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“Paryžiaus Žlugimas.” 
Kaip Skaityti?
Apie Lietuvius ir Laisvę.
Senatoriaus Taylor’o 

Reikalavimas.
Rašo R. MIZARA

Justo Paleckio “Paskutinis 
Caras“ eina prie galo. Kitą 
savaitę jis baigsis.

Su. kuriais skaitytojais te
ko kalbėtis, visi šį kūrinį gyrė.

Buvo tokių, kurie iš pat 
pradžios jo neskaitė, — tik 
vėliau pradėjo ir tuo būdu tu
rėjo nesmagumų, kol gavo 
pirmesniuosius Ląisvės nume
rius.

Pa
na
ge-

Kai tik “Paskutinis Caras“ 
baigsis, pradėsime Laisvėje 
spausdinti kitą įdomų kūrinį- 
“Paryžiaus Žlugimas,“— kurį 1 
parašė žymusis Uja Erenbur
gąs.

Erenburgas yra gyvenęs 
vyžiuje permetu eilę. Jis 
žįsta francūzų tautą, jis
rai žino kiekvieną Paryžiaus 
kampelį ir jo žmones.

šiame veikale bus pavaiz
duota ta francūzų tautos tra
gedija. kurią teko jai išgy
venti 1910 metais, kai hitleri
nės govėdos beveik be jokio 
mūšio užėmė Paryžių.

Taigi patariame skaityto
jams nepraleisti progos ne
perskaičius tokios svarbios is
torinės apysakos, kokia 
“Paryžiaus žlugimas.“
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Darbo Žmoniy 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metams 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00
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Teismo Indžionkšinas Streikuojantiems Mainieriams
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Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

Washington. — Prez, 
Trumanas kovo 23 d. pra
dėjo vartoti Tafto-Hart- 
ley’o įstatymą prieš 400,- 
000 mainierių streiką mink
štosiose angliakasyklose. 
Jisai paskyrė “tyrinėjimų” 
komisiją, pagal tą įstatymą, 
ir įsakė komisijai, kad ra
portuotų prezidentui balan
džio 5 d. Tada Trumanas,

Palestinos Žydų Vadai 
Paskelbė Savo Valdžią, 
Pradedant Gegužės 16

Jeruzalė, — Kai tik užsi- 
,igs anglų mandatas 

(“globa”) Palestinai gegu
žės 15 d., ant rytojaus ims 
veikti laikinoji žydų val
džia Palestinoj, — nutarė 
Žydų Agentūra ir Vaad 
Leumi (Tautinė Žydų Ta
ryba). Jų priimta rezoliuci
ja griežtai atmeta Ameri
kos siūlomą laikinę Jungti- 

įnių Tautų globą Palestinai 
Taip :*r Skalauja, kad būtų į- 

įgudiškesnis I vYkdytas Jungt. Tautų sei-
- - • mo tarimas — padalinti Pa- 

daugiau savo laikraščiu pasi- > lestiną į n e p riklausomas 
naudoti. 1 > žydų ir arabų valstybes.

★ ★ ★ . Tuo tarpu arabai susprog-
Praėjusį sekmadienį dien-: dino dar apie 40 žydų namų 

rastis “Brooklyn Eagle” iš-1 Jeruzalėje, 
spausdino ilgoką rašinį apie  
Brooklyne gyvenančiuosius ■ ~~ ~ ~ * — - -
lenkus, rusus ir lietuvius. * e -

Lietuviai žymimi kaipo tau- Komunistus už Reikalavimą 
pūs ir pavyzdingi žmonės, ge- .panajĮ{jnt Ba|SaVimU TaksUS 
ri piliečiai.

Suminėti didesnieji lietuvių 
klubai ir kai kurios draugijos. _ t

Suminėta ir mūsų Laisvė, gubernatorius 
tik truputėlį rašytojo apsirik- i Tuck ir kiti kukluksniai po- 
ta: pasakyta, būk Laisvė iš litikięriai iš pietinių valstį- 
Bostono Brooklynan atsikėlė jų smerkė sumanymą 
1917 metais, — turėjo 
1914 metais.» _ v , . t v T .Rašytojas*pažymį, jog Lais 
vė suteikė koncesiją Ameriko 
je gimusiam jaunimui,# prade 
dama spausdinti anglų kalbo 
ję skyrių.

