pa
reigą visuomenėje ir labai su- 
gabiai ironizavo “poniutes,” 
kurios niekuom kas privalėtų 
nesirūpina, o tik ... Jos kalba 
patiko visiems.

Užsibaigus viskam, sekė ban- 
kietas. Už didelio stalo, ap
krauto vaišinimuis skanėsiais, 
susėdo moterys, pakviesdamos 
ir vyrus kartu, ir pradėję šne
kučiuotis praleido vakarą jau
kioj nuotaikoj iki vėlyvos nak
ties, 11 :30 valandos.

Bendrai, šiam kukliam Ame
rikos Lietuvių Moterų Kultū
ros Kliubo parengime, svečiai 
jautėsi jaukiai, o moterys gra
žiai paminėjo Moterų Dieną.

Viešnia.

Argentinos valdovas Pe
ronas džiaugiasi, kad jo se
kėjai laimėję rinkimus.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

t

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį

. EVergreen 7-4774

Naujai išdekoruota šermenų koplyčia, kur šeimos
i 

pato ‘ 
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą saVb mylimiesiems J 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų. ’

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruošta* I 
kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.

Ąsmeniški aptarnavimai suteikiama šeimom su lyg parei 
kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

------- M-----.----- M----- -- ----- a-----a----- a-----a----- a-----a-----a-----a----- a-----■----- -- ----- n-----a----- a----- a-----a----- a----- a----- a----- a-

i August Gustas i 
BELTAIRE FLORIST Į 

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

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

ir tt., telefonuokite d
., ' ' SHoreroad 8-9330

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

Specialistai Pritaikymui H
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

, • ' . i
a —a—a—><—— a—a —a—a—a—a—a—a—a—a—a—a—a-----a—■----- >*

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

<»►
Liūdesio valandoj kreip-* z 
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

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Anti*.. Kovo 16, 1948



FRESNO, CAL. Mass. 7-ta Apskritis Lenktiniuos su
50,000 Bedarbių Kalifornijoj

Daugiau kai 50,000 ūkio
darbininkų Kalifornijoje šiuo 
laiku randasi be darbo. Jie 
susideda iš nepastovių ir su
sispietusių San Joaquin klony
je ir be jokių išteklių.

D. A. Jensen, direktorius 
skyriaus, padėtį aiškina kaipo 
blogiausią, kokia yra seniai 
buvus. Sausra dar pablogi
no dalykus, suvėlindama pin
tį taip, kad iki balandžio 15- 
tos nesimato pradžios darbų.

Valstijos pareigūnai ir ūkių 
atstovai šešių paliestų apskri
čių buvo sušaukę net dvi kon
ferencijas išdirbimui kokių 
nors planų dėl laikinos para
mos tiems nepastoviems dar
bininkams, kurie bus reika
lingi ateinančią vasarą.

Jenseno manymu, 3 žings
niai galimi: Valstijos nuo ne
darbo apdrauda turėtų apim
ti ir ūkio darbininkus; apskri
čių iždinės būtų papildomos iš 
valstijos iždo šalpai bedarbių 
ir vieši darbai suorganizuoti 
laike sezoninio nedarbo šiame 
klonyje. Paskutinis žingsnis 
yra numatomas kaip galimas 
išrišimas šio klausimo, prašali- 
nimui nedarbo. P.

DIDYSIS LALIO

ŽODYNAS
Iš dviejų dalių 

Lietuviškai-Angliška 
Angliškai-Lietuviška 

Labai praktiškas žodynas.
Audinio Apdarais.

KAINA $16.00.
Kartu su užsakymais

> siųskite ir pinigus 
Turime tik ribotą skaičių, 

prašome pasiskubinti užsisakyti.

LAISVĖ • 
427 Lorimer Street 

Brooklyn 6, N. Y.

į Egzaminuojant Akis, 
L Rašome Receptus 
luarome ir Pritaikome Akinius
I * _____ __ ____

Drs. Stenger & Stenger 
, Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Chieagos 1-ma Apskritimi
Literatūros Draugijos Pir

mos Apskrities metinėj konfe
rencijoj iškeltas vajaus lenkty
nių klausimas realizuotas.

LLD 7-tos Apskrities pirmi
ninkas J. M. Karsonas išdidžiai 
ir karingai priėmė mūsų mes
tą obalsį, šaukiant į lenktynes.

Jis skelbia lenktynes Pir
mam Apskričiui:

kaipo viso 7-to batalio
no viršininkas šaukiu visų ka
pitonų posėdį ir esu tikras, ten 
bus pasibrėžta didžiausiu ap- 
si jungimu kirst Jums (Pirmam 
Apskričiui) smūgį, kad, dau
giau niekad nedrįstumėle užka
binti Naujosios Anglijos ramių 
piligrimų."

Po to išdidžiai pabrėžia sa
kydamas: “7-ta Apskritis dar 
nei vieno mūšio nėra pralaimė
jus. Ji Jums bus neapgalima ir 
šį kartų."

Gerai, kad tas drąsusis vir
šininkas 7-tos Apskrities pasi
tiki savo tvirtovių spėkomis ir 
pranašauja, kad 7-ta Apskritis 
nenugalima.

Tačiau, laimėjimas “mūšių” 
ir galutina pergalė nesiremia

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

ant pranašystės, bet. remiasi 
ant sumobilizuoto skaičiaus nar
siųjų kareivių-vajininkų, kurie 
šturmuoja oponentų tvirtoves.

