
Ar Valia už Bolševikus 
Melstis ?

Išsigando Masytės.
Kardinolas su Protu.
Katalikai, Žydai, Kristus ir 

Doleriai
Pavyzdinga Kuopa.

Rašo A. BIMBA

Nežinau, kas pasidarė su 
Maskvos pravoslavų patriar
chu, kad jis nusprendė pasi
melsti už Staliną ir už visus 
bolševikus. Jis tvirtina, kad 
Dievas pats ten Staliną pasta
tė, kad visus kitus bolševikus 
taip pat paskyrė rusų tautai 
vadovauti, todėl už tai reikia 
Dievui padėkavoti.

Jeigu be Dievo žinios nie
kam nė plaukas nuo galvos 
nenukrinta, tai kaip be jo va
lios būtų galėję atsirasti bol
ševikai su savo bolševizmu?

Bet šitie patriarcho pote
riai nepatiko Grigaičiui. Gri
gaitis tiki, kad jis geresnes 
pažintis turi su Dievu ir pui
kiai žino, kad Dievas jam ne
davė jokios teisės melstis už 
bolševikus.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Sokolovskis Kaltina Tris 
Talkininkus už Kontrolės 
Tarybos Ardymą Vokietijoj
Amerikonai ir Anglai Atsisakė Pranešti, Ką Jie Išvien 
Su Prancūzais Nutarė Konferencijoj dėl Vokietijos

Berlin. — Karinis Sovie
tų komandierius Vokietijoj, 
maršalas Vasilius D. Soko
lovskis kovo 20 d. pareiškė, 
jog Amerika, Anglija ir 
Francija vienpusiškais veik
smais dėl vakarinės Vokie
tijos “naikina ir palaidoja” 
visų keturių didžiųjų talki
ninkų Kontrolės Tarybą

Tik vieno dalyko, kaip ir! Vokietijai. Maršalas Soko- 
paprastai, Grigaitis prisibijo, |Ovskis su savo padėjėjais 
atseit, ar tik Stalinas nebus, todgl ]eido tarybog gusi. 
pasirodęs gahngesnm uz pat) rinkima* p dvi ■ j d 
Dievą ir privertęs patriarchs . v . •./_
Už ii'poterius kalbėti? ‘ ^ncų jis perskaitė pareis- 

r, . . .... , kima, kuriame sake, jog
rodo, kad Maskvos patriar-1 kontroles taryba jau nu
chas padarė klaidą, prade- p,^0 gyvavusi kaip val- 
jes melstis už bolševikus be ^zios organas Vokietijai. 
Grigaičio leidimo. į Sokolovskis reikalavo;

★ ★ ★ ! kad amerikonų, anglų ir
Gabi, drąsi veikėja advoka- francūzii komandieriai Vo- 

aną kietijoj praneštų, ką tų 
laišką tūliems trijų kraštų atstovai svar- 

pabėgėliams ir pašaukė juosįstė ir nusprendė savo kon- 
stoti i debatus. Kovo 17 die- * ferencijoj Londone dėlei 
nos Naujienose skaitau ilgą i Vokietijos. Bet tie koman- 
net visos “Buvusių Tremtiniųatsisake raportuoti/ 

apie Londono konferencija,;mą. Valdyba j debatus nešto- ų - - 
sianti, nes bijanti. _ _ ' klausbmus 1

KSavo baimę valdyba bando, Kon.rolgs baL. Tada 
paslėpti pasiteisinimu, kad ji-! *
nai niekur nesurandanti tokio į 
sutvėrimo, kaip Tarybų Lietu- į 
va. Iš viso tas terminas esąs 
“tik prosovietinė fikcija.” -

tė Masytė, detroitietė, 
dieną parašė
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mais. Kadangi Anglijos 
Jungtinių Valstijų atstovai 
atsisako raportuoti Kontro
lės Tarybai tais klausimais, 
tai aš nematau prasmės il
giau tęsti šį susirinkimą ir 
paskelbiu jį uždarytu.”

Amerikos, Anglijos ir 
Francijos atstovai sakosi 
dar nežiną, ar Sovietų at
stovybė pasitraukė tiktai iš 
to susirinkimo ar ir iš pa
čios Kontrolės Tarybos.

Užsidarius tarybos susi
rinkimui, amerikonai ir an
glai įsakė kariniams savo 
policininkams akylai sergė
ti ribas, kuriomis skiriasi 
jų ruožtai nuo sovietinio 
ruožto Berlyne.

IT

Sen. Taylor Reikalauja 
Pašalint Žibalinį 
Karo Jėgų Vadą

Washington. — Demok
ratas senatorius Glen H. 

kad

Salonika, Graikija. — 
Monarchistų karo teismas 
nusmerkė sušaudyt dar 52 
demokratinius graikus, ta
me skaičiuje dvi moteris. 
Jie bus nužudyti už tai, kad 
dalyvavę Salonikos miesto 
bombardavime vasario 10 
d.

(Monarchistai suėmė tik 
keletą to žygio dalyvių. Už
tat jie padarė ablavą prieš 
demokratinius darbininkus 
Salonikoj, 'paskelbė juos 
bombardavusiais miestą ir 
nusmerkė mirti.)

Žymūs Amerikonai 
Smerkia Karinius 
Pasiruošimus

kini darė sprendimus pri- TaylOr pareikalavo,
...------ .„3 _tik ^ bendrajaj prez. Trumanas pašalintų

j maršalas Sokolovskis pa- įorjų jamesą V. For-restalą.
, lelijine. CJoxrz-x Ininlzn Tunwinnni ToV-,

j son

visų ginkluotų jėgų sekre-

Sokolovskis Klausia, Ką 
Jie Slepia

.“Kodėl Jungtinių Valsti
jų ir Anglijos atstovai ne-Galimas daiktas, kad čia

^J0 kJir n^rs nęsuslPra*im*s- nori pranešti Kontrolės Ta- 
rybai apie klausimus, svar
stytus Londono konferenci
joj? Tie svarstymai, visų-

Ar nebus tik taip, kad , tie 
mūsų broliai iš “Tremtinių 
Draugijos” Tarybų Lietuvos 
ieškojo Detroite, todėl ir ne
surado? <
Tarybų Lietuva randasi toli 
Europoje, prie 
jūrų.

Jie jau pamiršo, kad P1™- galėtų parodyti, , jog 
randasi toli ten padaryta nutarimai, 

pat Baltijos priešingi Potsdamo sutar
čiai. Gal būt, negalima tų 

★ ' tarimu viešai parodyti ’ to-
Philadelphijos kardinolas ' dėl, kad jie nori pastoti k'e- 

Dougherty atsisakė šokti pa
gal Trumano .muziką. Jis 
griežtai, viešai ir'atvirai pa-

• smerkė prezidento pasiūlymą 
tuojau Amerikoje įvesti visuo
tiną militarinę jaunų vyrų 
tarnybą. Tiek sveikatos, tiek 
moralybės, tiek žmoniškumo, 
požiūriu tokia tarnyba esanti 
smerktina, nereikalinga ir ne
naudinga.

ten padaryta nutarimai,

hą įsteigimui taikios ir de
mokratinės vokiečių valsty
bės.

“Bet aišku, jog Londono 
konferencijoj padaryti ar 
planuoti jų vie npusiški 
žingsniai dėl vakarinių Vo
kietijos ruožtų negali būti 
pripažinti teisėtais veiks-

Trys Vakariniai Talkininkai 
Vienpusiškai Siūlo Sugrąžint 
Italijai Triesto Žemę
Jugoslavijos Ambasadorius Įtaria, Kad Amerika, Anglija 
Ir Francija Ieško Priekabūs Kariniam Susidūrimui

' /

Labai retą progą mes tu
rime pasveikinti kardinolą. 
Bet šį syki iškentėti negalima, 
kardinolas Dougherty pasakė 
šventą tiesą.

Tik aš labai bijau vieno 
dalyko. Kaip tik tą pačią die
ną iš Vatikano atėjo žinia, 
kad popiežius labai karštai 
užgyrė visą Trumano prakal
bą su visais pasiūlymais ir rei
kalavimais.

Dabar vienas iš dviejų: ar
ba kardinolas Dougherty tu
rės atsiklaupęs ant kelių pri
sipažinti prie klaidos, arba jis 
bus paskaitytas raudonuoju!

Lenkijoje Liko Tiktai 
100,000 Vokiečią

Tokia jau dabar keista ga
dynė: stebuklai dygsta iš vi
sų pusių. štai $o. Bostono 
Darbininkas priėjo rimtos iš
vados, kad žydai prisiartino 
prie Kristaus mokslo, o kata
likai nuo jo atsitolino.

Nesijuokite, bet pasiskaity
kite :

“Kas gali išaiškinti, kaip ir 
(Tąsa 5-me pusi.).

Va?šava. — Lenkijos vy
riausybė paskelbė, kad da
bartiniu laiku Lenkijoje jau 
yra tik 100,000 vokiečių, ku
rie sutinka su Lenkijos 
tvarka. Į Sileziją, Pamarį ir 
Rytų Prūsijos dalį, kuri 
perėjo Lenkijai, yra per
kraustyta 5,250,000 lenkų.

Tie plotai senovėje buvo 
slavų apgyventi, bet vėliau 
juos pavergė vokiečiai. 
Laike pereito karo, kada 
Sovietų armija grūdo na
cius linkui Berlyno, tai vo
kiečiai išbėgiojo, o kitus 
lenkai ištrėmė į Vokietiją.

Virš 1000 Brooklyno nor
vegų susirinko prieplaukon 
pasitikti iš Norvegijos at
vykstantį moterų chorą. Jį 
sudaro 17 jaunų moterų.

Savo laiške Trumanui Tay- 
lor’is tvirtina, jog Forres- 
tal gina amerikinių žibalo 
kompanijų biznį arabiškuo
se kraštuose, todėl jis prie
šinasi Palestinos padalini
mui į nepriklausomas žydų 
ir'arabų valstybes.

(Amerika praeitą penk
tadienį atšaukė pirmesni 
savo siūlymą dėl Palestinos 
padalinimo, kuris buvo už- 
girtas Jungtinių Tautų sei
me. Vieton žydų ir arabų 
savistovių valstybių steigi; 
mo Palestinoj, Amerika da
bar siūlo įvesti bendrą 
Jungtinių Tautų globą tam 
kraštui. Arabų vadai remia 
šį Amerikos pasiūlymą.)

Senatorius Taylbr, Wal- 
lace’o trečiosios partijos 
kandidatas į vice-preziden- 
tūs, primena prezidentui 
Trumanui, kad Forrestal 
nuo 1937 iki 1940 m. buvo 
pirmininkas Dillon - Read 
bankininkų kompanijos. Ta 
kompanija veda finansinius 
reikalus Calif orni jos Stan
dard Žibalo Kompanijos ir 
Texaso žibalo Korporaci
jos: p šios dvi kompanijos 
kontroliuoja Amerikonų A- 
rabiškąją Kompaniją, nau
dojančią Saudi Arabijos ži
balo versmes.

Valstybės sekretorius 
Marshallas prisiėmė višą 
atsakomybę dėl poliltikos 
pakeitimo link Palestinos ir 
sakė, jog prez. Trumanas 
užgyrė tokį jo pasiūlymą.

MOKYTOJAI LAIMĖJO 
STREIKĄ

Minneapolis, Minn.— 1,- 
100 mokytojų, Darbo Fede
racijos unijistai, laimėjo 
keturių savaičių streiką; 
išgavo algos pakėlimą po 
$40 per mėnesį. .

Washington.— Keturi žy
mūs amerikonų švietėjai ir 
dvasiškiai pasiuntė prezi
dentui Trumanui pareiški
mą, smerkdami karinę jo 
programą. Jie įtaria, jog 
Trumanas planuoja karą,' 
todėl reikalauja vėl įvesti 
verstiną kariuomenėn ėmi
mą. ' \

Tokį pareiškimą pasirašė 
Chicagos Universiteto gal
va, prof. Robertas Mt Hut
chins, žymusis New Yorko 
dvasiškis dr. Harry Emer-, 

Fosdick, Nacionalės 
Aukštesnėsios Apšviet. Są
jungos pirmininkas dr. Al- 
ohzo F. Myers ir jėzuitas 
kunigas Allan P. Farrell, 
katalikų žurnalo “America” 
redakcijos narys.

Graikijos Monarchistai 
Prašosi Vakarinių Talki

ninkų Kareivių
.Athenai, Graikija.—Sklei

džiama gandai, kad iš Alba
nijos pusės, girdi, buvę ap
šaudyti du nariai Jungtim 
Tautų komisijos “rubežiui I 
daboti” tarp Graikijos ir 
Albanijos. Graikijos mo
narchistų valdžia , prašo, 
kad vakariniai talkininkai, 
kurių atstovai yra toj ko
misijoj, atsiųstų karinius 
savo sargus “sienoms sau
goti” tarp Graikijos, iš 
vienos pusės, ir Jugoslavi
jos, Albanijos ir Bulgarijos, 
iš antros.
BIDAULTO GERINIMA

SIS ITALAMS
Turin, Italija. — Čia' kal

bėjo užsieninis Francijos 
ministras Geo. Bidault, pa
brėždamas italam “gerada
rystę”, kad Francija, Ame
rika ir Anglija siūlo su
grąžint Italijai Triestą. 
Krikščionys demokratai ir 
kiti dešinieji už tai sveiki
no Bidaultą.
wallače~vėi7atsakė

TRUMANUI
New York. — Henry A. 

Wallace vėl kalbėjo per ra
diją, penktadienio vakarą. 
Jis pareiškė, jog veidmai
ningas yra prez. Trumano ; 
bandymas vadinti komunis
tais kiekvieną, kuris gina 1 
taiką. Trumanas “stvėrėsi ■ 
neapykantos kurstymo, neš ’ 
jis negali atsakyti rimtai,” 
pareiškė Wallace.

K

Washington. — Jungtinės 
Valstijos, Anglija ir Fran
cija kovo 20 d. pasiūlė su
grąžinti Italijai vadinamą 
Laisvąją Triesto valstybę. 
Šiuo siūlymu trys vakari
niai talkininkai laužo sąly
gas taikos sutarties su Ita
lija, apeina Sov. Sąjungą ir 
Jugoslaviją ir stengiasi pa
sigerinti italams, kad padė
tų de Gasperio valdžiai lai
mėti linkimus balandžio 18 
d.
JUGOSLAVIJOS ATSTO

VO PAREIŠKIMAS
Jugoslavijos ambasado

rius Sava Kossanovič pa
reiškė: ♦

“Mane giliai sudrebino 
Amerikos valstybės depart-

Tiktai Laisva Italija

H---------------------------------------------------
sybė atmetė Jugoslavijos 
pasiūlymą.

“Jugoslavija norėjo ir 
prašė leisti per tiesiogines 
derybas su Italija išspręsti 
Triesto klausimą, bet p. 
Byrnes (tuometinis Ameri
kos valstybės sekretorius) 
nesutiko...

“Nors Jugoslavijos nuo
monės nebuvo priimtos, bet 
ji sutiko su padalyta sutar- 
čia” (dėl Laisvos Triesto 
žemės).

“Dabartinis gi Amerikos 
valstybės departmento pa
siūlymas šaukia Italiją į 
derybas dėl Triesto, bet jis 
net nekviečia Jugoslavijos, 
nors Jugoslavija, pagal tai
kos sutarti, turi bendra at- 
sakomybę .su Jungtinėmis 
Valstijomis ir Anglija pa- 

j laikyti Laisvąją Triesto Že- 
j uiig tunų vaiobijų vy i ievų- [ jyię

7“ ; e n “ i “Aš nežinau, ar tuomi
Sovietai Sako, Amerika norima išprovokuoti Jugo

slaviją į tokį žingsnį, kuris

mento pasiūlymas dėl Trie
sto.

“Tai Jugoslavija' išlaisvi
no Triestą nuo vokiečių
1945 m. gegužės 2 d. Pas
kui, prasidėjus taikos dery
boms, Jugoslavija dėjo vi
sas pastangas, kad tikrai 
demokratiniai būtų išspręs
tas Triesto klausimas. Ma
no valdžia, nežiūrint karčių 
karinių patyrimų, visuomet 
stengėsi paduoti draugišku
mo ranką Italijos4 žmonėms. 
Tai tuo tikslu maršalas Ti
to (Jugoslavijos premjeras)
1946 m. pasiūlė sugrąžinti 
Italijai Triestą ir sykiu 
bendrai pataisyti sieną tarp 
Jugoslavijos ir Italijos. Bet 
Jungtinių Valstijų vyriau-.

iv iri • i—i m • _ ri*—i TY 1 1 į lokį ziiigsiiĮ, kuii»Isspręs Klausimą del Įnešto Siūlymu Padeda duotų priekabę kitoms ša- 
np • . t 1* .i* 11. • r* n i * • i ■ lims daryti dėl to tiesiogi-\ i Italijos ReakcininkamTriesto,-Togliatti

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Palmiro Tog
liatti pareiškė, jog Ameri
ka, Anglija ir Francija var
toja žemos rūšies gudrybę: 
siūlydamos sugrąžinti Ita
lijai Triestą, jos bando pa.- 
kreipti ateinančius rinki
mus Italijos klerikalų nau
dai. Anot Togliatti’o, tos 
trys valstybės “vulgariškai 
stengiasi įtempt Italijos 
rinkimus į karinę atmosfe
rą.”