'Straipsnio autorius 
Ralph Foster Weld.

Tie skaitytojai, kurie 
taupo Laisvės egzempliorių, 
gerai padarytų išsikirpdami 
apysakas.

Jeigu jie neturi laiko skai
tyti tuojau..tai, esant sukaup
tai medžiagai rankose, gali 
skaityti vėliau, kada nors net 
už mėnesio kito.

Faktinai, apysaka smagiau 
skaityti “ant syk po daugiau.“

Išsikirpti patartina ir svar
besniuosius straipsnius 
ii aro kiekvienas j 
skaitytojas, besisiekiąs juo |

ne

pasiremdamas raportu, ga
lės patvarkyti, kad genera- 
lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras Tomas Clark rei
kalautų teismo indžionkši- 
no, kuris lieptų mainieriam 
grįžti darban.

Valdinis taikymų direk
torius Cyrus S. Ching rei
kalavo, kad streikieriai tuo
jau grįžtų darban ir tik 
tuomet tęstų derybas su 
samdytojais. Kuomet unijos 
pirmininkas John L. Lewis 
atmetė šį reikalavimą, kai
po apgavystę, tai Trumanas 
ir griebėsi Tafto - Hartley’o 
įstatymo prieš mainierius.

Trumanas, pagal tą įsta
tymą, galėtų versti mainie
rius dirbti iki 80 dienų be 
pertraukos, kol prezidento 
paskirtas komitetas “ieškos 
faktų” apie Mainierių Uni
jos reikalaujamas senatvės 
pensijas.

Unija kaltina kompani
jas, kad jos laužo sutartį 
dėl $100 mėnesinių pensijų 
mainieriams, dirbusiem ka
syklose bent 20 metų ir su
laukusiems* 60 metų am
žiaus.

v Lake Success, N. Y.
Kalbėdamas Jungt. Tautų 
Saugumo Taryboje, Sovietų 
atstovas Andrius Gromyko 
pliekė karines Jungtinių 
Valstijų ir Anglijos /lai
kas, kurios staugia7’ dėl to 
kad Čechoslovakija per
tvarkė savo faiinistrų kabi
netą. šūkavimais prieš7 So
vietų Sąjungą dėl Čechoslo- 
vakijos toki amerikonai ir 
anglai bandą nukreipti 
žmonių dėmesį nuo to, kaip 
jie kišasi į vidujinius Itali
jos, Graikijos ir Francijos 
reikalus.

Gromyko griežtai atmetė 
Čilės skundą, būk Sovietai 
paveikę čechoslovakija pa
keisti jos valdžią. Tą skun
dą remia Amerikos ir Ang
lijos delegatai. Tai yra dar 
viena priekabė karo kurs
tymui prieš Sovietus, už- 
reiškė Gromyko. O tatai da
roma naudai “Wall stryto, 
kuris traukia sau pelnus iš

į kitų tautų kraujo ir pra- 
i kaito.”

Gromyko, tarp kitko, sa
ike:

Čechoslovakija grynai 
i konstituciniais savo keliais 
i pašalino tūlus ministrus, 

’ j kurie išvien su svetimų 
kraštų agentais (anglais- 
amerikonais) darė sąmoks
lą nuversti demokratinę 
Čechoslovakijos respublikos 
valdžią. “Daugiau kaip per 
dvejus paskutinius metus 
Amerikos ir Anglijos poli
tikieriai laikė Čechoslovaki- 
ją lengva sau auka”, bet 
kad jiem nepavyko, tai jie 
ir dūksta. Jie negali pakęs
ti tokių dalykų, kaip “že
mės nuosavybės pertvarky
mas ir pramonių socializa- 
vis Čechoslovakijoj. O jeigu 
kas tik bent vienu žodžiu 
prasitaria apie reikalą ge
rinti santykius tarp Jungt. 
Valstijų ir Sovietų, kiekvie
nas toks tuojau apšaukia
mas komunistu.”