Todėl drąsiai ir su pilnu pa
sitikėjimu mūsų spėkoms gali
me pareikšti, kad visos oponen
tų tvirtovės bus sutriuškintos- 
sudaužytos ir mūšiai laimėti, o 
po - didelių “mūšių” galutina 
pergalė bus Pirmos Apskrities 
pusėje.

Draugai ir Drauges

LLD Pirmos' Apskrities Ko
mitetas, stovėdamas sargyboje 
dabar einančio LLD vajaus be- 
gai testingu lenktynių ir norė
damas apginti ir aukštai išlai
kyti mūsų Apskrities, kuopų ir 
narių garbę, kovos ir kultūros 
vėliavą, atsišaukia į Jus!

Dar kartą sakom ir kviečia
me šioj didelėj darbymetėj prie 
darbo visas kuopas ii’ narius. 
Jeigu .yra šia didele darbymete 
miegančių kuopų ir snaūdančių 
narių mūsų Apskrityje, sukrus
kite!

Visi vienu balsu smarkiai su
šukime: Išbuskim, subruskim, 
mobilizuokimės, veikime ir lai
mėkime prieš mūsų, iššaukėjus 
pergalės mūšiuose. Mobilizuo
dami naujus narius po apšvietos 
vėliava į Literatūros Draugijos 
eiles mes neturime nieko pra-

laimėti, o laimėti galim ne tik 
lenktynes, bet ir puikias dova
nas.

Vajininkams Dovanos

Šiais metais LLD Centro Ko
mitetas paskyrė vajininkams 
už $100 dovanų. Tai bus išda
linta daugiausia gavusiems nau
jų narių vajininkams, net 8 
dovanos: 5 fontanines plunks
nos ir prenumeratos Vilnies, 
Laisvės ir Liaudies Balso.

Be to, ir LLD Pirmos Aps
krities komitetas skiria vaji
ninkams dovanas. Mažųjų kuo
pų vajininkai aplaikys auksinį 
garbės ženklą už 5 naujus na
rius. O didžiųjų kuopų už 10 
naujų narių.

Užsitarnavę Garbes 
Vajininkai

LLD vajus prasidėjo 1 d. 
vasario ir trauksis iki 1 d. ge
gužės 1948 m. Tai dar tik va
jaus pradžia, bet mes jau turi
me užsitarnavusių dovanas ir 
garbės vajininkų. Pirmoj vietoj 
stovi, kaip ir visada, mūsų or
ganizacijos tėvas Leonas Prū- 
seika. Jis ne tik atgaivino mi
rusią kuopą iš 9 narių May- 
woodo kolonijoj, bet kartu su’ 
Apskrities pirmininku Adomu 
Yuriu sutvėrė naują kuopą iš 
9 narių Chicago Heights.

WORCESTER, MASS.
Daug Miršta Ateivių Lietuvių

Atėjo laikas, kad giltinė 
tiesiog šienauja ateivius lietu
vius. Biskis daugiau kaip mė- 
nesis laiko ir štai kokis sura
šąs mirusiųjų:

Kovo 11 d. mirė, Petronėlė 
A. žalimienė (Baguskiūtė). 
Gana ilgą laiką sirgo. Nepai
sant, kad dar tik pusamžė, 
bet tapo išskirta iš mūsų tar
po. Pažangiajam judėjimui 
viena ’darbuotoja mažiau.

žalimienė prigulėjo 
L. S. ir D. B. Draugijos, 
57 kuopos ir ALDLD 155 
pos.

Jos palaikai paversti į
nūs Rural kapinių krematori- 
joje, kovo 14 d.

Ji paliko savo vyrą Joną ža
limą (John J. Green), viena
tinį sūnų Joną, tris brolius ir 
tris seseris, taipgi giminių. Gi
mus 1895 m., Lietuvoje, Kau
no rėdyboje; prieš 34 metus 
atvyko į šį miestą ir čia gyve
no visą laiką.

Tai matote, kaip dažnai 
dabar . prisieina eiti į šerme
nis, o ne į šiaip kokį paren
gimą. 25 metai atgal, jei iš
girdai lietuvio laidotuves, tai 
buvo naujiena. Dar abejoju, 
ar visus lietuvių mirimus į tą 
trumpą laikotarpį pasižymė
jau. Jei tokiu smarkumu gil
tinė kirs, tai neperdaugiausia 
metų reikės, kad iškirsti visus 
ateivius lietuvius. D. J.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

prie 
LDS 
kuo-

pele-

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampan Broadway ir Stone Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191

SANDĖLIS KNYGŲ 
IR ŽOLIŲ

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

Vilnies 
KALENDORIUS 

t

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:
L A I S* V Ė

427 Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y. \ I
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RONKONKOMA
8634

TELEPHONE 
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžės 
spaudimo, 448 pusi., aiškus drukns, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1.75 

Vainikėlis, maža maldą knygelė. Pa
vaikai. mišią maldos, drūtais juo
dais apdarais ...................................... 75c

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesį ir žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakalt. 25c 
Biblija, su 379 pavoks]., išaiškinimai,

ką jie reiškia .................................... $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas
»ir Darbai ........................................»....... 30c
Btirykla ir Burtininkas, pasikalbėjimai

apie burtus ........................................... 35c
Dainų Knyga, su apie 120 įvairių dainų 75c 
Detroito lietuvių katalikų "muštynės ir 