Togliatti sakė: Tiktai de
mokratinė Italija galėtų 
padoriai išrišti Triesto 
klausimą, o °ne toki ame
rikinio imperializmo pa
stumdėliai”, kaip dabartinė 

[ premjero ,de Gasperio kle
rikalu valdžia.

Togliatti išreiškė:
“Triesto padėtis buvo nu

statyta per taikos sutartį, 
kurią pasirašė daugelis Eu
ropos valstybių. Sutarties 
pakeitimui reikia, kad visos 
tos valstybės sutiktų. Taigi 
tūlų šalių siūlymas pakeisti 
tą sutartį neturi jokios 
sprendžiamos vertės.

“Triestas yra ypatingai 
svarbus Italijai ir Jugosla
vijai. Bet vakarinės valsty
bės dėjo visas galimas pa
stangas, kad neleistų Itali
jai Jr Jugoslavijai susitarti 
tuo reikalu. Šiandien tos 
valstybės dar kartą įpėgina 
pasėti kivirčus tarp Italijos 
ir Jugoslavijos.

Palestinos žydai Sakosi Jau 
Turį Valstybę

Jeruzalė. . — Palestinos 
Žydų Agentūros atstovas 
Michael Comay pareiškė, 
jog žydų valstybė Palesti
noje faktjnai jau gyvuoja, 
laiko save nepriklausoma ir 
atmeta Amerikos siūlymą į- 
vesti Palestinai Jungtinių 
Tautų globą be to krašto 
padalinimo į žydų ir arabų 
valstybes.'

ORAS. — Būsią lietaus.

nius veiksmus. Bet 
aš žinau, kad šis

London. — Maskvos ra- (Amerikos - Anglijos-Fran- 
dijas pareiškė: ei jos) pasiūlymas dirgina

“Jungtinės Valstiios, An- nervus ir didina santykių į- 
glija ir Francija veikia už; tempimą, taip kad sunkiau 
Sovietų nugaros — vien- darosi šaltai ir teisingai da- 
pusiškai siūlo pakeisti tai- - tykus svarstyti.” 
kos sutartį su Italija ir su
grąžinti Italijai Triestą.”

Sovietų, radijas sakė, kad ' 
trys vakariniai talkininkai 
tokiu manevru dėl_Triesto yautų Saugumo Tarybos

valdyboje. Visame tame 
plote yra apie 400,000 žmo- 
nių. Washingtono valstybės

Triesto Stovis Iki šiol
✓

Triesto miestas, uostas ir 
i apylinkė tebėra laikoma ne
priklausomu kraštu Jungt.

ypač stengiasi padėti dau-' 
giau balsų gauti premjero . 
de Gasperio katalikam atei- j 
nančiuose rinkimuose; pa- departmentas skelbia, kad 
veikti Italijos žmones taip, 55 nuošimčių Triesto že- 
kad jie seimo rinkimuose i mgg gyventojų esą italai, 
balandžio 18 d. balsuotų uz, Jugoslavija teigia, kad ju
tą reakcininkų partiją, kuri goSiaVu ’ten daugiau, negu 
yra Amerikos agentūra. - ........

Maskvos radijas tęsė:
“Anglijos - Francijos-A- 

merikos pasiūlymas dėl 
Triesto nereiškia, kad toms 
šalims rūpėtų Italijos žmo
nių reikalar, kaip jos pa
sakoja savo pareiškime.”

Anglai Savinasi 
Buvusią Italą Koloniją

London.Anglija yra 
pasiryžus pasilaikyti sau 
Cyrenaicą, rytinę dalį Libi
jos, buvusios italų koloni
jos šiaurinėje Afrikoje.

Jau pirm keleto savaičių 
Sovietai sutiko grąžinti Ita
lijos globon buvusias jos 
kolonijas Afrikoj. Bet Ang
lija žada neužleist Cyrenai- 
ęos. Cyrenaica, girdi, rei
kalinga, kad Anglija galėtų 
apsaugot savo kelią per Vi
duržemio Jūrą į Vidurinius 
Rytus ir į žibalo versmes 
Persijos įlankos srityje.

New Yorko Times kores
pondentas rašo, kad Cyr.e- 
naica “galės tapti vieninte
le stipria (karine) baze va
kariu. talkininkams šiauri
nėje Afrikoje.”

—— ' "T ■'*** '

Haifa, Palestina. — Ara
bai sprogimais užmušė 6 
žydus. .

| Amerika skaičiuoja.
Šiaurinį. Triesto ruožtą 

; su miestu užima 5,000 ame
rikonų ir 5,000 anglų ka
riuomenės, o pietinis to 
krašto ruožtas yra užimtas 
5,000 Jugoslavijos kareivių.

(Pirm Antrojo pasaulinio 
karo Italija valdė 4 visą tą 
sritį.)

Priekaištas Jugoslavijai,
Bendrasis Amerikos, An

glijos ir Francijos pareiški
mas tvirtina, kad jugosla- ~ 
vai “faktinai įjungę” savo 
užimtą pietinį Triesto Že
mės ruožtą į Jugoslaviją. 
Kartu pareiškimas sako, 
kad pągal esamąją sutartį 
negalima buvę užtikrinti 
pamatinių teisių žmonėms 
toje žemėje ir kad Jungt. 
Tautų Saugumo Taryba at
rado, jog “negalima buvo” 
susitarti net dėl gubernato
riaus paskyrimo Triesto > 
sričiai. i

ITALIJOS KAIRIŲJŲ 
DEMONSTRACIJA

Roma. — Komunistai ir 
šiaip kairieji Milane, šiauri
nėj Italijoj, ruošė demons
traciją prieš Amerikos, 
Anglijos ir Francijos poli-. 
tikieriavimą dėl Triesto. 
Fašistai kėtė trukšmą prieš 
komunistus.
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Tarybų Sąjungos Parodoje 
New Yorke

Rašo Jonas JCąškaitis
Daugelis su pasigėrėjimu 

atsimename paskutinę pa
saulinę parodą, 11989-40. m., 
Niujorko pakrašty. Svar
biausias toje parodoje buvo 
didingasai Tarybų paviho- 
nas ir dvi jo dadedamosios 
dalys. Daugelio vaizduotę 
ir po šiai dienai paryškina 
įkvėpimą teikiantieji tų 
pavilionų vaizdai

O dabar, per visą kovo 
mėnesį, eina Niujorke Ta
rybų Sąjungos pažangos 
paroda, trijų dešimtų metų 
darbininkų šalies pasieki
mai. Paroda vyksta centri
nėje didmiesčio dalyje, Ro- 
kefelerio centre, šeštoji il- 
gagatvė, tarp 49 ir 50 gat
vių (Sixth avenue, a. of 
Americas).

Per didžiąją arkadą Įei
nate į Rokefelerio centrą, ir 
čia pat elektriniai žodžiai į- 
kviečia jus į parodos patal
pą. Iš iškelto pastolio grei-1 
ta akimi perbėgate bendrą 

i parodos vaizdą. Jau ruošia-1 
tės žengti ir pradėti nuo

J o štai čia, su 
~ , rankoje, išlengvo 

vaikščioja vyras, dezuruoja 
, parodą. Taigi čia Tarybų 
‘Sąjungos generalinio kon-

“Revoliucija” Čechoslovakijoje, Kurios 
Ten Nebuvo

Dar vis nenusiramina mūsų šalies komercinė spau- 
' da ir radijo komentatoriai. Jie tiek pasidarbavo, jog net 

prezidentą Trumaną įtikino, kad Čechoslovakijoje įvyko 
“revoliucija.”

Tikrumoje, ten įvyko pakeitimas kelių ministerių. 
Ar tai jau .revoliucija?’Patsai Trumanas išvaikė visus 
Roosevelto kabineto narius ir niekas nekaltino, kad Wa
shingtone įvyko revoliucija! Kaip Trumanas atsisakė nuo 
Roosevelto politikos, taip ir Čechoslcrvakijoje yra politi- 
tikoje pakaitų, bet tai dar nėra revoliucija. Dažnai vie
nos ar kitos šalies visi ministerial pasitraukia, jų-vietą 
užima kiti ir niekas nesako, kad ten įvyko revoliucija.

Kas gi atsitiko čechoslovakijoje? Kodėl tokis Šu
rnas, tiek daug skandalo? Dalykas yra tame, kad užsie
nio imperialistai, kurie sugriovė koalicines valdžias 
Franci joje ir Italijoje, kur išvarė iš valdžių komunistus Į 
ir socialistus, tai yra, tas partijas, kurios daugiausiai bal
sų gavę laike rinkimų, tą patį norėjo padaryti ir Čecho- Xadiios.' 
Slovakijoje. Bet jiems tas nepavyko. Vietoje išmesti pa- i<nyp.a į 
žangiečius iš valdžios, tai Čechoslovakijos liaudis išmetė j 
tuos, kurie tarnavo užsienio imperialistams. Aišku, kad 
dabar baisiai pyksta suokalbininkai. , w .....w

į;?A1 ketv. mylias^ ii tuii^apie . su[aį0 atašė, mūsų senosios
! tėviškės atstovas — Laury
nas Kapočius.

Džiaugsmingai sveikina- 
tės, ir gerbiamasis tėvynai
nis svetingai veda jus ir pa
deda lengviau susiorientuo
ti parodoje.

Skaidrioj elektros šviesoj 
ryškėja parodos skyriai. 
Štai atmintieji 1917 m., spa
lių revoliucijos vaizdai: Di
džiuliai skaidrūs fotografi-

f 

kultūros pažanga. Visa kas 
akivaizdžiai parodoma sta
tistikos duomenų skaičiuo
tėmis ir viršun einančiomis 
linijomis.

Eilių eilės begalinės dar
bo vadiv ir didvyrių foto
grafinių atvaizdų... Ir vis 
su pilnais paaiškinamaisiais 
parašais, kas ir kuo atsižy
mėjo, 
tautų
Visos 16 Tarybinių respu
blikų reljefiškai pabrėžtos 
ir kūrybiniai atžymėtos. 
Darbo pirmūnai, stachano- 
viečiai, mokslo ir išradimų 
žvaigždės, literatūros, vaiz
duojamojo meno, muzikos

Milžiniška broliška 
ir tautelių šeima!

dos pavyzdžiai! Ogi tas di
dingasai, kilmingasai Mask
vos metro’ gražumėlis! Kur 
čia tau prie jų prilygint 
mūsiškes Niujorko pože
mio stočįukes, aplūžusias, 
apšiupėjusias,' v a r v ančias i 
skyles, su išklerusiais šuo-' 
lais, prie kurių i ir prisi- i 
glaust baisu.

Ypatingai sminga akin! 
Tarybų žemdirbystės pro-} 
dūktai. Tie dievini javų lau
kai, tos didžiulės, brandžios i 
varpos, pilnos prinokusių j 
grūdų! Vaisiai tie, vaisiai,! 
vynuogių kekės, obuoliai ir 
visa ta sodų palaima!...

Pilnačiai, linksmučiai vai
kų veideliai, poilsio namai 
ir kurortai Juodųjų bei 
Kaspijos jūrų pakrantėse! 
O parodos didžiulio kamba
rio pasieniais kaboj a alieji
niai spalvoti atvaizdai, stū-

Jungtiniu Valstijų kariškis majoras Sam Clark (sėdin
tysis) iš Alva, Oklahoma, apsuptas Graikijos monar- 
chistų kariškių, tariasi su jais apie karą prieš partiza- 
zanus, Graikijos liaudies karius. Jisai tarnauja ryši
ninku tarp J. V. karinių viršininku ir 75-sios Graikų 

Armijos. Taip mes “nesikišame” i svetimu šalių 
reikalus.

14,500,000 gyventojų. Tai industrine šalis. Yra centrali-1 
nėję Europoje ir skaitosi labai strategiška karo atžvil 
giu.

. Anglijos ir Francijos imperialistai ją išdavė Hitle 
riui Muniche 1938 metais. Tą išdavystę labai smerkė tais Į 
laikais ir Amerikos spauda.

Iš Hitlerio vergijos Čechoslovakiją išlaisvino Sovie- i 
tų Sąjungos Armija 1945 metais. Po to, ten įsisteigė ko
alicinė vyriausybė. Stambioji industrija, kuri sudaro 
52 nuošimčius, buvo sunacionalizuota. Dideli dvarai bu
vo apraižyti ir 700,000 hektarų žemės suteikta 170,000 
buvusių bežemių ir mažažemių. Bet dar liko apščiai stam- > • . — • i • i • • i v'bių buožių, kurie tuiėjo daugiau, kaip po 123 aktus že-; pįaį atvaizdai. Išbudusi pla- 

Į čioji liaudis kaujasi už savo 
teises. Visa ilga eilė tų jau
dinančių atvaizdų. Leninai 
liepsningai ragina šurmu
lingąją minią. Ten barika
dos, susigrūmimai su poli
cija. -Kareivių daliniai eina 

i su revoliucionieriais. Štai 
j darbininkų ir kareivių susi- 
i dariusios valdžios vadovai...

O. čia matai, kaip didžioji 
. šalis pradeda keltis iš karo 
pelenų ir griuvėsių. Sunai- 

I kinta,' išpustėta pirmojo 
! pasaulinio karo, dar labiau 
: suniokota keturių metų pi
lietinio karo, ant 14 frontų, 
i kur visas kapitalistinis pa
saulis grūdo karines jėgas 
priešais revoliucijos vyks
mą, jaunutė /Tarybų šalis

mes. Taipgi buvo palikę privatinėse rankose 1,500 fabri- j 
kų ir dirbtuvių, kur dirba daugiau, kaip po 50 darbinin
kų.

Poros metų patyrimai parodė, kad liaudžiai neša 
gerbūvį nacionalizuoti fabrikai ir dirbtuvės, nes pelnas i 

' eina ne atskirų kapitalistų naudai, bet liaudies naudai.
Todėl komunistai ir darbo unijos iškėlė reikalavimą, kad ; 
sunacionalizuoti ir tuos 1,500 fabrikų ir dirbtuvių, kur 
dirba daugiau, kaip po 50 darbininkų, o privatinėse ran-! 
koše palikti tik mažesnius.

Žemės reikaluose pasirodė, kad vis vien tie, kurie 
turi daugiau, kaip po 123 akrus, rieįdirba žemės. Gi 
valstiečiai nori savo žemės, nenori pas’ buožes dirbti. Ko
munistai pasiūlė, kad palikti buožėms po 123 akrus, o 
kas viršija — atimti ir atiduoti tiems valstiečiams^ kurie 
turi tik po desėtką, kitą akrų žemės. Valstiečiai tą palai
kė, bet buožėms tas nepatiko. •

Ministerių tarpe įvyko nesutikimas. Komunistai ir 
kiti kairesni žmonės stojo už pravedimą šios programos. 
Gi reakcininkai, ypatingai tie, kurie turėjo ryšius su im
perialistais užsienyje, priešinosi. Jie rezignavo iš val
džios, kad sugriauti koalicinę valdžią. Jie manė, kad 
Jungtinių Valstijų spaudimas iš lauko pusės ir reakcijos 
viduje atves prie Jo, kas įvyko Frūncijoje ir Italijoje — 
komunistai bus iš valdžios išvaryti. Reakcininkai ‘pasi
liks ir tada ne vien viduje nebus pravesta ta programa, 
bet Čechoslovakiją įtrauks į Vakarų Bloką prieš Tarybų 
Sąjungą. \

Čechoslovakijoje reakcija veikė. Vyriausybė kelis 
kartus atidengė šnipų lizdus ir tai, kad šnipai gauna pi- 

- nigų iš tūlų konsulų ir ambasadų. Buvo atidengta, kacj 
iš Austrijos ir Vokietijos slaptai, naktimis, gabenami 
ginklai į Čechoslovakiją. Buvo atidengta, kad Austri
joje yra rąakcininkų organizuota ir apginkluota čecho- 
slovakų divizija, kuri turėjo pereiti į Čechoslovakiją ir 
padėti nuversti koalicinę valdžią, gaudyti ir žudyti ko
munistus.

Bet reakcija apsiriko. Žemės reformą palaikė vals
tiečiai. Į Pragą, sostinę, suvažiavo 130,000 valstiečių ir 
reikalavo pravesti gyveniman komunistų programą — 
atimti nuo buožių žemę, kurie turi virš 123 akrų..,

Darbininkų unijos sušaukė specialę konferenciją, 
kurioje dalyvavo virš 8,000 delegatų. Delegatai palaikė 
komunistų reikalavimą nacionalizuoti fabrikus ir dirbtu
ves, kur dirba virš 50 darbininkų.