Sovietai Tik Taikos Nori, 
Pabrėžė Jų Ambasadorius .

t

Kongreso Komitetas
Prieš Linčiavimus

\

. Washington. — Daugu
va. Gubernatorius Kaltina ma kongresmanų teisių ko

miteto narių užgyrė bilių, 
reikalaujanti baustinai už
draust linčiuoti (negrus). 
Biliui priešinosi 2 republi- 
konai ir 6 pietiniai demok
ratai komiteto nariai.

Tas bilius' reikalauja iki 
20 metų kalėjimo ir $10,000 
piniginės baudos žmogžu
džiams linčininkams. Jis 
taipgi siūlo bausti iki 5 mtj- 
tų kalėjimo ir $5,000 valdi
ninkus, kurie nesistengia 
sulaikyti linčiuotojų.

Washington.— Virginijos
Wm. 'M.

New York.— Sovietų am
basadorius Amerikai-, Alek
sandras S. Paniuškin kelio- 
liką sykių pakartojo, kad jo 
šalis nieko daugiau nenori, 
kaip tiktai taikos su Ame
rika ir visais kitais kraš- i tai apšaukiama užpuolike, 
tais. Savo kalboje bankiete 
Amerikonų Sovietų Drau- politiką, o už draugiškumą 
giškumo Tarybos, Commo- i su Sovietais kalbėjo demo

kratas senatorius Glen Tay
lor; buvęs Amerikos proku
roras teisme prieš nacius 
Nurnberge, ir Corliss La
mont, Amerikonų-Sovietų 
Draugiškumo Tarybos pir 
mininkas.

; Amerikoje davaryti iki to 
laipsnio, kad jeigu tik bet 
kurios šalies žmonės pagei
dauja laisvės arba. demok
ratinių valdžios permainų, 
tuojau Sovietų Sąjunga už

Prieš Trumano karinę

dore viešbutyje, Paniuški- 
nas stebėjosi, kodėl Jungt. 
Valstijose kurstoma tokia 
karinė isterija prieš taikią
ją Sovietų politiką. Paniuš- 
kinas sakė:

“Šmeižtai prieš Sovietus

Reikalaujama dar 10 
Bilionu Dol. Karo 
Tikslam per Metus 
Kariniai Amerikos Valdininkai Ragina Vėl Įvest Draftą, 
Rekrutuot Jaunuolius i Karinę Lavybą, Didini Armiją

Washington. — Visų A- 
merikos ginkluotų jėgų se
kretorius James Forrestal 
ii* kiti aukštieji kariniai va
dai kovo 23 ,d., po pasita
rimo su prez. Trumanu, iš
vien šaukė kongresą paskir
ti dar 10 bilionu doleriu 
ginklavimuisi per metus, 
neskaitant kitu 11 bilionu 
dolerių; kurių valdžia rei
kalauja armijai, laivynui ir 
oro jėgoms.

Forrestal su savo bend
rais ragino padidinti nuola
tinę armiją bent iki 830,000 
vyrų, vieton kongreso nu
sakytų 669,000; panaujinti 
verstina rekrutavima ka
riuomenėn (draftą) ir į- 
vesti visuotiną privalomą 
karjnę lavybą jaunuoliams. 
Vien oro jėgoms jie reikala
vo $5,442,000,000 per metus, 
vieton $3,022,000,000, ku
riuos kongresas jau užgyrė.

Amerikos Darbo Partijos 
sekretorius Arthur Schur
tzer, kalbėdamas kongresi
niame ginkluotų jėgų komi
tete, įspėjo, kad verstinas 
rekrutavimas būtų vartoja
mas kaip įrankis triuškinti

darbininkų judėjimą. Jis 
nurodė, kaip Trumanas 

1946 m. naudojo kariuome
nę geležinkeliečių streikui 
laužyti. Schurtzer pabrėžė, 
jog niekas negrąsina Ame
rikai karu.