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

paveikslais.....................................  7... 35c
Duktė Marių, graži apysaka ............... 25c
Duktė Gyvena Pūstynčjc—ir .apie du 

brolius ..... 7..................   25c
Erodas Boba, velniškas tiltas per Ne

muno Upę ................... -......................... 35c
Eustachijiišas, apysaka ii pirmutinių

atnž. krikščionybės ................................ 35c
Girtuoklių "Gyvenimas, jų gadzinkos ir

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

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

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

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

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

su paveikslais ...................................... 25c
Keliautojai, į šventą Žemę, Jcruzolimą 35c 
Lengvas Būdas Išmokti Angliškos Kai. 35c 
Laimė ir Planetos, nuspėjimai laimių 

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

knyg., su paveiksi................................. 65c
Ned<fras Žydas, įdomūs skaitymai ....... 50c
Neužmokamas žiedas, graži pasaka .... 25c
Pinigai, Galvažudžiai ir, prie ko jie

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

viską paskiri žinoti'................................ 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas 

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

Praloto OliŠausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimą Savo Meilužės, nu paveik. 25c

Pekla, Kur Ji Yra? Kam Reikalinga? 
Ir Kokius žmones Kankina, su pa
veiksi. įrankių kankinimo ............. 30c

Ragana, graži apysaka ............................ 35c
Raktas į Laimingą Gyvenimų, atidaryk 

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

Noah Ark’as, įdomūs akaitymiii ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

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

receptų .7...............................................—. $1.00
Stebuklingas Veidrodis, apysaka ......... 25c
Savizrolas, juokų ir funių knyga su 
paveiks............................   50c
Didžiausia nauja SAPNŲ knyga 300 pusi.

51.75c
Saulės Ritulys, su visų planetų pfcvclks. 45c 
Sveikata, ligoniams knygutė, aprašo 

apie 350 visokių augmenų ir kam 
jie tinkami ...................................... 25c

Laiškams popiera, rašyti | Lietuvą, su 
apie 15 skirtingų pasveikinimų. Tui. 
40c; 3( tuz. $1. 

Tyra Mastis. Nuo rožės, pailių Ir bile
kokio niežulio. Uncija ..........   $1.25
Dvi uncijos ................ ........  - $2.25

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

užpilti ant degtinės .... ........................_ 75c
Išvalymui akmenėliai, kad ncšlapinti C

lovoje ................................... 7...........    60c
Vidurių valytojas .....................................— 60c
Nuo visokių reumatiškų sausgėlų ......... 60c
Nuo nesutukimo (eiti kūdyn) ............... 85c
Nuo šlapligės diabetų .................  - 85c
Gimdos tonikas, pataiso kliūtis nevaising. 75c 
Vyriškumo Pataisymai .......................... $1.25
Nuo užsiscnčjusio nosies ir galvos ka

taro (hayfever) .........................-...... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni i>akeliai ;io 
1.00.
Nuo Pailių ..................................   85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų —60c 
Nuo nemalonaus kvapo ................  — 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) —...... 85c 
Nuo veneriškų ligų ..................... ,......... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo 

plaiskenas, sulaiko slinkimą ir nuo 
pražilinto .................................   60c
Norintieji įsigyti bile vieną iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite

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

(ajv.)

Taipgi, kaip visada, taip ir 
šiais metais pasižymėjo vajuje 
K. Matukaitis. Jis jau prirašė 
į LLD 19-tą kp. apie 20 naujų 
narių ir nenuilstančiai varo 
savo darbą pirmyn,

Matote, kas dirba, tam ir se
kasi. Bandykime dirbti visi na
riai, jei ne po tiek daug, tai 
nors po, du arba po vieną naują 
narį visi galim ir privalome 
gauti.

Kreditas priklauso taipgi 
daugeliui kuopų, kurios gavo 
po keletą naujų narių šiame 
vajuje. Tarp jų y Va pirmoj vie
toj LLD 19 kp. Bridgeporto ko
lonijoj, 79 kp. Pvoselande, 187 
kp. Jackson Park, 104 kp. 
Brighton Park, 86 kp. North 
Side. Yra ir daugiau kuopų, 
kurios jau pradėjo garbingai 
vesti vajaus darbą.

Turėtų ir visos kitos kuopos 
subrusti ir stoti darban. Neturi 
pasilikti nei viena kuopa ir nei 
vienas narys Pirmosios Apskri
ties ribose, kuris neprisidėtų, 
prie darbo šiame lenktynių va
juje.

Visus ir visas į darbą stoti 
širdingai kviečia Pirmos Aps
krities Komitetas.

Pirm. A. Yuris, 
Sek r. S. Vėšys, 
Kasier. A. Grigas.

Anglai Atsiuntė Graikijos 
Valdžiai 35,000 Šautuvu

Kovo 7 d. mirė Kazimieras 
Dirvelis, avalų amatininkas. I 
Gerai pataisydavo visokius če- 
verykus; per daugelį metų jis 
tuomi užsiėmė. Jis atvyko iš 
Lietuvos 1892 m. Worceste- 
ryj išgyveno 51 metus. Pri
gulėjo prie L. S. ir D. B. Drau-■ 
gijos. Buvo nuolatinis Lais-i 
vės skaitytojas, dalyvaudavo 
pažangiuose parengimuose. 
Palaidotas laisvai, Vilties ka
pinėse, kovo 10 d.