Ttfo pat kartu darbo unijos, kad apsaugoti fabrikus 
ir dirbtuves nuo sabotažo, naikinimo, visur suorganizavo 
Veikiančius Komitetus, kurie faktiškai 'paėmė ne vien 
fabrikus, dirbtuves į savo randas, bet padėjo milicijai ir 
tyarką palaikyti. • ’ ■

Prie Šių sąlygų-persiorganizavo-vyriausybė priešaky
je su buvusiu ministrų pirmininku Klementis Gottwaldu. 
Joje yra 10 komunistų, partijos, daugiausiai gavusios 

•balsų ląįke parlamento rinkimų; 3-sociąĮdepfokrątai; 2 
nacionaliai socialistai; 1 slovakų tautinės partijos; 1 
liaudies partijos* ir generolas Liudvikas Svoboda, kuris 
yra nepartinis. Reiškia, vyriausybę, kaip pirmiau, taip

Žiūri žmogus ir atsigėrė
ti negali- to daugiakerčio 
pergalingojo darbo milži
nais. Jų veidai tokie gyvi, 
aiškūs, įtikinanti, sužadi
nanti. Ir iš visokių tauty
bių ir kalbinių grupių ir 
grupelių...

Parodos vadovas Kapo
čius su pritinkamu pasidi
džiavimu ir tautine meile 
parodo Lietuvos - respubli
kos įžymiąsias asmenybes. 
Ir jaukiai širdis tau kruste
lia, pažvelgus į tuos mūsų 
pirmūnų veidus. Ir kiekvie
na tarybinė respublika at
žymėta skyrium, kuo ji pri
sidėjo prie bendrojo visos 
sąjungos darbo. Tautinės 
grupės susitelkusio jauni
mo visasąjunginėje parodo
je, Maskvos raudonojoj 
aikštėj. Įsižiūriu į linksmu
čius, jaunatvės ugnele žė- 
rinč. lietuviukų ir lietuvai
čių vėidelius. Ir šypsnys ne
nueina nuo veido. Tai mūsų 
tėvų šalies atžalos, jau suė
jusios7 atsigauti po sunkio
jo karo ir vešliai sužaliavu
sios gimtojo krašto plotuo
se. ..

Kiekvieną tautinių gru
pių ir respublikų skyrių 
puošia savo emblemos, sd- 
vo kalbomis užrašytos. Ir 
negalima atsigrožėti tais 
magnetiškais vaizdais. Tau
tos, tautelės, carų laikais 
užplaktos, laukinės, paže-' 
mintos, visiškai paneigtos, 
net ir savo abėcėlės neturė
jusios, — žiūrėkite, kaip 
nuostabiai dabar pakilo, 
kaip džiaugsmingai kuria ir 
dirba, tveria naująjį gyve
nimą.

Vitrinų eilėje po stiklais 
knygų iliustracijų

kso didingi skulptūros kū- 
! finiai... Ir gaila skirtis su 
I šita grožybe. Vis norisi dar 
• ir dar pasižiūrėti, pasigėrė- 
I ti, sil atsidėjimu ir meile 
pasistebėti milžiniškos ša
lies pasiekimais!

I

O čia pat, šalutiniame 
i kambary, vyksta dar ir ki
ta paroda. Jos irgi niekaip 
negalima aplenkti. Tai su
statyti, sugrupuoti įgudu
sio pažangaus Amerikos
skulptoriaus Jo Davidsono 
kūriniai. Šimtai jų, visokio 
dydžio, iš visokių medžiagų. 
Ir vis daugiausia stovy los, 
stovylos, stovylos. Bet .kaip 
ryškiai, kaip būdingai pa
gautos — pačiu tuo psicho
logiškuoju momentu!

Kaip,gyvi, žiūri į jus vei
dų veidai, biustai ir didžiu
lės atsistoję statulos. -Ties 
kiekviena reikėtų stabterė
ti ir pasigėrėti didžiojo 
skaptytojo m e n i š k u m u. 
Kiek jis jausmo ir išraiškos 
įdėjo į nebylį molį, bronzą 

! ar akmenį!
Davidsonas — produktin- 

giausias iš visų skulptorių. 
Šimtų žmonių biografijas 
jis iškalė, išskaptavo iš 
marmuro, iš akmens, iš šly
no, iš spalvotojo molio, iš 
gipso, iš bronzos, visų dau
giausia iš bronzos. Įžymių
jų žmonių ir didvyrių sta
tulos. Bet yra ir ištisinių 
vaizdų. Taipgi skyrius, kur 
iškabinėti Davidsono tapy
bos kūriniai — akvarelės, 
škicai, vaizdai.

Džo Davidsonas — per
dėm pažangus žmogus, ir 
ta jo savybė dar labiau su
domina žiūrovus.

Provokavimas Naujo Karo
Dabartiniu laiku, kuomet 

pažiūri į komercinę spaudą, 
tai nieko daugiau nerandi, 
kaip tik krustymą ir šauki
mą prie naujo karo. Atsisu
kęs radiją girdėsi tą patį. 
Pigios rūšies komentatoriai 
isteriškai šaukia, rėkia, kad 
greičiau, greičiau pult So
vietus, nes bus didelis pavo-

pult ir galutinai sunaikinti 
tą šalį, kuri tiek daug nu
kentėjo praeitam kare, 
triuškindama fašizmą. Da
bar tie patys Amerikos bu
vę kareiviai, suklaidinti 
blogos valios žmonių, pasi
rengę atsukt ginklus į savo 
buvusius draugus ir priete- 
lius!

I daro antžmogiškas pastan-Į eina knygų iliustracijų 
gas atsistoti ant kojų. Ša- vaizdai. Kaip taikliai, kaip 
lies ūkio ir pramonės atstei- 
gimo vaizdai sukrečia -jus 
liaudies pasiaukojimais ir 
užmojais.

Metams iš lengvo slen
kant, palaipsniui atsikuria 
jaunutė respublika. Žemės 
ūkio darbai, žemdirbystės 
pabūklai, įmonių mašinos, 
nauji namai ir didnamiai, 
keliai, plentai, geležinkeliai, 
upių ir vandenų įkinkymas 
elektros gamybpn, dykumų 
drėkinimas,' kanalų siste
mos ir t.t. Čia pat ir mo
kyklos’ ir vaikų auklėtuvės 
ir lopšeliai, medicinos, 
mokslo, literatūros, meno ir

gyvai pagauti tipai ir veik
smai ! Ęapočįus aiškina, 
kad anglai ir amerikiečiai 
stebisi tokių tipingų angliš
kų ir amerikietiškų scenų- 
pavaizdavimais. Tai jau 
toks būdingas tarybinių me
nininku bruožas. Tikri ar
tistai, tikrovininkai, realis- 
tai.

Vėl didžiulės vitrinos, su| 
visokiais gaminių ir gam
tos turtų eksponatais. Žvė
relių brangūs kailiukai, vil
noniai mezginiai, lininiai 
audiniai su tautiškais raš
tais, . mirguliuojanti egzo
tiški kilimai, - mineralų rū-

Praga.— čechoslovakijos 
seimas išmetė šešis savo de
šiniuosius narius, kurie bus 
teisiami kaip sąmokslinin
kai prieš respubliką. *

ir dabar sudaro penkios partijos.
Kada pasipylė Jungtinių Valstijų, Anglijos 

ir Franci jos protestai, tai Čechoslovakiją ėrpėsi reikalin
gų apsisaugojimo priemonių. Įvedė‘suvaržymų veiklos 
tų, kurie kenkia šalies gerovei, pastatė tvirtesnę sargy
bą ant sienų, areštavo eilę tų, kurie kenkė šalies reika
lams.

Čechoslovakijos vyriausybė ir visuomenininkai pasi
tiki, kad reakcija bus nugalėta, kad užsienyje Šurnas tu
rės baigtis, kad “konsulų protestai ir pasitraukimai” 
baigsis. ■

Jungtinių Tautų organizacijoje keliamas reikalavi
mas “tyrinėti” yra propaganda prieš liaudies tvarką 
Čechoslovakijoje, kuri atsikrato ponų ir kapitalistų 
viešpatavimo.

Laikraščių savininkai nau
dojasi Taft-Hartley Įstatymu 
laužymui AFL Int. Typogra
phical Unijos, pareiškė jos 
vice-prezidentas Elmer Brown? 
Bet darbininkai atsikerta. Tam 
pavyzdžiu jis priminė Chica- 
gps spaustuvininku streiką, 
ten vedamą jau nuo lapkričio
24-tos. Darbininkai kovoja, 
stengiasi apsaugoti uniją ir 
jos per metų metus iškovotas

geresnes sąlygas.

■jus. Visur mato komuniz- 
. mą, visur kaltas Juozas 
i Stalinas. Tos pačios kroko- 
■ diliaus ašaros kas dieną, i 
' tas baisus gązdinimas ko- ’ 
Į munistiniu baubu.
i a __

Visiem tiem pigios rūšies;
Į komentatoriam ir komerci- 
I nei spaudai ateina į pagal
bą ir lietuviškų fašistų ge
nerolai su savo armija ir 
visokiais pabėgėliais, pūs
dami didžiausį muilo bu r-1 
bulą, gąsdindami visokiais I 
raudonbaubiais. Tie karo ■ 
kurstytojai, kurie taip nori Į 
matyt naują karą, ir taip, 
ištroškę nekalto kraujo .ir 
ašarų, tai jau jeigu pavyk
tų išprovokuot karą, turėtų 
susilaukti pirmosios kulkos, i 
Bet tokių nenaudėlių tai nė 
kulka neimtų. Jie neturi 
pasigailėjimo dėl jaunos 
gražios gyvybės, taipgi ne- 
permato to didelio pavo
jaus, kuris gręsia- visam 
pasauliui. Tokiem elemen
tam nerūpi -pastovi taika, 
gera ateitis, žmoniškumas. ■

Jau netik tie patys didieji 
fašistiniai šulai daro viso
kias skerspaines, kad tik f 
arSyt vienybę, bet jų pė
dom seka ir lietuviški dvi
veidžiai. Jeigu tik turi pro
gą pavartoti fašistinę meto-! 
dą, tai elgiasi savotiškai. į 
O jeigu nepavyksta taip, 
kaip planai buvo sutaisyti, 
tai. pasiima sau akyplėšiš- 
kos drąsos ir pagrasina. Bet 
niekas jų nebijo, nes. sena 
patarlė sako, “jeigu kiaulė 
ragus turėtų, tai nei ant; taipgi ir savo mylimas šei- 
stogo, nebūt galima vietos ' mynas padėt į skurdą, į 
gaut. ’ j vargą.

Jeigu jau toki ablavukai Dabartiniais laikais nėra 
pradeda lošt lapės politiką,. vienybės pas žmones, nėra 
tai ar galima laukt 1*) ge-: žmoniškumo. Jie taip greit 
resnio iš tokių, kurie gau- pasiduoda blogos valios ele- 
na riebiai apmokėt iš bur- į mentams save suklaidinti, 
žuazijos už visokių melų, Jeigu žmonės turėtų tokį 
skleidimą ir ardymą ramy- greitą palinkimą prie gero, 
bės? Tie turi parodyt savo kaip prie blogo, būtų galima 
darbus. i

Kodėl visi žmoniškesni ir : tvarkos, 
sąžiningiškesni komentato
riai atimti nuo radijo, o pa
likti tik toki, kurie gali pa
daryt iš- nebūto būtą, suda
ryt visokias • nežmoniškas 
pasakas, kad tik greičiau 
privest mūsų šalį prie pra
žūties, prie sunaikinimo 
milijonų brangių gyvybių, 
taip pat ir visos civilizaci
jos? Tie patys buvę karei
viai, kuriuos išgelbėjo nuo.

Kiekvienas asmuo ir 
kiekvienas gyvas daiktas 
bėga nuo mirties, nors 
kiekvienas supranta, kad 
kas gema, tai ir miršta, bet 
miršta savo natūralia mir
čių. Bet kuomet ruošiama 
žiauri, tragiška mirtis, tai, 
rodos, turėtų visi stot į ben
drą kovą ir, rimtai pagal
vojus, kovot prieš mirtiną 
priešą.

Dar nuo praeito karo te
bėra pilnos ligoninės amži
nų invalidų. Dar visai ne
seniai žuvusių jaunų vyrų 
palaikai buvo palaidoti, dar 
skaudžios žaizdos motinų 
širdyse neužgydytos, bet vėl 
jau šaukia visu smarkumu 
prie naujo karo! Tie, kurie 
sugrįžo laimingi iš karo 

: fronto, turėtų būt pirmuti
niais stoti į kovą, kad su
laikyt mirtiną priešą.. Ro
dos, turėjo pasimokint ir 
neduot save klaidint, ap
gaudinėt.

Ką gavo sugrįžę karo ve
teranai? Neturi kur gy- 

‘vent. Kovojo už savo šalį, 
už apgynimą demokratijos, 
bet sugrįžę pas savo šeimy
nas tur gyvent — vieni pas 
savo tėvus, kiti pas savo gi
mines. Gerai tiems, kurių 

‘ tėvai turi nuosavą pastogę. 
; Bet kuriu tėvai neturi nuo
savos pastogės, tiems sun
kus gyvenimas — nei dar
bo, nei pinigų, nei namų!

Rodos, turėtų pasimokint 
iš praeities, ar apsimoka 
save žudyt ir kitą žudyt,

mirties Sovietų armija, da
bar raginami, kurstomi už-

prieit prie šiokios tokios 
__ Bet - bėda tame, 

kad kas naudinga dėl žmo
nijos, tas .naikinama, o kas 
pavojinga, nenaudinga, tai 
plačiai skleidžiama. Rodos, 
karo pavojus turėtų supur- 
tyt kiekvieną ir kiekvienas 
turėtų dėt pastangas nepri
leist priez tos baisios trage
dijos. Turėtų kiekvienas pa
galvok ir apie ateinančius 
prezidento rinkimus, kad 
būtų išrinktas Henry Wal-
lace.

E. K. Sliekienč

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)- Antr., Kovo 23, 1948
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Iš Atsiminimų Apie Petrų Cvirkų
(Tąsa)

Visa siela jis pajuto, kad, 
griuvus nekenčiamam fa
šistiniam režimui, atsiveria 
neregėtai platūs keliai liau
dies energijai pasireikšti, 
meno žmonių veiklai, kul
tūros darbui. Jis važiuoja 
su manim ir Amerikos žur
naliste Anna Louise Strong 
per Suvalkiją Liaudies Sei
mo rinkimų dieną, jis daly
vauja dešimtyse liaudies 
mitingų ir darosi iš karto 
geras kalbėtojas, jis kalba 
aistringai, įtikinamai, tu
riningai ir be galo nuošir
džiai. Jis kalba į darbinin-

ANTANAS VENCLOVA.

pini sielvarto dėl Lietuvą 
ištikusios nelaimės, 
nostalgijos, skausmo dėl 
Lietuvoje likusio sūnaus... 
Mes vėl susitikome Mas
kvoje bene antraisiais karo 
metais. Jo akys buvo pilnos 
Lietuvos ilgesio, jis valan
domis kalbėdavo apie savo 
svajonę vėl būti Lietuvoj, 
savo kaime, tarp prastų 
mūsų liaudies žmonių.

— Man labai sunku ra
šyti, — kalbėdavo jis šiuo 
metu. — Aš turiu girdėti

išminties kupinus didžiojo 
Stalino žodžius.

Po ilgų kovos ir nerimo
pilni metų iš Maskvos aerodro-

I

>

I
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kus, mokytojus, valstiečius, aplink gyvą lietuvišką kal- 
rašytojus. Jis dirba liaudies as tunu pasikalbėti su 
Seime, važiuoja į Maskva mūsll kaimo moterėlėmis, 
su Įgaliotąja Liaudies Sei- Pamatyti . mūsų žmonių 
mo Komisija į istorinę asaras ir išgirsti jų . juo- 
TSRS Aukščiausiosios Ta- M • • • As tunu užuosti mu- 
rybos VII sesiją, per kurią batikų kvapą, mūsų ze- 
Tarybų Lietuva buvo pri
imta į Tarybų Sąjungos į 
sąstatą. Jis greitai darosi 
Rašytojų Sąjungos Organi
zacinio komiteto pirminin
ku ir didžiausią energiją 
parodo, rūpindamasis ir 
išgaudamas Kaune rašyto
jams puikius namus, poil
sio namus Paneriuose, or
ganizuodamas ir redaguo
damas pirmąjį taiybinį lie
tuvių literatūros žurnalą 
“Raštus,” vadovaudamas vi
sam rašytojų kūiybiniam 
darbui, sielodamasis jų bui
tinių reikalų pagerinimu. 
Daugelis rašytojų iš laužo, 
kuriame jie gyveno Smeto
nos laikais, greitai persike
lia į gerus butus.

Nors iš karto Cvirką už- 
, griuvo daugybė organizaci

nio ir administracinio dar
bo, nors tuo metu jis visur 
suspėjo būti ir aktyviausiai 
dalyvauti gyvenime, pačia
me to gyvenimo sūkuryje, 
jisai ir tuo metu gana daug 
rašė. Jo aštrių, taiklių, 
temperamentingi! straips
nių dažnai rodėsi ne tik lie
tuviškoje, bet ir centrinėje 
spaudoje, buvo girdėti ir 
per Kauno, ir per Maskvos 
radiją. Tarybų Sąjungoje 
P. Cvirka buvo tuomet vie
nas populiariausių mūsų 
rašytojų, kurio žodis pla
čiai nuskambėdavo visų 
respublikų spaudoje. P. 
Cvirka puikiai suprato is
torinių įvykių, Lietuvos gy
venimą pasukusiu nauja 
linkme, prasmę ir giliai ti
kėjo, kad Tarybų Sąjungo
je Lietuva rado saugumą 
nuo hitlerinės Vokietijos, 
kad tarybinė santvarka at
vėrė jai plačiausius ekono
minio ir kultūrinio kilimo 
ir suklestėjimo horizontus. 
Tuo metu visokiais litera
tūriniais reikalais jis daž
nai užeidavo pas mane į 
Ministeriją, o aš, radęs lais
vesnę valandėlę, mielai pra
leisdavau ją Rašytojų Są
jungoje, kur iš karto jautei 
naują, sveiką ir stiprų kū
rybinį pulsavimą, gyvą, 
jauną, entuziastišką Petro 
Cvirkos, Salomėjos Nėries, 
Vytauto Montvilo dvasią. 
Šiuo metu P. Cvirka įstoja 
į Partiją.

XVII.
Karas išmetė mus iš gim

tosios gūštos. Ir Petrą jis 
išplėšė nuo mylimiausios 
žemės — nuo Lietuvos. Tik 
būdamas Maskvoj, aš su
žinojau, kad jis išsigelbėjo 
nuo hitlerinių galvažudžių, 
Lietuvoj palikęs mažą sū
nelį. Iš pradžių jis gyveno 
Kirovo srityje, Kotelničo 
rajone, paskui su J. Mar
cinkevičium susitiko Sara
tove, prie Volgos, pagaliau, 
karo vėtra jį su žmona nu
bloškė į tolimąją Alma Atą.

Laiškai, kuriuos jis man 
rašė iš Alma Atos į Penzą, 
o vėliau į Maskvą, buvo ku-

mūsų žmonių

mės alsavimą. Be savo liau- 
į dies aš esu kaip paukštis 
be sparnų .. .

Bet jis mokėjo apvaldyti 
savo sielvartą ir įsijungti į 
didžiąją tautų kovą prieš 
fašizmą. Jis dirbo nemaža. 
Dažnai jis kalbėdavo į Lie
tuvą per Maskvos radiją. 
Daug puikių kovingų jo 
straipsnių, apybraižų ir no
velių pateko į Amerikos lie
tuvių spaudą. Tikras įvykis 
buvo jo knyga “Sidabrinė 
kulka,” kurios antivokiškas 
pasakas, parašytas sodriai 
ir su dideliu humoru, aš 
pirmą kartų išgirdau Mas
kvoje, vienų namų slėptu
vėje, bombardavimo metu.

Jis dažnai -užeidavo pas 
mane į “Maskvos” viešbu
čio kambarėlį, kurį laiką 
mudu vėl gyvenome viena
me to viešbučio kambaryje. 
Darbas neleido jam užmirš
ti vokiškųjų grobikų pa
vergtos Lietuvos, sūnaus, 
draugų. Kartais mudu sė
dėdavome ir svajodavome 
apie tai, kas bus po karo, 
kliedėdavome Lietuva ir li
kusiais Lietuvoje artimai
siais.

—? Fašizmą mes sutriuš
kinsime. Tai aišku, *kaip 
diena. Mes negalime būti 
nugalėti jau vien dėl to, 
kad mūsų kovos tikslas — 
laisvė, kad tas tikslas — 
teisingas. Mūsų šalis nenu
galima, — kalbėdavo jis.— 
Grįšime į Lietuvą...
kia laimė!... As vėl būsiu 
tarp savo žmonių, aš vėl 
pamatysiu savo kaimą. Gal 
nebebus gyvos motinos, se
serų, brolių ... Vis tiek, iš 
griuvėsių mes prikelsime 
savo respubliką, atstatysi
me jos miestus ir kaimus, 
atželdinsime laukus!... 
Kartais aš miegu ir pro sa
pną matau Nemuną ... Ir, 
rodos, atiduočiau viską už 
laimę vėl matyti jį iš tikrų
jų, vaikščioti jo krantais, 
pasinerti jo vandenyje. Ir 
Freda... Aš ten pasodinau 
medelių. Ar neištrypė jų 
vokiški tankai?,... Ir ką 
veikia, jeigu dar gyvi, mū
sų vaikai?

Jis džiaugsmingai išgy- 
i vendą vo kiekvieną žygį 
i mūsų partizanų, didvyriš
kai kovojančių prieš vokie
čius okupuotoje Lietuvoje, 
jis džiaugėsi mūsų Lietu
viškosios divizijos heroišku- 
mu. Jis giliai tikėjo Tary
bų Sąjungos galia ir mūsų 
liaudies atkaklumu.

Mes išgyvenome pirmųjų 
karo metų sielvartą, kada 
mūsų armija vis tolyn trau
kėsi į rytus. Bet mes ma
tėme ir Maskvos saliutų 
nušviestą dangų, milžiniško 
miesto aikštėse džiaugs
mingas žmonių minias, ti
kinčias netolima pergale, 
mes drauge girdėdavome į- 
kvėpiančius, drąsius, gilios

Tarybų Lietuvos Maisto 
Pramonė 1948 Metais

Paminėti 35 metų sukakti nuo Įkūrimo valdinio Darbo 
Department© po visą sali suruošta 12 didžių bankietų, 
juose dalyvaujant unijų viršininkams, industrialistams 
ir valdžios atstovams. New Yorke Įvykusiame pobū
vyje pasikalba darbo sekretorius Lewis B. Schwellen- 
bach (kairėj) ir James A. Farley su AFL prezide’ntu 

William Green.

mo 1944 m. liepos mėn. 
pradžioje pakilo pora “Du- 
glasų.” Juos iš šalių lydėjo 
naikintuvai. Viename lėk
tuve į orą su kitais drau
gais pakilome ir mudu su 
Petru. Mums teko didelė 
laimė — mes pirmieji iš 
mūsų rašytojų skridome į 
Lietuvą tuo' metu, kada 
mūriai dar vyko prie pat 
Vilniaus. Iš oro mes matė
me žiauriai išgriautą .Viez- 
mą ir Smolenską, rūsčiai 
priešų nuniokotus laukus, 
susprogdintus kelius ir sto
tis. Nusileidome kariniame 
aerodrome ties Borisovu, iš 
kur turėjome mašinomis 
vykti į Vilnių. Vilniuje dar 
tebevyko mūšiai. Bes iš ar
ti pamatėme sukruvintąją 
Baltarusiją, klausėmės 
šiurpių žmonių pasakojimų 
apie žiaurumus vokiečių 
grobikų, kurie ištisus kai
mus nušlavė nuo žemės pa
viršiaus, į ugnį mėtė gyvus 
vaikus ir moteris, milijo
nus nekaltų žmonių nuva-l prieš du metus. 1947 metų 
rė į kapus. pradžioje apskrityje buvo 5

Mes matėme, kaip su- draugijos, jungusios 
triuškintų vokiečių armijų 300 narių. Kiekvieną dieną 
likučius, pasklidusius miš-i žemės ūkio kooperacija į- 
kuose, gaudo moterys ir I gydavo vis didesnį autorite- 
vaikai ir, ginkluoti šakė-j tą. Dabar apskrityje yrd 18 
mis, varo į didžiąsias ma-1 draugijų, kurios jungia be- 

1,000 valstiečių ūkių.
Kooperacija per paskuti

nius metus išaugo ne tik 
kiekybiniai. Sustiprėjo ir 
draugijos ūkis. Pagrindinis 
apskrities žemės ūkio koo-

jfilF

ŠVENČIONIŲ APSKRITIES ŽEMES 
ŪKIO KOOPERACIJA

Rašo J.
Pirmosios žemės ūkio ko

operacijos draugijos Šven
čionių apskrityje atsirado

mikJj V Gi A Vz £ Ui UJU VAA

gistrales prijungti prie žy- veik 3 
giuojančių į rytus vokiečių 
belaisvių kolonų. Mes matė-i 
me pakelėse dar degančius 
namus ir moteris, raudan
čias prie griuvėsių. Mes 
matėme sutraiškytus 
kiečių tankus 
suverstas patrankas, krū
vas paliktų sviedinių ir mi
nų. Tarybinė liaudis kerši
jo didiesiems Europos gal
važudžiams, vydama juos į 
jų pačių guolį. Įvažiavus į 
Vilnių, miesto centre dar 
buvo girdėti šautuvų, kul
kosvaidžių ir automatų 
tarškėjimas. Gatvėse dar 
telkšojo raudoni . kraujo 
klanai, o stiklu skeveldrose y - c

ir plytų nuolaužose gulėjo 
negyvi “pasaulio užkariau
tojų,” išliejusių upes nekal
tų žmonių kraujo ir ašarų, 
lavonai. Ir šiurpu buvo 
matyti šviesią, kaitrią va- 

Ko-!saros cken^ Vilnių — vi-

apie

. y°";peracijų draugijų kapitas 
į griovius j jas sucĮaro daugiau kaip 1

Ir n a Ir i I .... ...

siškai be žmonių, klaiku 
buvo žiūrėti į dar smilks
tančių namų griaučius su 
juodomis langų ir durų 
skylėmis. Nenugalimai ža
vėjo mus’ vėl pamatytas se
nojo Vilniaus grožis, ir 
mes, tartum-pirmą kartą į 
jį pakliuvę, įsimylėjusiomis 
ikimis liūdnai žiūrėjome į 
sviedinių sužalotus bokštus, 
kolonas ir karnyzus, norė
dami bučiuoti sodriai ne
kaltų žmonių krauju ir 
ašaromis permirkusią žemę 
ties Gedimino kalno pa
kriūtėmis. Sutikome pir
muosius draugus ir pažįs
tamus žiauriai ištuštėju
siame mieste. Išgirdome iš 
jų apie tą siaubą, kuriame 
gyveno trejus metus mūsų 
žmonės. Naktimis pleškėjo 
zenitinės, vydamos nuo 
miesto vokiškuosius mait
vanagius, ir krintančių 
bombų garsai^ maišėsi su 
skardžiu zenitinių pabūklų 
bildesiu/ \

(Bus daugiau)

Transjordano Arabai Įsi
veržė i Palestiną

Jeruzale. — Ginkluoti 
Transjordano legionieriai 
persimetė per Jordano upę, 
įsiveržė į Palestiną ir paė
mė savo globon dvi arabiš
kas Palestinos apskritis. 
Transjovdanas yrą Anglijos 
pastumdėlių “valstybė.”

milijoną rublių.
Apskrities kooperatinės 

draugijos turi 4 pienines ir 
mašinų arklių nuomojimo 
punktus. Be to draugijos, 
prie kurių dar nėra nuomo
jimo punktų, turi 13 kulia
mųjų, sėklų valomąsias ma
šinas, sėjamąsias ir kitas j 
žemės ūkio mašinas.

Įkurta 11 raguočių ker- 
gimo punktų. Prie Pabra
dės žemės ūkio draugijos L 
steigtos pienininkystės ir 
kiaulių fermos.

Praeitais metais Pabra
dės kooperatinės žemės ri
kio draugijos nariai bend
romis jėgomis užsėjo 84 
hektarus pavasarį ir 104 
hektarus yudenį. Kolekty
vinio žemės įdirbimo pra
našumą, palyginti su indivi
dualiniu, ryškiai pavaizduo
ja gautasis grūdų derlius, 
surinktas draugijos narių.

Vidutinis grūdų derlius 
valstiečių ūkiuose pernai 
metais sudarė 60-70 pūdų 
grūdų iš hektaro, o bendrai 
dirbamame Pabradės že
mės ūkio draugijos žemės 
sklype buvo, gauta po 90 
pūdų grūdų iš hektaro. 
Gražių laimėjimų pasiekė 
kooperatinės pieninės. Pa
bradės kooperatinė pieninė 
pagal 1947 metų darbo re
zultatus užėmė pirmąją 
vietą respublikoje. O Igna
linos kooperatinė pieninė— 
trečiąją vietą.

Tiktai per praeitus 1947 
metus apskrities žemės ū- 
kio kooperacija pardavė sa
vo nariams 400 plūgų, apie 
300 “Zig-zag” akėčių,, 400 
tonų mineralinių trąšų, 2 
vagonus geležies ir daug ko 
kito žemės ūkio 'invento
riaus ir statybinių me
džiagų, reikalingų valstie
čių ūkiams. x

Dideli uždaviniai prieš 
žemės ūkio ^kooperaciją sto-' 
vi 1948 metais. Numatyta 
įsteigti’eilę naujų draugijų 
apylinkėse, 
draugijos

BULOTA
arklių nuomojimo punktus 
ir visuomenines kalves.

Didelės perspekty vos 
draugijoms atsiskleidžia ir 
gyvulininkystės išvystymo 
srityje. 1948 metų pabaigo
je draugijos turės 9 veisli
nius eržilus, 54 veislinius 
bulius, 55 jorkširų veislės 
kuilius, 58 veislinius avinus, 
100 darbinių arklių ir 100 
stambių raguočių.

Prie Švenčionių koopera
tinės draugijos steigiama 
nauja gyvulininkystės fer
ma.

Sparčiai vyksta pasiruo
šimas didelės hidroelektri
nės statybai, kuri aprūpins 
elektros energija apskrities 
centrą, Švenčionėlių mies
tą ir eilę apylinkių.

Visose apskrities žemės 
ūkio kooperacijos 'draugijo
se ruošiamasi šiuo metu pa
vasario sėjai. Kooperatinių 
draugijų nariai deda visas 

! pastangas, kad pavyzdiniai 
pasiruošti ir atlikti pava
sario sėją trumpiausiu lai
ku, aukštu agrotechniniu 
lygiu.

Pavasarį bendrai apdir
bami kooperatiniai žemės 
plotai, palyginus su praei
tais metais, padidės dau
giau kaip 10 kartų. Viena 
tik Pabradės draugija nu
mato kolektyviai apsėti a- 
pie 300 hektarų žemės. 
Po 100 hektarų žemės ap
sės Kaltanėnų ir Švenčio
nėlių draugijos. Iš viso ap
skrities žemės ūkio koope
racijos draugijų nariai, 
dirbdami kolektyviniai, pa
sės bendrai dirbamuose že
mės plotuose daugiau kaip 
1,000 hektarų vasarojaus.

Visas kooperatinių drau
gijų žemės ūkio inventorius 
pilnai atremontuotas. Ko
operatinės kalvės dabar 
skuba užbaigti remontuoti 
valstiečių žemės ūkio inven
torių. Visose draugijose su
rūšiuotos ir patikrintas dai
gumas sėklų, skirtų visuo
meniniams žemės sklypams 
apsėti. Į draugijas atvežta 
dešimtys tonų mineralinių 
trąšų.

Visi Švenčionių apskri
ties žemės ūkio kooperaci
jos draugijų nariai tvirtai 
įsitikinę, kad 1948 metai 
bus tolimesnio 
žemės ūkio 
jos augimo ir 
metai.

Vilnius, 1 
1948 m. vasario mėn.

apskrities 
kooperaci- 
stiprėjimo

prie kiekvienos 
įkurti mašinų

Cleveland.— Stassen, vie
nas republikonų kandidatų 
į prezidentus, reikalavo net 
griežtesnes karines politi
kos, negu Trumanas.

(Pasikalbėjimas su Lietuvos TSR Maisto Pramonės 
Ministro pavaduotoju M. Šilinsku) 

atidavė eksploatacijon ant-, 
rają įmonės eilę. Čia pilnu 
tempu vyksta karamelio, 
marmelado ir biskvitų ga
myba.

25 procentais išaugo Vil
niaus fabrikų “Fortūnos” 
ir 
se fabrikuose gaminamų* 
saldainių asortimentas pa
didintas pusantro karto.

Užbaigiama Kauno “Ra- 
fabriko cechų re-« 

konstrukcija, žymiai padi
dinama šokolado ir šoko
ladinių saldainių gamyba.

Prieškarinio lygio pasie
kė ir likerių degtinės fabri
kai. Šiais metais jie pervir- 
šina prieškarinį produkci
jos išleidimo lygį 50 procen
tų. Naujas produkcijos rū
šis išleido Kauno likerių— 
degtinės fabrikas, Anykš
čių vaisių - uogų vyno kom
binatas ir kiti.

Pirmajame šių metų ket- ■ 
virtyje bus užbaigta Vil
niaus “Raudonosios žvaigž
dės” fabriko, Kauno “Rin- 
guvos” fabriko ir Panevė
žio “Lietuvos Muilo” fab
riko rekonstrukcija, šiuose 
fabrikuose žymiai padidina
ma augalinės alyvos gamy- 

iba, išplečiamas gamybos a- 
I sortimentas,, sunkūs darbo 
: procesai mechanizuojami.