KRISLAII
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

šitie laiškai ir klausimai pa
rodo vieną gerą dalyką: žmo
nės galvoja ir svarsto. Henry 
Wallace kandidatūra bus mi
lijonams geriausias politinis 
maistas. žmonės pradės at
skirti tiesą nuo senųjų parti
jų propagandos.

★ ★ ★
Lietuvių Literatūros Drau

gijos sekretorius D. M. šo- 
lomskas įteikė man raščiuką 
ir sako: “Gal atžymėsite kris
luose?” ’

Su mielu noru ir dideliu 
džiaugsmu. Pasiskaitykite:

“LLD 37 kuopa, Lawrence, 
Mass., pirmutinė kuopa, kuri 
pasiekė poziciją gavimui ra
šomosios plunksnos su LLD 
vardu už naujus narius, nes 
ji gavo 14 naujų narių ir turi 
84 punktus. Be to, ši kuopa 
jau įėjo j garbės kuopų sąra
šą, nes jau pasimokėjo duok
les už visus 60 narių!

Kovo 5 d. mirė Anastazija
Baravikienė, atvykus iš Lietu
vos

su 
Šv.

45 metai atgal 
Čia išgyvenus, 
bažnytinėmis

Jono kapinėse.

ir visą lai- 
Palaidota 

apeigomis,

Klemensas.1 
, amžiaus, 

vaikystės 
šiame mieste pradi-

Tarnavęs 
kare, 

su 
No-

Kovo 3d. mirė 
Babkauskaš, 38 m. 
atvykęs iš Lietuvos 
amžiuje, 
n j mokslą išėjęs, 
a n tra j am e pasaulini am e 
marinuose. Palaidotas 
bažnytinėmis apeigomis, 
tre Dame kapinėse.

Kovo 3 d. mirė Ignas 
Kisielius, 71 m. amžiaus, 
męs Lietuvoje, 
išgyveno 40 metų,
sūnus ii* 4 dukteris, 
tas su bažnytinėmis 
mis, Šv. Jono kapinėse.

M.

šiame mieste 
Paliko 4 
Palaido 
apeigo-

Vasario' 20* d. mirė Petras 
P. Lapinskas,k72 m. amžiaus, 
apie jį buvo rašyta Laisvėje.

Athdnai, Graikija. —An
glija atsiuntė dar 35,000 
karinių šautuvų Graikijos 
monarchistų armijai. Tie 
šautuvai esą pirkti už “pri
vačias graikų aukas.”

Kongreso Neamerikinės 
Veiklos Komitetas “elgesi 
neamerikiniai”, kuomet 
slaptai kaltino prof. Condo- 
ną, pareiškė prekybos sek
retorius Harriman.

Anglija patvirtino “apsi
gynimo” santarvę su Tur
kija.

U J. Kaškiaučius, M. D,ii
530 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDĖ 
DEGTINE, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

Vasario 18 d. mirė Jurgis 
Petrauskas, 52 m. amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje, keliolika 

mieste, 
bažnytinėmis

Lietuvoje, 
metų išgyveno šiame 
Palaidotas 
apeigomis.

Vasario
Diržius.
apie jį.

su

18 d.
Laisvėj

mirė Juozas 
buvo rašyta

Vasario 16 d. mirė Benedik
tiną Tautkienė (Gužauskiū- 
tė), palaidota irgi su, bažny
tinėmis apeigomis.

Vasario 11 d. mirė Juozas 
Palauskas, 74 metų amžiaus. 
Gimęs Lietuvoje; 55 metai at
gal atvyko į šią šalį ir čia vi
są laiką gyveno. Palaidotas 
su bažnytinėmis apeigomis.

Vasario 4 d. mirė Jurgis 
Akulevičius. Gimęs Lietuvoje, 
40 metų išgyveno šiame mies
te. Prigulėjo prie LDS 57 
kuopos. Palaidotas laisvai, 
Vilties kapinėse. Paliko brolį 
Motiejų ir dvi seseris.

Vasario 1 d. palaidojom 
Petrą Plokštį, apie kurį jau 
buvo rašyta Laisvėje.

PRANEŠIMAS
SHENANDOAH, PA.

Svarbus susirinkimas visuomenei, 
liečiant išrinkimą Wallace kaipo 
prezidentą Jungtinių Valstijų. Susi
rinkimas įvyks kovo 21 d., Miners 
Hall, 2 vai. dieną. Taipgi delegatai 
prisirengę išduot 'raportą. Vėliau tu
rėsime užkandžių ir įsigėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės da
lyvauti, ypatingai iš .Mahanoy City. 
— Reng. (61-62)

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

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

BROOKLYN 
__________________ ________________ (66)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Prie Merginų Marškonių Suknelių
BANDBOX FASHIONS
* 520—8TH AVE., N. Y. C.

LONGACRE 3-6930
______________________________________

FURNIšIUOTAS
VIENO KAMBARIO APARTMENTAS 

RANDA NEMOKAMA
mainais už pagaminimą vakarienės vienam. 
Telefonuokite dėl pasitarimo BUCKMINS
TER 2-1780. jei niekas neatsilieps, tai šau

kite WHITEHALL 4-6198 arba rašykite
G. R. PETERSON

2023 BEDFORD AVE., BROOKLYN, N. Y. 
'(6Į)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

' Siuvėjas Prie Pataisymų 
Reikalingas prie x^ių siūtų.