Penkmetinio • plano prieš
laikiniame įvykdyme’ pir
mauja respublikos tabako 
pramonė. Dar trisdešimto
sios Didžiosios Spalio so
cialistfries revoliucijos me
tinėms papirosų gamyba 
žymiai perviršijo prieškari
nį lygį- Paskutiniu laiku 
Kauno ir Vilniaus papirosų 
fabrikuose išplėsti kemša
mieji ir gilzų cechai, pasta
tyta daug papildomų įren
gimų.
, šiuo metu Lietuvos ta
bako fabrikai pasiekė 
1950 metų papirosų garny-' 
bos planą.

1949 metų pradžioje visos 
Lietuvos TSR Maisto Pra- ' 
monės Ministerijos įmonės 
pagamins 24 procentais 
daugiau gaminių, kaip pra
ėjusiais metais.

P. šumaitis.
Vilnius,

1948 m. vasario mėn..

1947 metų gamybos pla
ną Lietuvos maisto pramo
nės įmonės žymiai pervir
šijo.

Dabar Lietuvos maisto 
pramonės įmonėms pastaty
ti dideli ir atsakomingi už
daviniai — padidinti pro
dukcijos išleidimą, pagerin
ti išleidžiamųjų gaminių ko- 
kybę.

Šiais metais respublikoje 
bus įvykdyta duonos garny- munės 
bos rekonstrukcija. Nese
niai pastatyti 3 galingi duo
nos kepimo fabrikai Kaune, 
Šiauliuose' ir Klaipėdoje 
dabar pilnai aprūpina gy
ventojus duonos ir pyrago 
gaminiais.

Žymių laimėjimų pasiekė 
respublikos* konditerijos į- 
monės. Jos taip pat peržen
gė prieškarinį produkcijos 
išleidimo lygį ir dabar di
dina tempus. Šiaulių* “Rū
tos? fabrike pasenėję įren
gimai pakeičiami naujais, 
moderniškais, pastatytas 
naujas marmelado cechas. 
Fabriko pajėgumas išaugo 
30 procentų.

Klaipėdos “Pirmosios Ge
gužės” fabriko kolektyvas

“Fortūnos
Žibutės” gamyba. Šiuo-

Oakland, Cal
Oaklando Apylinkės Žinutės

California American Vete
rans Committee laikytoj kon
ferencijoj priėmė nemažai ge
ni nutarimų. Panaikinti Ten- 
ny-Thomas raganų gaudymo 
komitetą, užgyrė United Na
tions planą Europos gelbėji
mui, išėjo prieš Marshallo 
planą, nutarė rinkti peticijas 
reikalavimui $60b bonų vete
ranams.

Oaklande ADF Centralinės 
Tarybos susirinkime išrinko 
delegaciją važiuoti su grupe 
mašinų (Caravan) i San Juo- 
quin Valley, kur eina streikas 
vienoj iš stambiausių (20 
tūkstančių akrų) farmų Di 
Giorgio savininko. "Unijos au
kauja. tūkstančius dolerių, kad 
atmušus Associated Farmerių 
pasimojimą sulaužyti uniją. 
Darbininkai kovingai laikosi, 
tik turi daugiau kreipti aty- 
dos j unijos vadus,‘kad da
lykai neiškryptų iš streikierių 
rankų.

California Master Mates ir 
Pilots AFL American Unija 
protestuoja prieš proponavi- 
mą parduoti 500 US Mer
chants Ships Europos šešioli
kai šalių, priimančių Mar- 
shallo planą.

Oakland-San Francisco. —• 
Bay Bridge važiuojantiems su 
mašinomis reikia būti atsar
giems, nes jeigu būsi nužiū
rimas, kad esi girtas, turėsi 
pūsti j baliūną, o tas parodys, 
kiek pas tave randasi degti
nės.

Can Francisco.— Mirusieji 
turės laukti dėl palaidojimo, 
nes AFL Cemetery Unijos dar
bininkai išėjo ant streiko. 
Darbininkai sako, kad per pa
skutinius 10 metų gavo tik 10 
nuošimčių algų pakėlimą. 
Streikas siekia ir Oaklando 
apylinkę.

California American Phar
maceutical išdirbystė sako, 
kad Kalifornijoj suvartotai 
400 nuošimčių- daugiau aspiri-' 
no pilelių, negu 1929 metais., 
Pasirodo,.*kad Kalifornijoj yra i 
daug žmonių su galvos skau-; 
dėjimu.

K. Mugianienė.

Jacksonville, Fla.— CIO 
telefonistai pareikalavo pa
kelti algas po 30 centų va
landai.

J

šis

du leidžiamo į 

(• ŽODYNO j 
J Dienraštis Laisvė išleis la-» 

’• bai reikalingą žodyną, ku-| 
| ris turės virš 25,000 žodžių. Į 
1 Vadinsis: Į
| Angliškai - Lietuviškas [ 
į ŽODYNAS j
į English-Lithuanian į

DICTIONARY į
žodynas greit bus pra*-|

dėtąs spausdinti ir jis bus Į 
gatavas f pabaigą šių metų. Į

Žodyno Kaina $4.00 !
Iš anksto užsisakantiems!

$3.00 I
Kurie esate užsisakę šį žo-Į 
dyną ir užsimokėję po $3. 
būkite kantrūs, palaukiteH 
dar keletą mėnesių ir gau-Į 

site žodyną. |
Kurie dar nesate užsisakę, | 
užsisakykite tuojau. Pasi-Į 
naudokite nuolaida kainoje.} •■

Siųsdami užsakymus ir I 
pinigus už žodyną, j 

adresuokite:

427 Lorimer Street 
Brooklyn, N. Y.

*-------- ---- ——--- ——
3 pusi.—Laisvė (Liberty/ 

Lith. Dąily)
Antr., Kovo 23, 1948
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PASKUTINIS CARAS
-10-4.47- * (Istorine Apysaka) w —13T—

Parašė Justas Paleckis

PHILADELPHIA, PA. Worcester, Mass.

(Tąsa)
— Taip, cenzinę, buržuazinę visuome

nę, — nutraukė kažkas iš minios.
— Tiesa, bet tai vienintelė organizuo

ta visuomenė, kuri buvo labai persekio
jama senosios caro vyriausybės ir kuri 
fjadės susiorganizuoti kitiem visuomenės 
sluoksniam.

— O kaip su Romanovais? Kur juos 
dėsit? — sušuko minioj.

—Aš žinau, kad mano atsakymas vi
sų nepatenkins. Bet aš atsakysiu. Sena
sis despotas, kuris nuvedė Rusiją, iki vi
siškos suirutės, savo, noru pasitrauks 
nuo sosto arba bus pašalintas. Valdžią 
apims regentas didysis kunigaikštis My
kolas Aleksandrovičius. Caru bus sosto 
įpėdinis Aleksiejus. '

— Bet tai senoji dinastija! Šalin ca
rus! — šaukė minioj.

— Taip, ponai, tai senoji dinastija, 
kurios gal nemyli t jūs, kurios gal ir aš 
nemėgstu. Tačiau dabar nesvarbu kas 
ką myli. Mes negalim palikti neatsakytą 
ir neišspręstą valdžios formos klausimą. 
Mes vaizduojamės ją sau kaip parla
mentarinę ir konstitucinę monarchiją. 
Gal kiti kitaip mano. Bet jei mes, užuot ' 
tuoj išsprendę tą klausimą, imsim gin
čytis, Rusija atsidurs pilietinio karo pa
dėty ir, ko gero, dar atgims ką tik su
griautasis režimas. To mes neturim lei
sti. Bet kaip tik praeis pavojus ir įsiga
lės tvirta taika, visuotinu, tiesioginiu, 
lygiu ir slaptu balsavimu išrinksim Stei
giamąjį Susirinkimą, ir ta tautos atsto
vybė nuspręs, kas teisingiau išreiškė vi
suotiną Rusijos nuomonę-, mes ar mūsų 
priešininkai.

Toji kalbos užbaiga jau buvo sutikta 
be entuziazmo, o šūkiai “Šalin Romano
vus!”, “Šalin carus!”, “Tegyvuoja demo
kratinė respublika!” nustelbė mažą, da
lelę norėjusių reikšti pritarimą. O pava
karėj paaiškėjo, kad Miliukovo žodžiai 
apie Mykolo regentaviiną ir Nikalojauš’ 
pakeitimą nauju caru, sukėlė didelę au
drą. Vakare į Dūmą atvyko didelė susi
jaudinusių karininkų grupė, kuri pa
reiškė, kad karininkai negalį grįžti pas 
savo dalis, jei Miliukovas neatsisakys 
nuo savo žodžių apie carizmo palikimą. 
Nenorėdamas sudaryti keblumų vyriau
sybei, Miliukovas pareiškė, kad “jo žo
džiai apie laikiną Mykolo regentavimą ir 
sosto pavedimą Aleksiejui yra tik jo as
meninė nuomonė.” Tiesa, čia jis turėjo 
prasilenkti su teisybe, nes ne tik jis, bet 
ir visas Dūmos laikinasis komitetas lig- 
šiol buvo visiškai nusistatęs bet kokia 
forma išgelbėti monarchijos pradą. Sun
ku buvo išsižadėti senų svajonių apie 
ministeriavimą c.aro gvardijos apsaugoj. 
Bet revoliucinė nuotaika ir kilęs pasi
piktinimas liaudy tais bandymais vertė 
komitetą išsižadėti tų savo monarchisti- 
nių jausmų.

Todėl, kai apie 3 valandą nakties atė
jo iš Pskovo pirmosios žinios apie Mika
lojaus nutarimą perduoti sostą ne sūnui 
Aleksiejui, bet broliui Mykolui, Rodzian- 
ka griebės; už galvos’. Tai dar labiau 
sunkino jo padėtį ir pastangas gelbėti 
monarchiją. Su mintim, kad caru bus 
paskelbtas mažametis Aleksiejus ir re
gentu bus Mykolas, jau daugelis sutiko. 
Bet dabar, tokioj įtemptoj nuotaikoj, ir 
tie turės progą išsižadėti savo pirmykš
čio fiusistatymo. *.

Tuoj pat, nakties vidury, Rodzianka 
su Lvovu nuvyko prie tiesioginio tele
grafo laido ir telegrafavo į Pskovą. Jie 
prašė būtinai sulaikyti caro Mikalojaus 
pasitraukimo manifesto tolimesnį skelbi
mą. Bet kaip besulaikyti manifestą, ku
ris jau daugeliui žinomas ir iš kurio bu
vo laukta nuraminimo? — klausė gen. 
Danilovas su Ruzskiu. Rodzianka karš
čiavosi, įtikinėjo, kad tai galutinis mo
narchijos žlugdymas ir reikia daryti žy-- 
gių įtikinti Mikalojų pakeisti savo nusi
statymą ir pavesti sostą sūnui. Ruzskis 
atsakė, kad jis stengsis .manifestą užlai- • 
kyti, bet vargiai ar pasiseks, nes jau 
per vėlu.

Kovo 3 d. rytą didysis kunigaikštis 
Mykolas , Aleksandrovičius nustebęs su
žinojo, kad brolis pavedė jam Rusijos 
sostą. Nei jo noro nei sutikimo nesiklau
sęs, Nikalojus staigiai padarė jį caru. 
Nuo politikas nutolęs ir kuklus žmogus

būdamas, Mykolas nesiekė valdžios. Ves
damas paprastos kilmės žmoną, jis už
kirto sau kelią į sostą, kuris būtų galėjęs 
jam tekti sosto įpėdinio Aleksiejaus mir
ties atveju. Revoliucijos audra viską su
maišė ir sodina Mykolą į caro sostą. Tą 
naujieną Mykolui pranešę laikinosios vy
riausybės ministerial sakėsi netrukus at
vyksią pas jį pasitarti sosto perėmimo 
reikalu. Vyriausybės narių belaukda
mas, Mykolas gavo iš Sirotino stoties 
siųstą savo brolio, buvusio caro Mikalo
jaus telegramą adresuotą “Jo Impera
toriškai Didenybei Mykolui.” Toj tele
gramoj buvęs caras’Mikalojus atsipraši
nėjo brolį, kad be perspėjimo užleidęs 
jam sostą ir tuo gal suteikęs sielvartą.

Laikinosios vyriausybės ir Dūmos ko
miteto nariai susirinko posėdžio naujai 
būklei aptarti. Kerenskis, kuris'jau bu
vo pasiskelbęs esąs respublikos šalinin
kas, išreiškė nuomonę, kad ir Mykolas 
turi pasitraukti. Susisiekimo ministeris 

. Nekrasovas net surašė Mykolo pasitrau
kimo manifesto projektą. Tuo tarpu Mi
liukovas karštai gynė priešingą nuomo
nę, būtent, kad ligi sušauksiant Steigia
mąjį Susirinkimą turi būti palikta kon
stitucinė monarchija. Buvo nutarta pa
reikšti ir išdėstyti Mykolui abi nuomo
nes ir pasiūlyti jam pačiam pasirinkti.

Apie pusiaudienį vyriausybės nariai 
ir dalis Dūmos komiteto narių nuvyko 
pas didįjį kunigaikštį Mykolą. Būti ar 
nebūti monarchijai Rusijoj? — tą klau
simą turėjo išspręsti tas susirinkimas. 
Rodzianka, o paskui Kerenskis plačiai 
išdėstė nuomonę, kad Mykolas turi sos
to išsižadėti, nes monarchija yra sukė
lusi visuotinę neapykantą ir jos tolimes
nis palikimas reikštų revoliucijos ir pi
lietinio karo užsitęsimą. O Miliukovas 
karštai įrodinėjo, kad naujajai tvarkai 
sustiprinti reikalinga tvirta valdžia su 
liaudžiai priprastu valdžios simboliu — 
caru — priešaky. Nors padėtis ir sunki, 
tiek būsimam carui Mykolui, tiek minis- 
teriam tektų rizikuot, bet Petrapily dar- 
atsiras pakankamai karo jėgų, kurios 
stotų ginti naująjį carą. Tą Miliukovo. 
nuomonę palaikė ir Gučkovas, bet kiti 
visi liko prie Rodziankos ir Kerenskio 
nuomonės, kad Mykolas turi atsisakyti. 
Svambus argumęntas, Mykolo nenaudai 
buvo ir tas, kad jo paskyrimu prasilenk
ta su pagrindiniais įstatymais, pagal 
kuriuos caru galėtų būti tiktai mažasis 
Aleksiejus.

Visų nuomonių išklausęs, Mykolas pa
reiškė norą pasikalbėti su vienu Ro
dzianka. Rodzianka atsakė, kad visi pa
sitarimo dalyviai sudaro vieną vienetą 
ir todėl niekas negali privačiai kalbėtis. 
Bet Kerenskis pastebėjo, kad nėra reika
lo priešintis didžiojo kunigaikščio norui 
privačiai pasikalbėti. Tik jis statė vieną 
sąlygą — khd nebūtų kalbamasi telefo- 

. nu ir daroma kokių nors, pašalinių įtakų.
‘Mykolas su Rodzianka pasišalino į ki

tą kambarį. Jiedu kalbėjosi neilgai. Vėl 
pas susirinkusius sugrįždamas Mykolas 
pareiškė:

— Ponai, aš esu galutinai apsispren
dęs ir pasirinkau tą išeitį, kurią patarė ‘ 
Valstybės Dūmos pirmininkas. Be tau
tos sutikimo aš negaliu sosto priimti.

Tai jis pasakė visai ramiai ir tvirtu 
balsu. Visi tylėjo. Tik Kerenskis pakeltu 
tonu tarė:

—■ Jūsų aukštybe, jūsų žygį įvertins 
istorija ir jis įrodo jūsų didelį taurumą 
ir didelę tėvynės meilę. O mes pasiža- 
dam atydžiai saugoti valdžios taurę, kad 
nė vienas brangus lašas neišsilietų ligi 
susirenkant Steigiamajam Susirinkimui.

Dabar beliko galutinai suredaguoti 
manifestą, kuriuo vienos dienos caras 
Mykolas pareiškia apie sosto išsižadėji
mą. Tokiu nat ramumu Mykolas pasira
šė ir manifestą. Tame manifeste buvo 
kalbama apie sunkią naštą, kurią Myko
lui uždėjo brolis, pavesdamas jam sostą 
ir pareikšta, kad jis sutiks aukščiausią
ją valdžią/paimti tiktai tuo atveju, jei 
.to norės pati tauta per savo atstovus iš
rinksimus į Steigiamąjį Susirinkimą. 
Manifesto užbaigoj Mykolas kreipėsi į 
piliečius kviesdamas juos klausyti laiki
nosios' vyriausybės kaip aukščiausios 
valdžios ligi bus išrinktas Steigiamasis 
Susirinkimas.

(Bus daugiau)

Lyros Choras Valley Forge 
Pas Veteranus

Nedėliojo, 14 kovo, .dar sau
lutei šviečiant, staiga priva
žiavę sustojo penki dideli 
gražūs vežimai Raudonojo 
Kryžiaus prie Šiaurinės Dalies 
Lietuvių Republikonų kliubo.

Mačiusieji tą nustebo, kas 
čia pasidarė? Kas atsitiko? 
Visus auto karus valdė Rau
donojo Kryžiaus slaugės. 
Kuomet jos priėjo prie durų 
sargų ir paklausė, ar čia ran
dasi Lyros Choras ir Rožė 
Behmer, tūli suprato, kad čia 
koks nežinomas, negirdėtas 
reikalas su Raudonuoju Kry
žium . . .

Taip ir būta. Lyros Choras 
amžium dar jaunas, bet jis 
dainuoja gražiai. Kilo klausi
mas pas kliubo "svečius, kaip 
jis susigiminiavo su Raudo
nuoju Kryžium, ir kodėl jis 
važiuoja į Valley Forge?

•Apie Valley Forge labai 
daug kas girdėjo; kiti net ži
no kiekvieną kailiuką ar ak
menį, ant kurio didysis Ame
rikos laisvintojas Jurgis Wash- 
ingtonas pasilipęs tėmijo An
glijos ponų armijas, ir jas su
pliekė... Bet mažai kas ži
no, kad dabartiniu, laiku ten 
randasi didelė ligoninė, kur 
randasi daug antrojo pasau
linio karo paliegėlių vetera
nų. Lyros Chore yra narių, 
kurie priklausė kadaise ir ki
tuose choruose. Gi karo lai-

valdiškos ligoninės dėl karei
vių.

čia viskas tvarkinga, visur 
švaru, oras malonus. štai 
mūsų dainoriai, štai ir mūsų 
gerbtiniausia publika. Visi 
amžium jauni, bet išvaizda 
lyg koki vienuoliai, apreng
ti baltais ilgais “trinyčiais.” 
Bet jų širdys neapsakomai 
jausmingos. Kaip jie gausiai 
ploja kiekvienai dainelei, 
kiekvienam muzikos kavalkė- 
liui. Sakoma, dainoriams pa
sitaiko pildyti programą kar
tais aukštesnio luomo publi
kai. Menininkai stengiasi kuo- 
geriausia atlikti savo muzikos 
kavalkus. Bet kai užbaigia 
dainą, pakelia akis į publiką 
ir pasiklonioja, taę patėmija, 
kad daug storų ponų snau
džia, miega. . .

Garbė Lyros Chorui ir jo 
valdybai, kad susisiekė su 
Raudonuoju Kryžium ir atliko 
taip prakilnų darbą, palinks
mindami mūsų nelaimingus 
didvyrius, karo aukas...

Lyros jaunuolių Chorą rei
kia paremti visais galimais 
būdais. Neduokim jam niūk- 
soti kur kampe. Pasikvieskim 
jį visur, kur tik būrys- susi
renka, o jie mus seniokus pa
linksmins muzika ir daino
mis... Dėde Rapolas.

Sudbury, Canada
ku yusų choras labai dažnai 
lankydavo ne tik Valley 
F o r g e , bet ir keletą di
delių kempių ir dainuodavo, 
šokdavo, linksmindavo karei
vius, kad jie neliūdėtų, be
laukdami to laiko, kuomet jie
bus išsiųsti į kovos laukus.

Dabar į kempes jau nebe
reikia važiuoti, bet į ligoni
nes labai svarbu. Ten ran
dasi mūs jaunuolių, jie ilgisi 
ko tokio už tų sienų, kur jie 
randasi, iš “laisvojo” pasau
lio. Ir 'kaip jaudinantį# įspū
dis apima visus ^vėčius, susi
tikus su mūsų didvyriais, ap
gynėjais civilizacijos nuo fa
šizmo . . .

Ir taip choristai, susikraus- 
tę visokius muzikos instru
mentus, išdundėjo per miestą, 
per laukus, per kalnus ir kal
nelius, iki pasiekė didįjį kal
ną, kur vingiuodami maži ke
liukai praeina ne vieną stovy- 
lą Jurgio Washington© ir jo 
draugų, kurie vargo, kariavo 
ir žuvo, kad nusikratyti an
glų karališką jungą. Ne vie
nam praeinančiam ar prava
žiuojančiam tas svarbias isto
rines vietas suspaudžia širdį, 
prisiminus Jurgį Washington^ 
ir dabartinius “Jurgius” Wa
shingtone, kurie taip glamo
nėja visokius karaliukus. . .

Tjk dar už kalnuko ir ma
tosi ilgos eilės namukų, rau
donais stogais. Tai paštatai

MIRĖ J. DAILYDb

Vasario 29 dieną Copper 
Cliff ligoninėj persiskyrė su 
šiuo pasauliu dėl širdies ligos 
draugas J. Dailydė (Daly), 
43 metų amžiaus vaikinas.

Velionis gimė Anglijoj ir 
dar jaunas būdamas su savo 
tėvais atvažiavo į Kanadą. 
Daug metų gyveno Montre- 
ale. Ištikus depresijai, kaip 
dauguma darbininkų, taip ir 
jis turėjo apleisti didmiestį ir 
važiuoti provincijon ieškoti 
pragyvenimo. Už kiek laiko 
jam pavyko gauti darbą Sud- 
burio nikelio kasykloj, kur vi
są laiką dirbo, kol sveikata 
leido, o paskutiniu laiku sir
go 6 savaites iki mirties.

Velionis buvo didžiai drau
giškas visiems, priklausė prie 
darbininkiškos mainierių uni
jos. Tad jam pasimirus, jo 
giminės, draugai ir unija jo 
karstą apstatė gražiomis gė
lėmis, ir nemažas būrelis 
draugų palydėjo į stotį, iš kur 
jo sesutė parsivežė į Mont- 
realą palaidoti.

Mes visi sudburiečiai linki
me buvusiam mūsų draugui 
ramaus amžino poilsio.

Sudburietis.

Pittsburgh. — Del ang
lies stokus laikinai paleista 
apie 6,000 plieno darbinin
kų.

Egzaminuojant Akis, 
Rašome Receptus i 

Darome-ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Undertaker & Embalmer
Manager

JOHN A. PAULEY 
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVęrgreen 8-9770

Fcito grafas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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

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

Tel. GLenmore 5-6191

Joseph Garszva

Mirė Kazimieras Dirvelis
Sekmadienį, kovo 7, mies

to ligoninėj, po ilgos ligos mi
rė Kazimieras Dirvelis (Da
vis), turėdamas 78 metus. Tai 
bene bus seniausias iš Wor- 
cesterio progresyvių pionierių 
veikėjų.

K. Dirvelis atvyko į Ameri
ką 56 metai atgal, į North 
Brookfield, ir už 5 metų, 189’7 
m., atvyko į Worcesterį ir čia 
išgyveno virš 50 metų, daly
vaudamas progresyvio. judėji
mo kovose. Jis labai aktyviai 
dalyvavo įkūrime Worcesterio 
lietuvių progresyvių draugijų 
ir jų nuosavybių — svetainės 
ir parko. Iš Lietuvos paėjo 
iš Sutkų kaimo, Kaimelio pa
rapijos, Suvalkų rėdybos.

Priklausė prie Lietuvos Sū
nų ir Dukterų Draugijos, prie 
LDS 57 kuopos ir'LLD beveik 
per visą laiką; tik jau sirg
damas neužsimokėjo už per
eitus metus. Seniau dar pri
klausė ir prie Ūkėsų Kliubo, 
bet kai kliubo vadovybė per
ėjo į smetonines išrūgas, jis 
atsisakė priklausyti ten.

Tai buvo laisvamanis ir dar-, 
bininkų reikalų gynėjas pil
noje to žodžio prasmėje. Bu
vo palaidotas pagal jo testa
mentą, laisvai, be jokių baž
nytinių prieskonių. Paliko 
nuliūdime vienatinę savo duk
terį Gigą Petraitienę ir 8 anū
kus, apart kitų giminių ii’ 
daugybės draugų. Dirvelis 
gyvenimą sau pelnė užlaiky
damas čeverykų taisymo įstai
gą.

Pašarvotas buvo pas grabo- 
rių Carrol, kur prieš išlydint 
į kapines mūsų nenuilstanti '

veikėja M. Sukackienė pasa
kė prakalbėlę, apibrėždama 
Dirvelio gyvenimą ir darbus. 
I kapines išlydėjo, nežiūrint 
neperstojančio lietaus, gražus 
būrys žmonių. Lietus pylė be 
sustojimo, bet visgi didelis bū
rys palydovų stovėjo ramiai 
ir klausėsi antrą kartą M. Su
kackienės kalbos.

M. Sukackienė pasakė tokią 
kalbą, kokią retai galima gir
dėti. Ne tik gražiai ir nuo
sekliai apibrėžė Dirvelio dar
bus, bet priminė ir įvardino 

. ir kitus darbininkų pionierius, 
■ kurie ilsisi' šiose Vilties kapi
nėse. Klausydamas tos kalbos 
pamislijau, kad jau netaip 
baisu yra mirti, jei tokią gra- 

' žią kalbą pasako ant tavo ka
po. Matomhi, ir kalbos sa
kymas priklauso nuo žmogaus 
ūpo ar kitokių kokių jausmų.

Keturiomis dienomis vėliau 
girdėjau tą pačią Sukackienę 
kalbant kre mato rijoje prie mi
rusios jo draugės ir jų kuopos 
LLD narės Beatrice žalimie- 
nės. Ir čia ji pasakė neblogą 
kalbą, bet negalima sulyginti 
su kalba, pasakyta prie Dir
velio kapo. Gal buvo labiau 
susijaudinus, kaip moteris 
prie moters. S. J.

4.,----- ------- —--------
į į

Paul Gustas Funeral Home, į 
" INC.
I 354 MARCY ĄVENUE, BROOKLYN 6, N. Y
į Skersai gatvės nuo Armory „

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį (

; EVergreen 7-4774 r
n • y

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

Du kambariai šermenim, didelis puikiai įruoštas i 
1 * kambarys pasikalbėjimam ir parūkymui.
■ Asmeniški aptarnavimai suteigiama šeimom sulyg parei-
i kalavimo. Mūsų telefonas niekad nemiega.

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

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

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

ir tįt., telefonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
Šermenims, Vestuvėms ir Bankietams

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

4 pusl.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-Antr., Kovo 23, 1948



MONTREAL, CANADA Los Angeles, Calif.
PASIMIRĖ

Vasario 27 d. rasta iš po 
nakties lovoje mirusi savo na
muose Magdalena Jokienė, su
laukusi 75 metų amžiaus. Pri
klausė prie Vytauto Kliubo 
pašalpinės draugijos. Palai
dota kovo 1 d.

Vaikučių Radijo Programa
šeštadienį, pradedant 10-tą 

vai. ryto, per Verduno radijo 
stotį C K V L (910) yra trans
liuojama vaikučių programa.

Šioje programoje dalyvau
ja daugelis vaikučių iš yiso 
Montrealo. Jie gauna progą 
parodyti savo meninius gabu
mus. Vieni dainuoja pavie
niai ar po kelis, kiti pasiro
do su muzikaliais instrumen
tais.

Draugų Taruškų dukrelė 
Genutė, kuri yra gražiai pa
sirodžiusi dviejuose lietuvių 
koncertuose, kas šeštadienį 
dainuoja per tą radijo stotį. 
Tai bene bus pirmutinė lietu
vių mergaitė tokio jauno am
žiaus (tik 6 metų), kuri taip 
anksti pradėjo rodytis su sa
vo dainomis per radiją.

Graži Pradžia Vaikų 
Mokyklėles

Vasario 29* d. Vytauto kliu
bo salėje įvyko tėvų susirin
kimas dėl įsteigimo lietuvių 
kalbos vaikų mokyklėlės. 
Drg. J. Vilkelis, kuris daug

SANDĖLIS KNYGŲ
IR ŽOLIŲ

Aukso Altoriukas, maldą knyga. Tilžis 
spaudimo, 418 pusi., aiikus drukas, 
gražiai padaryta, paauksuoti lapai $1?75

Vainikėlis, maža jnaldq knygelė. Pa
vaikai. rpišių maldos, drūtais juo
dais apdarais ...................................... 75c

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

Apie Dangų, Saulę, Mėnesi ir Žvaigždes 10c 
Elenutė ir Jonukas, gražios apysakait. 25c 
Biblija, su 379 paveksl., iiaiikinimai,

kų jie reliktą' ........    $2.25
Celibatas, neveduisų Kunigų Gyvenimas

ir Darbai ........ _....................................... 30c
Burykia ir Burtininkas, pasikalbėjimai

apie burtus ..................  .'. 35c
Dainų Knyga, su apie 120 (vairių dainų -75c 
Detroito lietuvių katalikų muštynės ir 

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

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

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

^tnuno Upę ............................................... 35c
Eustachijušas, apysaka iš pirmutinių

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

Jdtoki elgesiai, su paveiksi................... 30c
Geros Rodos, su daugeliu gerų pamok. 15c
Grigo Kalėdos ir £>eno 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
Kaba'las, laimės rodyklė, su Saliamono 

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

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

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

knyg. su paveiksi. '............................ 65c
Nedoras žyda^, {domūs 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 paskui žinoti .............._........_..... 25c
Patarimai Vyrams ir Moterims, kas

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

Praloto Olišausko Nuopelnai už Nu- 
smaugimų Savo Meilužės, su paveik. 25r

Pekla, Kur JI Yra? Kam Reikalinga? 
Ir Kokius Žmones Kankina, su pa-, 
veiksi, jrankių kankinimo ..........  30c

Ragana, graži apysaka ....................... x... 35c
Raktas* j Laimingų Gyvenimų, atidaryk

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

Noah Ark’a s. {domūs skaitymai ........... 25c
Rymo Popiežius, ar jis yra tikras

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

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

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

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

Laiškams popiera, rašyti Į Lietuvą, su
apie 15 skiftingų pasveikinimų. T u z. 
40c; 3 tuz. $1. /

Tyra Mostis. Nuo rožės, peilių ir bile 
kokio niežulio. Uncija .. „............... $1.25
Dvi uncijos .........................  ...... $2.25

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

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

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

taro (hayfever) ....................... —....... $1.25
Palangos Trajanka 75c, didesni pakeliai po 
1.00. ,
Nuo Peilių .......................... „....................  85c
Nuo vandeninės ir širdies ligų —60c 
Nuo nemalonaus kvapo T....... .............  85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn> —..._ 85c 
Nuo veneriškų ligų ...................... -....... $1.25
Plaukų tonikas, augina plaukus, valo

plalskenas, sulaiko slinkimų ir nuo 
pražllimo .....................................-............ 60c
Norintieji įsigyti bile vieną Iš virš minėtų 

knygų ar žolių, rašykite {:

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

(adv.) 

pastangų šiam darbui įdėjo, 
atidarė susirinkimą ir pirmi
ninkavo.

Į susirinkimą atsilankė ne
didelis skaičius tėvų, bet vi
si šį darbą užgyrė ir pasiža
dėjo savo vaikučius leisti.

Nutarta asmeniškai kalbinti 
tėvus arba pasiųsti laiškus, 
kad suorganizavus didesnį bū
rį-

Mokyklėlė bus šeštadienį po 
pietų. Mokytojas dar nežino
mas. Yra gautas pasiūlymas 
paimti iš naujai atvykusių, 
kurių tarpe randasi profesio
nalių mokytojų. Mokyklėlės 
komitetas patarimus ir pasiū
lymus priėmė domėn ir dės 
pastangas kuo greičiau šią 
mokyklėlę atidaryti. Yra ieš
koma patalpa ir, gavus vietą, 
bus šaukiami vaikučiai užsi
registruoti.
. Montrealo lietuviai, jei no
rite, kad jūsų vaikai neuž
mirštų savo tėvų kalbos ir mo
kėtų lietuviškai skaityti ir ra
šyti, tai nedelskite ir praneš
kite vaikų organizavimo ko
mitetui. Pranešdami iš anks
to, palengvinsite komiteto 
darbą ir pagreitinsite moky
klėlės įsteigimą.

Dėl vaikų užregistravimo, 
praneškite J. Vilkeliui, ,CL. 
6258; J. Narusevičienei, CL. 
1683; arba kitiems komiteto 
nariams — J. Petrauskui, J. 
Džiaugiui ir P. Adomoniui.

LLD 47 Kp., Susirinkimas
Vasario 29 d. Lietuvių Li

teratūros Draugijos 47 kuopa 
turėjo susirinkimą Bovet sa
lėje. \I susirinkimą atsilankė 
būrys draugijos narių. Susi
rinkimui pirmininkauti buvo 
išrinktas A. Lukoša. Susirin
kimas buvo įdomus. Apart ei
namųjų draugijos reikalų ir 
tarimų, buvo pakviestas kal
bėtojas ir pravestos diskusi
jos. Kalbėtojum buvo J. Ur
bonavičius. Jis nųpširdžiai ir 
nuosekliai išdėstė savo mintis, 
kalbėdamas apie darbininkų 
padėtį įvairiose šalyse.

Duplessis Nori Pasisavinti
, Lenkų Turtą

Vieno milijono vertės lenkų 
atvežtos meno brangenybės 
buvo nugabentos iš Hotel 
Dieu moterų venuolyno Kve
beke į Provincijos Muziejų 
Kvebeke. Tie turtai buvo 
pervežti todėl, kad, kaip pa
sirodė, Mr. Duplessio nuomo
ne, ji buvus neužtektinai sau
gi. Jų globėju paliko pats 
Mr. Duplessis.