NUOLATINIS DARBAS. Gera Alga.
Kreipkitės 

WOHLMUTH
219 CANAL ST. ar 117 WEST 125T1I ST.

(64)

Pakeis Universiteto 
Sistemą

New Yorko Seimelis 137 
balsais prieš 10 priėmė Fein- 
berg-Steingut bilių, kuriuomi 
bus pakaitų aukštojo mokslo 
įstaigų srityje. Numatoma iš
leisti $200,000,()()() decentrali
zacijai valstijinio universiteto. 
Tai reiškia, kad jo skyriai 
veiks tūlose keliose srityse, o 
ne vienoje vietoje.
. Decentralizacija pagelbės 
mažesnių išteklių žmonėms.

“37 kuopos sekretorė yra i Bus mažesni kelionių iškaš- 
Violet Taraškienė, daugiausia čiai. Ir.didesnis skaičius sta
liauju narių gavime darbuoja- dentų galės gyventi prie ra
si Stasys Penkauskas.” ■ mų, prie šeimos.

, , , _ . r ' i Kita dalis to biliaus už-
Didelė garbe jums, Law-, (1|.audžia diskriminuoti_draa- 

rence draugės ir draugai! (1-ja atstumtl studentus nl^ 
mokslo dėl rasės, tikybos ar 

Paryžius.— Generolas de tautybės.
Gaulle reikalauja daugiau 
vietų saviškiams Francijos Kanadoje unijos turi arti 
ministrų kabinete. : miliono narių.

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

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

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

GREEN STAR BAR & GRILL 
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI .SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ 
✓

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Antr., Kove J'S. 1948



NewwkoM^^imos Karolis Marksas 
Įveltas Divorso Byloje

Nukovė Policistą ir 
Pats Pateko Bėdon

Planuoja Naują 
j Prieplauką

Laikraštininkai Gavo 
Naują Sutarti ir 
Pakėlimą Algą

Vienatine Proga Išgirsti 
Menkeliūnaitę Brooklyn e

Konferencija Nutarė 
Vykinti Daug Veiksmą 
Palestinos Klausimu

United Press žinių agentū
ros redakcinio štabo darbi
ninkai, American Newspaper 
Guild nariai, pasirašė sutar
tį vieniems metams. Jiems 
bendrai pakeliamos algos po 
$5 savaitei, o gaunantiems 
mažiausią mokestį ir iki $10. 
Išdirbusiems 7 metus mažiau
sioji mokestis neturi 
žesnė $100.

Kiti pagerinimai 
savaitės atostogų su 
dirbusiems 5 metus
tik išdirbusiems 10 metų. Už 
naktinį darbą mokės po 7 ir 
pusę nuošimčių, yietoje mokė
tu 5 nuošimčių, t *

būti rna-

rra trys 
alga iš-

K o n st a n c i j’ a M e n k e 1 i ū n a i te 
neseniai atvyko pas mus iš 
Italijos. Atvyko trumpam 
laikui — pasimatyti su mumis 
visais, paviešėti ir padainuoti. 
Už kelių mėnesių jos ir vėl 
pas mus nebus.

šio penktadienio vakarą, 
kovo 19-tą, Aido‘Choras, pri- 
gelbstimas kitų menininkų, 
rengia Menkeliūnaitės kon
certą. čia bus proga visiems 
išgirsti pamylėtą, bet dabar 
jau seniai girdėtą dainininkę, 
kuri dainavo visuomet, visur, 
kol mūsų krašte gyveno.

'šis jos koncertas gal bus 
vienintelis Brooklyne dabarti-

nio jos atsilankymo proga, 
kadangi po to jinai tuojau iš-, 
vyks į Chicagą-ir kitus vidur- 
vakarinių valstijų miestus.

Programoje taipgi girdėsi
me Aido Chorą, vadovauja
mą Jurgio Kazakevičiaus; 
Newark© Sietyno Chorą, va
dovaujamą Walter Žuko/Sie
tyno Vyrų Oktetą, vadovauja
mą J. Simelevičiaus; tenorą 
Josef C riste a.

Koncertas bus jau šio penk
tadienio vakarą, kovo 19-tą, 
Schwaben Hali, 474 Knicker
bocker Avė., Brooklyne. Pra
džia 7:30. Įžanga $1 (tak
sai įskaityti).

Philip S. Shannon, 27 motų 
amžiaus, yra žymus vyras. 
Jis tarnavo kariuomenėje ka
ro motu, — tarnavo aviacijo
je. šiuo metu jis dirba Co
lumbia Universitete — yra jis 
ten veteranams patarėju. 
Shannon kadaise buvo komu
nistų 
vena

FILMOŠ - TEATRAI
Gal Išsisuks nuo 
Ankstybos Mirties

Linksma Filmą Stanley Teatre

Atitinkamai vardui, filmą 
“Spring” ištikrųjų yra smagi. 
Saulėta diena, gražūs vaizdai, 
gatvės pilnos žmonių, skubi-

Buvę nuteisti mirti elektros nančių atsistatyti kraštą, sma- 
kedėje už žmogžudystę, du gUS jaunimas ir senimas—vi- 
brooklyniečiai bus teisiami iš j sa tai sudaro šią naujausiąją 

’ naujo. Taip patvarkė valstijinis j Tarybų Sąjungos filmą, dabar 
1 apeliacijų teismas.