Pasirodo, kad užsienio mi- 
nisteris St. Laurent norėjo 
tuos turtus grąžinti dabarti
nei lenkų valdžiai, bet vie
nuolės, matomai, buvo iš ank
sto susitarusios, ką daryti, ir 
tuos turtus atidavė Duplessiui.

Duplessis, kad pateisinus tą 
savo žygį, užsipuolė ant St. 
Laurent, kad policija būk tai 
brutaliai įsiveržė į vienuolyną, 
tuo “suteršdama” vienuolių 
nekaltybę, ir, būk tai, susita
ręs su Stalino tarnais, norėjo 
jiems tuos turtus atiduoti.

Jei St. Laurent būtų iš ti
krųjų taip daręs, tai jo žygis 
būtų pilnai pateisinamas, nes 
tie turtai legaliai priklauso 
lenkų vyriausybei, kuri yra 
pripažinta visų valstybių.

Sudiegė Bažnyčia
Kovo 6 d., 5 vai. ryto, už

sidegė MacVicar Memorial 
protestonų bažnyčia Outre- 
monte ir visai sudegė. Baž
nyčia buvo pastatyta 1898 m. 
ir greitu laiku būtų buvę 
švenčiamos 50 metų auksinės 
sukaktuvės. Nuostolių pada
ryta apie $250,000. Rept.

Austrijos Valdžia Atleidžia 
Bausmę Naciam .

Viena. — Austrijos vy
riausybė atleido bausmę 
trim šimtam tūkstančių na
cių, tarnavusių antrinėse 
valdžios vietose pirm karo 
ir laike jo.

. .Paryžius.—Francijos vai-, 
džįą areštąvo dęportuot 11 
rusų šeinių į Sovietų Sąjun
ga.

“Ko žmones nepaliauja rėkauti apie tą tariamąją sto 
ką namų? Man nusibodo apie tai skaityti.”

ST. PETERSBURG, FLA.
Buvo Nepaprastai Gražus 

Piknikas

LLD 45-tos kuopos piknikas 
atsibuvo Jurgio ii- Alenutės 
Bernotų ūRyje, apie 6 mylios už 
Tampos. Ryte nuvažiavę į pik
niko vietą radome dar tik vie
ną Alenutę besitriūsiančią apie 
pečių, kurį sulyg jos plano, Jur
gutis pabudavojo ant tyro lau
ko. Pečius kūrenosi, lyg koks 
inžinas, apkrautas įvairiais vi
rimo ir kepimo puodais su 
maistu. Jurgis nesveika vo kiek 
ir jam buvo reikalingas poilęis, 
bet Alenutei ko prireikė ir Jur
gutis turėjo nuvažiuoti, į mies
tą. Negalima praleisti nepami
nėjus; kad visas pikniko pri- 
rengimas ir aptarnavimas, su 
mažyte išimtimi, gulėjo ant 
Alenutės ’ir JČirgučio pečių.

Pikniko publika irgi pradėjo 
rinktis anksti. Svečiai atvažia
vę iš kitur, su didele dauguma, 
viršino vietinę pikniko publi
ką. Orlando bene turėjo di
džiausią atstovybę, iš 'kur atva
žiavo Lietuvnikai, Uraitis su 
sūnum, Lukienė, J. Silaski, Jo
nas Vilkelis, kadaise buvęs LSS 
centro komitete ir dar vienas, 
kurio pavardės nebeatsimenu. 
Iš tolimų kolonijų, tai iClevelan- 
das turėjo geriausią atstovybę, 
kuri seka: Kazimieras ir Megu- 
tė Valaikai, Jurgis ir Stela Da
niai, Antanina Kelly ir buvęs 
Cleveland© lietuvių švento Jur
gio parapijos klebonas, kun. J. 
Halaburda. Iš detroitiečių bu
vo dd. Tvaskienė, Greblikienė 
ir Jonas Milleris. Iš kitų kolo
nijų buvo po mažiau.1 /

Alenutės pagamintas maistas 
būvo labai skanus bei įvairaus 
pasirinkimo ir užsigardayimui 
dar turėjo iškepusi bananų py
rago. O prie tam, dar draugės 
Pakalniškienė ir Zabalckienė 
atvežė po gardų razinkų pyra
gų.

Prie to viso dar turėjome 
programą, susidedančią iš mu
zikos, dainų ir šokių. Buvęs či- 
kagiętis Urniežis pagrojo ant 
armonikos įvairių lietuviškų šo
kių, solo ir maršų ir abu Ur- 
niežiai gražiai padainavo kele
tą duetų. Uj’nie.žiai St. Peters- 
burge užsidėjo puikią drabužių 
valymo ir taisymo įstaigą. Prie 
to viso dar turėjome progą iš
girsti Adelės Pakalniškienės 
aukštai išlavintą soprano balsą. 
Daugelis dar atsimena, ypatin
gai rytinių valstijų lietuviai, 
draugės šalinaitės dainorių 
grupę, kuri nekuris laikas at* 
gal, Clevelande savo dainomis 
publiką taip sužavėjo, kad miči- 
ganietis ūkininkas J. Juodaitis 
paaukavo $40. Adelė Pakalniš
kienė buvo narė tos dainorių 
grupės. Pikniko svečiai nesi- 
skirstė iki sutemos, nors neku- 
riems reikę jo apie 100 mylių 
parvažiuoti namon.v

Alenutei ir Jurgiui Berno
tams, nb vien LCD 45 kuopos 
nariai, bet ir visi pikniko daly- 
viai buvo dėkingi už tokį juo- 
dviejų triūsą -ir pavelinimą jų

puikios-vietos piknikui. Taipgi 
negalime praleisti netarę ačiū 
ii; J. Silaskiui, Lietuvninkui, 
Urniežiui, Kriaucevičiuį ir ki
tiems, kurie savo limozinais at
vežė į pikniką tuos, kurie ne
turėjo kitoniško būdo atvažiuo
ti. N. S.

Atrado 25,000 Metu Senumo 
Kaulus Meksikoje

_________< .

Mexico. City. — Ameri
kiečiai ir meksikiečiai mok
slininkai atkasė kaulus 
žmonių, gyvenusių Meksi
kos žemėje 24,500 metų pir
miau, negu Columbus,atra
do Ameriką.

Kopenhagen, Danija. — 
Nežinia kas mete bombą j 
Komunistų Partijos patal
pa-

PAJIEŠKOJIMAJ
Uršulė Dąnclaitytč pajieško savo 

dėdės Juozo Danilaičio ir jos tėvas 
Jonas Danilaitis, jioško savo brolio, 
rpdos, kad gyvena Philadelphia, Pa. 
Iš Lietuvos — Vigrelių apskr., nuo 
Vilkaviškio. Atsišaukite pas Mrs. 
Urbas, 1126 Albright Ave., Scrap
ton, Pa. -

pranešFmaT
MENKELIŪNAITĖS 

KONCERTAI
Prašome jsitėmyti kokiose vielose 

ir kada įvyks Menkeliūnaitės Kon
certai :

Pittsburgh, Pa. — Rengia LDS 8 
Apskr. Šeštadienį, kovo %) d., 100 
State St., Wilmerding, Pa. Pradžia 
8 v. v. Sekmadienį, kovo 21 d., Liet. 
Mokslo Draugijos šulėje, 142 Orr 
St., Soho dalyje. Pradžia 3 vai. die
ną. Vakare, 6-tą vai. bus pagaminta 
skani vakariene. Įžanga į Koncertą 
$1, į vakarienę, $1.50. šeštadienį, 
kovo 27 d., 798 Pine St,, Ambridge, 
Pa., # v. v.

Detroit, Mich. — ■■ Balandžio 4 d., 
C.I.O. Hall, 14th St. ir McCrovv 
(buvusioje Finnish Hali), pradžia 
5° v. v. Įžąnga koncertan $1.20. Šo
kiams 50c. Po programos bus šo
kiai. (x)

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Photo” Studija už la

bai prieinamą kainą, Wilkes-Barre, 
Pa. Studija randasi viduje miesto, 
ant Public Square, renda nebrangi. 
Dėl daugiau informacijų, kreipkitės 
į Valinchus Studiją, 9 Williams St., 
Pittston, Pa. (66-69)

a—m—

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.
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LLD 145 Kp. Susirinkimas

LLD kuopos susirinkimas 
kovo 7 d.buvo skaitlingas. Su 
daug naujų žmonių, Atvažia
vusių iš kitų miestų, teko su
sipažinti.

Laikraščių vajininkė drg. 
Ona Bernot išdavė raportą iš 
vajaus, pranešdama, kad už 
naujas ir senas prenumeratas 
pasiuntė, į “Vilnį” virš $300, 
“Laisvei” arti šimtą dolerių. 
Didelis pagyrimas vajininkams 
už gerą pasidarbavimą!

Nutarta prisidėt prie “Vil
nies” stiprinimo fondo. Paau
kauta iš iždo $15 ir išrinkta 
du žmonės, Repečka ir Ber
notienė, parinkti aukų.

Nutarta rengti parengimas. 
Į komisiją išrinkti: Ch. Mai- 
cinka, J. Alvinas ir A. Buddy.

Po' susirinkimo draugė A. 
Jonikienė, viena iš “Vilnies” 
redaktorių, kuri dabartiniu 
laiku lankosi mūsų mieste, 
pasakė trumpą prakalbą. 
Smagu buvo susipažinti su 
drauge A. Jonikiene. Ji yra 
drąsi, pasišventus darbo žmo
nių reikalams.

Tą pačią dieną vakare pas 
drg. Mays, Inglewoode, susi

rinko būrelis draugų'' ir drau
gių. Drg. Mays gražiai pri
ėmė visus svečius. Pasikal
bėjom apie spaudą ir kitus 
šių dienų reikalus. čia ant 
vietos tapo sudėta virš’$100 
“Vilnies” palaikymui.

Reikia pažymėti, kad drau
gai Mays (Mokslaveckai) 
dažnai priima ir pamyli sve
čius, bet šiuo sykiu ne tik pri
ėmė, bet dar ir aukavo “Vil
nies” reikalams $25. Smagu 
turėt tokie geri draugai, kaip 
kad Mays. Jų visa šeima iš 
penkių priklauso pirmeiviško
se organizacijose ir dalyavu- 
ja su pirmeiviais.

Suorganizuota Lietuvių 
Piliečių Kliubas

Mes turime seniausią lietu
vių kliubą mieste, tai Lietu
vių Laisvės Kliubas. šis kliu
bas Los Angelėse gyvuoja jau 
40 metų. Pereitam metiniam 
kliubo susirinkime nutarta su
organizuoti piliečių skyrių. 
Kas tik yra pilietis, gali pri
klausyti. Mokestis visai ma
ža, Įstojimo nėra. Jau gau
ta keletas naujų narių. Rei
kia tikėtis, kad šis kliubas iš
augs į didelę organizaciją.

į • Komisijon organizavimui pi- 
I liečiu skyriun įėjo: Povilas 
; Pupis, Chas. Marcinka ir P. 
Repečka.

Reikia teisybę pasakyti, kad 
draugas Pupis daugiausia yra 
pasidarbavęs pfie suorganiza
vimo Lietuvių Laisvės Kliubo 
piliečių skyriaus. P.’ R.

SKELBKITĖS LAISVĖJE»

Matthew 
RUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai , 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

TeL MArket 2-5172
■ ■ , .. 1 ;•*=

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-rno pusi.) 

kodėl taip atsitiko, kad žydai, 
atmetę ąrtimo meilės Mokytą
ją, pasidarė daug uolesniais 
Jo didžiojo įstatymo vykinto
jais, negu tie, kurie tariasi jo 
mokslo išpažintojais? Be 
priežasties čia taip neatsitiko. 
Kas nors čia bus pakaltintas.” 
(Darb.,xkovo 19 d.)

Aš su mielu noru paaiškin
siu ir apkaltinsiu. KMti mūsų 
kunigai ir klerikalinės spau
dos redaktoriai.
tas, kaip 
katalikus 
lio.

Seniau 
laikais
Nežiūrėkime, ką kunigėlis da
ro, bet tikėkime, ką jis sako.

Dabar tie patys žmonės sa
ko : Neklausykime kunigėlio 
žodžių, tik sekime jo darbe
lius!

Niekas ki- 
tik jie mūsų brolius 
išvedė iš tiesos ke-

geriau. Tais 
sakydavo:

būdavo 
žmonės

Vienas geras ’ draugas iš siuntė japoną Šiničį į Jung. 
Floridos Miami rašo: Tautų radijo konferenciją

“Manau, kad jau pastebėjai Genevoj, Šveicarijoj. Komi- 
Laisvėje, jog mūsų LDS 54 sija beveik vienbalsiai at- 
kuopa nupirko du šėru KuL metė papeikimą.
tūrinio' Centro namo už $50, /
du Šeru už $20 Vilnies ben- AREŠTAI DĖL BALSŲ 
rlrr»v#»c iv r» a a 11 Ir n i šimtą rlv>- m r-* -r -m r t 'is.t-.tvdrovės ir paaukojo šimtą do- TRUMANUI
lerių Wallace’o išrinkimui į i
prezidentus.” i Washington. — Republi-

Pastebėjau ir džiaugiausi. į konų vadai įtaria, kad Tru- 
štai kuopa, kurios gražų pa- mano valdžia, areštuodama 
vyzdį galętų pasekti daugelis ■ nepiliečius komunistus ir u-

1 1 • • įnįjų vadus, nori pasižvejot
daugiau balsų prezidenti- ,

i niams rinkimams.

( kitų kuopų.

SIŪLOMA NEMOKĖTI 
VETERANAM UŽ ŠOKIUS

t
Washington. — Kongreso, 

atstovų rūmas užgyrė su- 
i manymą, kad valdžia sus- 
i tabdytų apmokėjimą karo 
! veteranams už pamokas šo
kių, jodinėjimo ir skraidy- 

i mo lėktuvais. Iki šiol val
džia' išmokėdavo 200 milio- 
nų dolerių veteranam per 
metus už tokias pamokas.

^4® * ’I*

I
J. J. Kaškiaučius, M. D.; • 

580 Summer Avenue, ' ‘
Newark 4, N. J. Į *

HUmboldt 2-7964 į
aSa *.* *9a -Y. ^9* «2a*2a iKov VI v •A" • A*
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LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE '
Valgykite Pietus pas

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

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

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

---------------------------------------------------------- —„----------------------------------------------

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

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

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

Valgiąis įr gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE 
PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yrą dį^ejįs pasirinkimas visokių valgių 
S t

ATDARA DIĘN4 IR NAKTJ 7 DIENAS SĄVĄITBJE

282 UNION AyĘ. BROOKLYN, N. Y
Tel. ĘVergreon 4-9612

GREEN STAR BAR & (.lill l
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, ųžeipa 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

- ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne •

PĄRĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET 
(Skersai, nuo Republic Teatro)

5 pusi.—’Laisvė (Liberty, Lith. Daily)— Antr., Kovo 23, 1948

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui vaikų suknelių

Nuolatinis <J&<*bąs. Gera Algra 
Linksmos darbo sąlygos.
J. BROOKS, Inc.

687 • BOULEVARD
BAYONNĖ. N. J.

(Tarpe 26th ’ir 27th Sts.)
(70)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

UŽBAIGIANTIEJI 
RANKINIAI PROSYTOJAI 

prie vyriškų coatų. 
GERA ALGA 

WALFISH CLOTHING CO.
702 BROADWAY, N. Y. C. 

ALGONQUIN 4-3867
(71)

Tarpt. Komisija Atmetė 
Papeikimą MacArthurui

Washington. — Sovietų 
ambasadorius Paniuškin 
siūlė, kad Tolimųjų Rytų 
Komisija papeiktų generolą 
MacArthurą už tai, kad jis’ 
be komisijos leidimo pa-

Planuoja įrengti auto pasta
tymui plotą ant stogo auto
busų stoties, esančios netoli 
Times Square. Talpinsiantį 
apie 500 mašinų.

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV. 4-8698
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LDS Pirmoji Kuopa 
Protestavo Prieš 
Deportavimus 

t

Savo susirinkime, įvykusia
me kovo 4-tą, Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo pirma 
kuopa nutarė pasiųsti imigra
cijos departmentui tokią re
zoliuciją :
On The Case Of Arresting 
Aliens Non - Citizens Legally 

Residents In The USA.

Bon. B. Miller,
United States Commissioner 
Of Immigration and 
Naturalization,
Philadelphia 2, Pa.

We are alarmed over your 
policy of carrying out the 
political arrests of aliens. Ar
rests are hysteria-provoking,, 
endanger our rights and 
waste taxpayers’ money. We 
condemn any attempt to use 
the immigration laws for 
partisan political purposes or 
to terrorize the foreign-botn. 
W’e protest the attempt to de
port legally-resident. non-citi
zens for their political opini
ons. Your activities in these 
cases endanger American de
mocracy. We demand an 
end to the political arrests 
ant thretened mass deporta
tion of non-citizens.