■ I
Vienas iš tų, John Valletutti, Į

20 metų, buvo nuteistas re-. 
miantis tuojau po arešto iš jo 
išgautu prisipažinimu.
jo kūno tuomet buvusios 
licijos brutališkumo :
Teisme jis užsigynė to, ką bu-; gory Aleksandrov šioje pir- 
vo prisipažinęs laike tardymo, j moję po paskubusios komedi
ją kaltino užmušime kariškio i 
Leo Conlon.

xKitas, Abe Rin‘ge, 34 metų, 
buvo nuteistas už pasmaugimą 
savo gero bendro dukters. Ape
liacijų teismas liepė persvars
tyti jo bylą tuo sumetimu, kad 
laike teismo jis buvęs neko- 

. rektiškai kaltinamas, nebuvę 
' atsižvelgta, jog jis blogdary- 
bės laiku* buvo girtas.

rodomą Stanley Teatre, 7th 
Avė. ii’ 42nd St., New Yorke.

Tūčiau tas dar ne viskas: 
filmoje yra 

O ant gyvų juokų.
P°- lis jau gali

skambių dainų ir 
Dabar, mat, ša- 

! ____ prasijuokti—karo
žymės.” į žaizdos jau apgydytos.

Aleksandrov šioje

i jos “Volga-Volga” filmoje 
sėkmingai vėl pasitarnavęs, 
kad žmonės ištiesų galėtų pra
sijuokti. O jis tam ekspertas. 
Greta “Volga - Volga,” visi 
smagiai tebeatsimename ir ki
tas dvi jo filmas “Moscow 
Laughs” ir “Tanya.”

šidje naujojoje filmoje 
žvaigždėse vėl vaidina Lubov 

j Orlova, dvi roles. Jinai čia

KONCERTAS

matoma kaipo talentinga, jau
na aktorė, kurią įsimyli jos 
direktorius, taipgi mokslinin
kės. Oi’l o va — nepaprasto ta
lento komike.

Su ja, jos tuomi direktorių, 
vaidina Nikolajus čerkasovas, 
žvaigždė pasauliniai pripažin
tų didžiųjų filmų “Ivan the 
Terrible,” “Alexander 
ky,” “Baltic Deputy.”

Taipgi
sysi’s Bolšoi

Amerikinė šios filmos 
jera įvyko kovo 13-tą, 
ley Teatre. , Taigi, kas 
tikrai grožinės ir sykiu 
mos filmos—čia tam vieta.

žodis apie patį teatrą. Jis i 
iš daugelio miesto dalių to
lokai — miesto centre.
ne kartą atrodo — reikia va
žiuoti, ilgiau 
siu bile k ui’.
mojo atvejų, 
paprasčiausią 
kų i)’ policijoj filmukę. Gi 
Stanley Teatro visuomet rodo 
tik parinktines filmas. F'ilma 
“Spring” taipgi jau buvo pri
pažinta tarptautiniai. Vene
cijoje įvykusiame Tarptauti
niame Filmų Festivalyje 
paskyrė pirmąjį prizą už 
paprastumą jos turinio.

Nevs-

dalyvauja paskilbu-j 
Teatro Bad etas.

prem- 
Stan-'

norite
links-

Į Konstancija Menkeliūnaite
• Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos Šiame Koncerte, 
? kurį rengia

LMS 3-čIA APSKR. ir AIDO CHORAS

yi-

t

Sietyno Choro Vyrų Oktetas, vad. J. Simelevičiaus 
taipgi dainuos šiame koncerte.

Apart pačios Menkeliūnaitės dainuos

Josef Cristea
tenoras, žymus dainininkas

Ms. Oddone Sommovigo
Operų direguotojas, duos piano solų ir. 

akompanuos dainininkams.
Taipgi dalyvaus Aido Choras ir

Sietyno Choro Vyrų Oktetas, iš Newark, N. J. .

«

8
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SCHWABEN HALL
174 KNICKERBOCKER AVE. BROOKLYN, N. Y.

Tai bus nepaprastai įdomus koncertas ir gana 
žema įžanga. Nepraleiskite neišgirdę šio koncerto, 
nes vėliau gailėsitės, kada girdėjusieji jį girs.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK, ĮŽANGA $1.00

3 
y
I i 
I &

Palestina yra visų žmonių 
reikalu, parodė masinė AFL ir 
CIO unijų- atstovybė, dalyvau
dama Amerikos žydų Darbo 
Tarybos sušauktoje konferen
cijoje gale praėjusios savaitės. 
Unijų 292 delegatai atstova
vo virš pusę miliono New 
York© unijistų.

Konferencija' priėmė rezo
liuciją, smerkiančią Amerikos 
nevykdymą Palestinos padali
nimo plano ii’ protestuojančią 
prieš nedavimą ginklų žy
dams apsiginti nuo juos puo
lančiu arabų.

Nutarė siųsti į Washingto- 
ną delegaciją su peticijomis, .

i • • • • v, mane skaityti Karolio Marksopo kuriomis įau pasirase virs; v .. •- .
. >. . , , i rastus; ps privertė300,000 darbininkų. Ir nu- . .. ,. . v ... . . . , . I reti lytimu reikalutarta saukti nacionalę darbi-į 

ninku ir liaudies konferenciją!
Washingtone, kada nors 
gegužės 15-tos.

partijos narys. Gy- 
jis su tėvais (25 Kast 
A ve., N e w Y or k e).
žmona, Sally, taipgi 27 

gyvena North-
. J()

m. amžiaus,
port, L. 1.,

Jiedu, kaip matote, gyvena 
atsiskyrę. Mr. Shannon už
vedė prieš žmoną bylą; jis 
kaltina ją daugvyriavime. Jis 
reikalauja divorso (ištuokos).

Bylą pradėjo spręsti teisė
jas Thomas Cuff — ji dar ne
pasibaigė.

Na, kaipgi teisinasi Shan- 
non’ienė? Kuo ji ginasi?

Ji sako: mano vyras vertė

Hugh Coughlin tėra tik 
metų amžiaus vyrukas, 
jis pateko didelėn bėdon: 
pašovė policmaną, Julius Mi- 
rell, pats gavo kulką į pilvą ir 
tapo sučiuptas.

Už policmano nukovimą jam 
gali tekti brangiai užmokėti, 
sako žmones.

Kaip Coughlin’as 
policmaną ?

Tiek žinoma, kad 
tūlo apartmentnamio 
181 st St.. Bronx )
Ten atsirado ir policmanas iri 
jiedu susirėmė. Coughlinas i 
ištraukė iš policmano revolve- j 
rį ir juo jį nukovė.

Kitą policmaną, Jacob 
Zuckerman, Coughlinas su
žeidė, tik pašaudamas. Sako
ma. Zuckermanas pasveiks.

22 
Bet 
jis

nušovė

jis buvo 
(714 W. 

rūsyje.

Armijos viršenybė jau turi 
planus statyti 1,250 pėdų 
prieplauką ties Lax Ave., 
College Point, L. 1.

Prieplauka turėtų 650 pė
dų iškyšulį į Kast River. 
Taipgi priplaukimui prie jos 
kanalas būtų prakastas 300 
pėdų pločio, 1,700 pėdų il
gio ir 33 pėdas gilyn. Išky
šulis būtų 20 pėdų pločio, iš
skyrus pirmagalinę platformą, 
kuri bus 30 pėdų pločio, tei
kiant iškyšuliui T formą.

pirm I

mane tu
su ‘ kitu

ir užteko.
vertė ja

Spaudžia Majorą 
Kelti Subway bėrą

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Klubas turės iš
važiavimą busais j Patricks Grove, 
šalia New Brunswick, N. J. Bus 
valgių ir gėrimų taip kaip pernai. 
Jvyks birželio (June) 20-tą, sekma- 
dienj.

Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiame 
jų narius dalyvauti šiame išvažia
vime. -- Rengėjai. (63-64)

i

Cough linas tapo pašautas ir 
jis, nors pašautas, bėgo, 
slapstėsi. Nes daugybė po- 
licmanų jį gaudė ir gaudė, 
kaip tik mokėjo. Na, visgi 
jis, pavyko sučiupti. •

šnipų viršylai Coughlinas 
prisipažino, sakoma, atlikęs 
žmogžudystę.

Kas jį nešė j paminėtą 
apartmentnamio rūsį ?

.Spėjama, jis ten buvo nuė
jęs iš skalbiamųjų mašinų pi
nigų “pasirinkti.” Mat, kiek
vienas moderniškesnis apart- 
mentnamis šiandien turi skal
biamas 
te rys, 
skalbti, 
c e h tų.
nemažai ir dėl to tūli 
rukai 
krausto tas mašinas.

PAJIEŠKOJIMA1
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 pažjstami. Už 
teisingą prirodymą jo antrašo $5.00 
dovanų ir širdingas ačiū. Antanas 
Bilmonas, P. O. Box 808, Mastic 
Beach, N. Y. . (59-61)

A a! Teisėjui to
I Jeigu Mi’. Shannon 
įskaityti Karolį, Marksą, tai 
.jis—kaltas!

Tuo būdu teisėjas patvar
kė: Liglaikinai Mr. Shannon 
turi mokėti savo žmonai Sally 
50 dolerių per savaitę alimen- 
to; jis turįs sumokėti $400 jos 
advokatui; Sally pasiima glo
boti du

SusirinkimasV aisti j os įstaty m d avyste i
palikus majorui O’Dwyer ga
lią kelti a)' nekelti subway fė- 
rą, tuojau 
nuosavybių 
Jauti, kad 
Tas paliuosuotų .juos nuo pri-1 

i sidėjimo prie subways išlaiky 
mo.

Majoras buvo pasisakęs, kad Į 
f erą kelti, ka-1 

daugi seimelis ne viską prie-j 
mė, ko jis buvo prašęs, ne 
viską leido. Fėras buvo dali-1 
mi visos bendros jo progra
mos. Tačiau reikalavimai yra 
reikalavimais. 'tačiau sub
way vartotojai irgi turi balsą 
—daugiau balsų. Jeigu visi pa
spaus į majorą fėro nekelti, 
majoras paklausys jų.

sujudo' stambiųjų ' 
savininkai re i k a-! 
jis f erą pakeltų.!