This resolution unanimous
ly adopted at the meeting of 
the Association of Lithuanian 
Workers of America. Branch 
1, on March 4th, at the head
quarters, 419 Lorimer Street, 
Brooklyn 6, N. Y.

Secretary M. Stpkoff. 
46 Ten Eyck St.
Brooklyn 6, N. Y.

Sugrįžo iš Ligoninės
» Izidorius čiurinskas ilgokai 
sirginėjo, išbuvo ligoninėje 
nuo sausio 16 d. Dabar jau 
grįžo į namus, po biskį sveiks
ta. Jo adresas yra 385 S. 2nd 
SU, Brooklyn, N. Y. (base- 
mėnt-rear). Jo draugai kvie
čiami jį aplankyti. čiurins
kas yra dienraščio Laisvės 
skaitytojas. Šią žinutę pra
nešė jo žmona Helen.

■------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -----

Dienraščio Laisvės
[[ PIKNIKAS ■ į
< Bus dviejų dienų šventėje s

Sekmadienį

LIEPOS ! JULY
L KLAščIAUS J

Clinton Park e
i Betts & Maspeth Avės.

Maspeth, L. L, N. Y.
»-——————-—--—-j

Clifton Webb ir Maureen O’Hara filmoje “Sitting 
• ■ ..Pretty,” Roxy Teatre, New Yorke.

Teisėjas Pasmerkė 
Nuomu Kėlėjus

New Yorke vyriausia teisė
jas Hofstadter pasmerkė mie- 

istavąją H'ousing Bent Com- 
! mission už leidimą kelti nuo- 
; mas trimis dešimtimis nuo- 
į šimčių nuolatiniams Hotel 
j Martinique gyventojams.

Menama, kad jo nuospren- 
j d is sutramdys komisijos jau 
i pirmiau leistus pakėlimus nuo- 
i mų kituose viešbučiuose. 

■ ... ... ... — . I
Supykęs, kad negrąžina jam 

I skolos, o gal negalėdamas be 
i tų pinigų verstis, Adolph 
i Friedman, 50 metų, pasiko
ręs savo raštinėje, 63 E. 9th 

i St., New Yorke. Gyveno 43- 
j 08—41st St., Long Island Ci
ty.

4,200 Spaustuvininkų 
Sustabdė Darbą

Įvairius spaudos darbus dir
bančiose 247-se šapose su
stabdyta darbas praėjusį pir
madienį deryboms unijos su 
firmomis nutrūkus. Darbi- 

į ninkus atstovauja AFL Typo
graphical Unijos Lok al as 6- 
tas, žinomasis kaipo Big Six.

Nesusipratimas prasidėjo 
; firmoms pareikalavus, kad 
i darbininkai dirbtų ilgesnes 
darbo valandas — vietoje po 
senu kontraktu dirbamu 36 ir 

l
' ketvirtadalio, dirbtų 40 va
landų.

Senasis kontraktas buvo pa
sibaigęs gruodžio 31-mą. Bo

ksai, turėdami Taft-Hartley 
! įstatymą, vilkino derybas, vis 
I nesitarė su unija, nesirašė 
i naujo kontrakto. O kovo li
tą, be unijos sutikimo, paskel
bė pailginimą darbo valandų.

Un’ijistai, susirinkę ' kovo 
14-ta, bosu reikalavimu dirb
ti ilgesnes valandas atmetė, 
paskelbė tą jų pasimojimą 
p r i l y gstan č i u u ž d ra u d i m u i
dirbti — “lockoutui.”

Sustabdymas darbo' palie
čia tik , įvairius spausdinius. 
Lokalo ‘derybos su laikraščių 
spausdintojais tebesitęsia.

Buvęs planuotas Wall Street 
Į darbininkų streikas prieš New 
! York Stock ir Curb Exchange 
dar atidėtas, bet galimybės 
nepraėjo, sako unijos viršinin
kas John Cole.

Giuseppe Aliberti, 41 m., 
pirštininės savininkas, areš
tuotas LaGuardia stotyje, 
parvykstant iš Italijos. Kal
tina suokalbyje šmugeliaūti 
heroinu.

Išeinantis iš šaldytuvo car
bon dioxide gasas yos neuždu
sino Sabbattino D’Antonio su 
žmona ir jų 3 vaikus, gyve
nančius 697 Midwood Street, 
Brook lyne. ‘ Juos atgaivino 
ligoninėje.

Į Jūra—Ne Bala, 
Joje Nepašposausi

į -------------
Du 17-kos metų vyrukai, 

William Lefkowitz ir Jerry 
i Schwartz, vos neišplaukė į 
(jūras nenoromis, išbandydami, 
kaip gyvenasi kariškoje gy

vasties gelbėjimosi valtyje.
Iš karto, pakrantėj, ties Bay 

[Parkway, viskas ėjosi gerai. 
[Bet ne už ilgo staigus vėjas 
! nuplėšė jų naminę burę su 
[ visu stiebu . Vėliau banga nu- 
[sinešė irklą ir juos pradėjo 
’ nešti vis tolyn nuo krašto. 
[ Vaikinai pradėjo šauktis 
i pagalbos, bet niekas negirdi, 
į Pavargusius, sušalusius ir iš
sigandusius už penkių valan
dų juos išgelbėjo policija, pa
šaukta jų nelaimę pastebėju- 

' šio motoristo.

Veteranas Vis Dar 
Viešbutyje

Richard Cox pradėjo antrą 
savaitę gyvenimo puošniame 
W a 1 d o r f- A st o r i a v i e š b u ty j e, 
New Yorke, su prašymu ge
radarių nemokėti jo ten bu
vimo bilų. Jis sako, tikslas 
jo ten susikraustymo buvo ne 
gyventi iš labdarybės, bet at
kreipti visuomenės domę į ve
teranų padėtį ir išgauti valdi
nį veteranų aprūpinimą bu
tais.

Jo vieno gyvenimas viešbu
tyje laikinai, sako jis, neišri- 
ša kitų veteranų nei jo pa
ties benamystės problemų. Jis 
ten įėjo žadėdamas bilą pri
statyti miestui, o pats sumo
kėti apie $4(Į nuomos už mė
nesį. Tai apie tik, kiek vi
dutinio' veterano šeima išgali 
mokėti.

Ryškiau, Negu Eilė 
Prakalbą, Negu 
Stora Knyga

Geras scenos kūrinys vienu 
i vakaru pavaizduoja įvykius 
ryškiau, .negu eilė prakalbų, 
negu stora knyga.

Tokiu kūriniu-yra B. Dau- 
I guviečio penkių veiksmų dra
ma “Pergalė.”

Ji bus suvaidinta ateinan
čio mėnesio (balandžio) 11, 

i Labor Lyceum salėje.
Ji prięš jūsų akis atskleis 

i tuos šiurpius vaizdus, kuriuos 
mūsų tėvynė Lietuva nacių 
okupacijos metu pergyveno. 
O tatai pergyveno ir pąskilbu- 
sis Lietuvos dramaturgas ir 
dabartinis Vilniaus Valstybi
nio Dramos Teatro režisierius 
Dauguvietis. Ir kai jis tatai 
savo kūriniu vaizduoja, tai 
žino, ką daro.

“Pergalės” statytojai 
— Brooklyno Lietuvių Liau
dies Teatras — kviečia jus šį 
stambųjį vaidmenį pamatyt.

O kad iš anksto bent dali
nai užtikrint šio kūrinio pa
statymo lėšas, esate prašomi 
tuojau įsigyt bilietus., I š 
anksto pirkdami gausite 25c 
pigiau—už $1.00; prie durų 
bus $J.25. Jų galite gauti 
Laisvės raštinėj ir pas daugelį 
kitų jų pardavinėtojų.

Po dramos bus šokiai prie 
Jurgių Kazakevičiaus orkes
tro.

Taipgi iš anksto prašome 
pribūt į salę anksti, nes už- 

'danga pakils lygiai 3:30 po
piet. Bengėjai ryžtasi sulau
žyt tą nelemtą įprotį valanda 
ar ilgiau programos atidary
mą nutęst. Pergalietis.

DANTŲ GYDYTOJAS |

Dr. A. Petrikai 
3C3 

221 South 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

* •
Tel. EVergreen 7-6868

j 9—12 ryte Valandos. gvakare
1 S

Penktadieniais uždaryta.
••tuittJiiiuiuiiiiiiiimiiHiHiiinuiniiiutiiutiiiiiiniiiiiniuiiHiiiiiiiiiitiiiiuuiHuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Veteranas su Trimis 
Vaikais Nakvojo 
Central Parke

Joseph Tenore, 26 metų, su
žeistas kare, buvo atrastas 
nakvojant Central Parke pra
ėjusio sekmadienio vakarą. 
Ten pat su juomi nakvojo jo 
žmona Winifred, 22 motų, 
taipgi jų kūdikiai — vienas 
6 savaičių, kitas 17-kos mėne
sių, trečiasis 5 metų.

Jie buvo ten nakvoję naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį, 
drėgname, šaltokame 51 laips
nio ore.

Sekmadienio vakarą juos 
parsivedė jauna moteriškė. į 
savo pustrečio kambario 
apartmentą New Yorko West 
Sidėj. Jinai atsisakė paduoti 
savo pavardę garsinimui, sa
kydama, jog garsinimasis nu
pigintų vertę jos pastangų 

i palengvinti užsipelniusio žmo
gaus gyvenimą. Tenorės gy
vena iš $28 uždarbio savaitei, 

r neišgalėdamas brangaus bu
to, tad juo sunkiau butą gau
ti.

Georgie Bochow yra tik 17- 
kos mėnfesių amžiaus, bet jis 
jau meto 10-ties svarų sunk- 
menas taip lengvai, kaip kiti 
to amžiaus vaikai meto plas
tikinius barškučius. Būdamas 
3 mėnesių jis jau galėjo iš
silaikyti pasikabinęs smakru 
ant paikos, o suėjęs metus jau 
pradėjo važinėti “scooteriu.” 
Jis ir valgo, kaip senis. Greta 
pieno, jis valgo žalius oiste- 
rius, klemsus ir marinavotas 

silkes.

Tuo tarpu tūli mūsų valdi
ninkai, taipgi šalies komerci
nė spauda rėkia už naują ka
rą, kuomet kariavusieji dar 
praėjusiame kare neturi pa

stogės. Argi nuostabu, jog 
masės eilinių žmonių, vetera
nų ypątingai, kalba už išrin
kimą Wallace’o, kadangi jis 
kovoja už taiką ir žmonėms 

[geresnį gyvenimą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 

2 metų mergaitės, šeštadieniais ir 
sekmadieniais paliuosuojame... Kam
barys, valgis ir alga. Kreipkitės: 
B. Corn, 514 Autumn Ave., 
Brooklyn, N. Y. (East New York) 
— antros lubos. (67-72)

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų piety, 

kreipkitės j 

Lorimer Coffee Shop 
Frank Domikaitis 

Savininkas

417 Lorimer Street
• Laisvės Name

Brooklyn, N. Y*

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių Valgių 
gražus pasirinkimas.

į),......- įr , n" , ■ ----------------------- [į

Gražiai Parėmė 
Mūsų Darbuotę

Kovo 14-tą įvykusi mūsų 
pramoga, Laisvės salėje, susi
lankė gražios paramos iš 
Brooklyno visuomenės. Tų7 
rėjome nemažą būrį svečių, 
kurie duosniai parėmė civi- 
lėms teisėms ir bendrai dar
buotei keliamą iždą.

Paramos vis dar gauname 
ii- po pramogos. Daugelis ne
galėjusių dalyvauti arba ne
turėjusių su savimi atitinka
mos sumos priduoda valdybai 
savo donį po pramogos. At
rodo, kad tuo šūviu bus su
kelta virš $300.

Dvi draugės, ne narės, do- 
ivanojo savo darbą, suruošė 
| apstų ir gerą užkandį, tikrą 
vakarienę, taipgi pridėjo do
vanu maistu. 

4 •
Oficialė programa buvo ri

bota, tik viena trumpa pra
kalba. Tačiau diskusinių pa

sikalbėjimų tarp grupių čia 
nestokavo. Buvo ir dainų, 

.kadangi mūsų nariuose ir dar
bo rėmėjuose yra žmonių iš 
visų lietuviškojo gyvenimo • v • 1sričių.

Dėkojame draugėms maisto 
parnešėjoms ir visiems už 
talką darbu ar aukomis.

Mūsų fondas dar vis neuž
baigtas, Lietuvių klubas esa
me pasiskyrę sukelti tūkstan
tį dolerių teisių gynimo ir 

j darbininkiškos apšvietos rei
kalams.' Tai mūsų metinės 
veiklos fondas. Pirmiau tu
rėjome sukėlę (didžiumoje, 
tik iš narių) apie $300. šioą 
pramogos proga dapiklome 
apie kitus tris šimtus. Vis 
dar liekasi spraga apie 3-4 
šimtų. Be tos sumos šiais di
džiųjų darbų laikais negalė
sime apsieiti.

Kas dar neprisidėjote, ar | 
galėtumėte padidinti savo as
menišką kvotą, ęsate. prašomi 
padėti mums garbingai už
baigti šį darbą. Norime už 
baigti tuojau, kad galėtume I 
be rūpesties apie nebaigtus 
darbus, pradėti naujus. Au
kas priduokite valdybai ar bi
le kuriam iš jums žinomų 
draugų.

L. K. Klubo Komisija.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Klubo labai 
svarbus susirinkimas jvyks ketvir
tadieni, kovo 25-tą, 7:30 vakaro, 
419 Lorimer St. Visi nariai ateikite. 
Turėsime aptarti bėgančius orga
nizacijos reikalus, sutvarkyti turtą 
ir prisirengti prie vasarinio veikimo. 
— S. K. K. Valdyba. ' (69-70)

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

M50
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

> auginimas plaukų.
Pergarbaniuojame ant jūsų se

no permanent .be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

, I
Bile moteriškė, norinti atrodyti 

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro HaR, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983;

Irene Dunne vadovaujančioje 
rolėje filmos “I Remember 
Mama.” Rodoma Radio City 

Music Hall.

Kaltina Žmogžudystėje
Santo Bretagna ir Willie 

Rosenberg 
nušovėjais 
r’io.

Tai pat 
sulaikyti:
26 metų, gyvenęs 65 
St.; Arthur Traviano, 

St.;

oficialiai įkaitinti
Benjamin Weine-

bylai liudytojais 
Bernard Affronti, 

Lynch 
17 m., 

94 Hayward St.; Edward 
Fennessy, 17 m., 92 Ten Eyck 
Walk, brooklyniečiai. Jie 
matęsi su Bretagna tą vaka
rą, kada papildyta žmogžu
dystė.

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

[ Peter Kapiskas

Man’s BULOVĄ...richly atyled 
...always accurate and depend-

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longines, .

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Antr., Kovo 23, 1948

; Išbandydamas Mašiną
■ Užmušė Žmogų

Joseph Lopono pasiėmė is- 
l bandyti naujutėlį, ką tiktai 
i gautą auto. Pasistačius prie 
I savo namų, 2924 Cruger Ave., 
j Bronx, mašinos apžiūrėti atė- 
i jo ir jo duktė, jauna mergi
na. Įsisėdusi mašinon, duktė 

l klausinėjo, o tėvas atsakinėjo, 
, ką reiškia tie visokiausieji 
' naujoviškos mašinos knyp- 
1 kiai. Mergina spustelėjo ant 
gaso. Motorui buvus neužda- 

(ram, mašina staiga šoko ant 
i šaligatvio.

Mašina ant vietos užmušė 
kaimyną Bernard Pagnozi, 35

I m., gyvenusį 2928 Cruger 
Ave., prie namų besiruošiantį 
fotografuoti savo giminaitę, 
Geraldine Forte. Merginą 
sužeidė. Jinai buvo atvykusi
pas juos viešniose iš Far Rock
away, 521 Beach 20th St.

Tik dėka vikriam apdairu- 
;mui kitas kaimynas Mario Pi
ano spėjo nustumti savo ma

žametį sūnelį ir kaimynų ma- 
Į žą dukrytę nuo šaligatvio 
pirm mašinos užėjimo.

ŽYDĖS DARBUOJASI
TAUTOS KAMPANIJOJE

Apie 500 brook ly n iečių mo- 
torų, suvykusios į susirinkimą. 
Hotel St. George, pasitarti žy
dų tautos reikalais, pasižadė
jo veikliai dalyvauti kampa
nijoje sukelti fondą kare nu
kentėjusių Europos ir Palesti
nos žydų paramai. Yra pasi- 
mota visoje šalyje surinkti 250 
milionu doleriu. & «

1

GYDYTOJAS

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

BROOKLYN, N. Y.
—2 dienom 

į 6—8 vakarais
Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0203

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL 
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174

Lady’a BULOVĄ . . . modem 
bcanty kn every trina line . • 

$3X7S

Now is the time to choose the perfect gift 
...a Parker “51” pen and matchingpepciL 

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

•17-50