Tad lis nesistengs

užtruksiu, užei- 
Tačiau, di d žiu- 

kitur randamo

mažus vaikučius.

to teisėjas Cuff pa- 
■ turi būti informuoti 

universiteto virši-
reiškė:
Coin mbia
ninkai apie tai, kad Mr. Shan- 

; non skaito Marksą ir dar savo 
žmoną vertė jį skaityti...

Komedija, daugiau niekas 1
Tokia komedija šiomis die

nomis vyko Nassau County 
aukščiausiame teisme!...

Kovo 12-tą temperatūra bu
vo nupuolusi iki 14 laipsnių, 
tačiau dar nebuvo rekordinio 
šalčio; šalčiausia 12-ta bu
vo 1888 metais, 10.7 laips
niai, o šilčiausia 70.9 laips
niai, 1930 m.

jai 
no- 
R.

įvyk- 
oi’ga- 
vienu

Maspetho Juozinės
Kovo 20-tos vakarą 

sianti Mašpetho lietuvių 
nizacijų vaakrieriė bus
šūviu keleriopiemes tikslams: 
juozinių proga' pasveikinti 
Juozus ir Juozutes, pasilinks
minti sutinkant, pavasarį ir 
paremti naudingas organiza
cijas.

Maspethiečių LLD ir LDB 
kuopų vakarienė bus N. Mu
cha Hali, 61-38—56th Road, 
Maspeth. Pradžia 7 vai. va
karo. Įžanga $3. Rengėjai 
prašo, kad visi įsigytumėt ti
kietus iš anksto pas bile kurį 
iš komiteto — Kartoną, Kal- 
vaitienę, Budronį.

Mūsų geri prieteliai mas- 
pethiečiaj ypatingai norėtų 
matyti williamsburgiecius pas 
juos svečiuose. Jie dažnai at
vyksta į mūsų ir į viso Brook
lyn© lietuvių pramogas. At
vyksta visokiame ore. O pa
tys rengia pramogas tik ret
karčiais.; Tad 
tų būti sunku 
siteisti jiems 
juos.

mums n e tu rė- 
nors kartą at- 
nuvykimu pas

W-s.

ii

Lietu-

Juozą Vakarienė
Kovo 20-tos vakara, t 7

vių Amerikos Piliečių Kliubo
salėje, įvyks Juozų. Juozapi- 
nu ir visų su jais abiejais tu
rinčių reikalą vakarienė. 
Kviečia ir visus norinčius su 
Juozais smagiai pabuvoti, juos 
pagerbti. Tai bus tikrai šau
nios juozapinės.

Juozapinių pradžia 7:30.
Tik i etas $3.

Juozas Zakarauskas, Pilie
čių Kliubo gaspadorius, kvie
čia visus atvykti. Ir' prašo 
įsigyti tikietus jau dabai’. To 
paties linki ir visi Juozai, ku
rių kliubiečiuose randasi bent 
kelios dešimtys. Juozas.

l
TONY’S

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

T

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar bi kokio kirpimo.

Bile moteriške, norinti
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.

Pasiruošiant pavasario 
vasaros ekskursininkus priim
ti, ^Rockaway statosi naujas 
prieplaukas prie Beach 98th. 
Street.

Žydai Laimi Kautynes
Prieš Arabus Palestinoje

Jeruzalė. — Pranešama, 
jog įvairiuose susikirtimuo
se žydai Raganos milicinin
kai užmušė 72 arabus, o a- 
rabai 17 žydų. .

Sulfa vaistai padeda ir 
vištas gydyti nuo kąi kurių 
ligų.

A

mašinas, kuriosna mo- 
norėdamos skalbinius 
turi įmesti 10 ar 15 

Pinigu ten “prisiveliA” 
bome-

lenda į rūsius ir ap-

RIDGEWOOD, N. Y.
LLD 55* kp. susirinkimas jvyks 

kovo 16 d., 8 v. v. šapolo-Vaiginio 
salėje, 147 Thames St., Brooklyne. 
Kviečiame narius dalyvauti šiame 
susirinkime, nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.’ Kurie dar neuž
simokėjote duoklių už šiuos melus, 
ateikite ir užsimokėkite, 
barskas, sekr.

P. Ba- 
(62-63)

DANTŲ GYDYTOJAS

l)r. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tol. EVergreen 7-6868

i Valandos: įf 1— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta. |
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a

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

‘ GYDYTOJAS į

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

BROOKLYN, N. Y.
1—2 dienom i
6—8 vakarais ;

Ir Pagal Pasitarimais. 5
Telefonas EVergreen 4^0203 J

Valandos:

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

a

atrodyti

■H
M.

B

jūsų se- 
laužymo

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

0. __________________________ _
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Adam V. Walmus, D.D.S.I
DAKTARAS-DENTISTAS ■

S 650—5th Avė., kamp. 19 St.g 
BROpKLYN, N. Y. , I

Tel. SOuth 8-5569
Telefonas TRiangle 5-3988.

♦ 
r -r * r —

i Peter
į?-* '•'.’i KAPISKAŠ1 « ,

j BAR & GRILL

■ till; PM - WMj

\ Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD

BEER & ALES
, ★ '

32 Ten Eyck St.
i BROOKLYN, N. Y.

Peter K^V^kas
Tel. EVergreen 4-8174

Man's BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. (

Lady's BULOVĄ . . . modem

03X7S

Graži jvairybė kostu- 
miškų džiulerių. - Suk
nelėm setai Elgin — 
American Išdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Ęcnrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
žiedai.

Daimontiniai

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

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