Prieš verstiną kareiviavi-

organizacijų vadai ir Fr. J. ’ 
Libby, atstovas Nacionalės 
Tarybos dėl Karo Išvengi
mo.

Amerika Perša Italiją 
Į J. Tautas, Kad Padėt 
Klerikalam Rinkimuose

Lake Success, N. Y. — 
Amerika vėl reikalaus tuoj 
priimt Italiją į s Jungtines 
Tautas. Pranešama, kad 
Anglijos ir Francijos atsto
vai Jungt. Tautų Saugumo « 
Taryboj taipgi stos už Ita
lijos priėmimą. Ameriko- v 
nai, anglai ir francūzai, 
piršdami greitą Italijos pri
ėmimą, nori paskatinti I
lijos piliečius balsuoti už 
premjero de Gasperio kleri
kalus balandžio 18 d. rinki
muose. Sovietai pirmiau 
priešinosi vienos Italijos 
priėmimui. Jie siūlė kartu 
priimti ir kitus buvusius 
namų palydovus — Bulgari
ją, .Vengrjją ir Rumuniją.

A______ C

Kongreso Vadai Tariasi 
Dėl Rendy Kontrolės

Washington. —.Kongreso 
atstovų rūmo ir senato va
dai sutiko pratęsti šiokią 
tokią gyvenamųjų namų 
rendų kontrolę iki 1’949 m. 
kovo pabaigos. Bet jie dar 
ginčijasi dėl vieno skirtumo 

į tarp senato ir atstovų rū- 
i mo nutarimų. Mat, atstovų 
rūmas nutarė pavesti vieti
nėms rendų komisijoms pil
ną valią kelti rendas arba 
visai panaikinti rendų kon
trolę. Senatas gi siūlė pa
likt valdiniam rendų admi
nistratoriui paskutinį žodį 
dėl to.

Senatoriai Nutarė Skirt 
$275,000,000 Turkijai ir
Graikijai Ginkluoti

Taip, Monarchine Graikija 
Yra Policinė Valstybė. / uz' 

būti Įdraust imti taksus iš pilie
čių už teisę balsuoti rinki
muose. Kalbėdami senato 
taisyklių komitete, jie rėka
vo, kad tai esąs “priešin
gas konstitucijai sumany
mas ir užmačia komunistų 
ir kitų kairiųjų.”

■
(Reikalaujami už balsa

vimą mokesčiai 7-niose pie
tinėse valstijose sulaiko nuo 
dalyvavimo rinkimuose mi- 
lionus negrų ir vargingų 

i baltųjų.}

Tik Piniginiai Baudžiama 
Nacė Kunigaikštė

yra

pa

GRAIKŲ PARTIZANAI
UŽĖMĖ 6 MIESTELIUS

kad I 
krašto

Senatorius Glen Taylor 
siuntė laišką prezidentui Tru 
manui, > reikalaudamas, 
prezidentas atstatytų
apsigynimo sekretorių (minis
trą) iš jo pareigų.

James V. Forrestal, nurodo 
senatorius, yra didelis impe- 

' rializmo šalininkas ir dėl to 
jo buvimas aukštose vyriausy
bės pareigose neša- žalą vi
sam kraštui. # f

Forrestal yra stambus Wall 
stryto Rankininkas, kadaise 
yra buvęs Dillon, Read & Co. 
prezidentas.

Jau seniai progresyviai 
A m e r i kos visuomenininkai 
rimtai stebį mūsų krašto už
sieninę politiką, buvo pareiš
kę, jog Forrestal yra vienas 
iš nenaudingiausių (liaudžiai) 
žmonių Trumano kabinete.

Tai žymėjo ir Henry A. 
Wallace; tai dabar sako se
natorius Glen Taylor, busima
sis kandidatas vice-prezidento 
vietai trečiosios partijos sąra
še.

Munich, Vokietija.— Vo
kietė kunigaikštė Paulina 
Wiet tapo nubausta 25^)00 
markių už tai, kad ji pas 
save slėpė du žymius na
cius nuo karinės amerikonų 
vyriausybės. Ame rikinis 
teismas parodė, kad pati 
kunigaikštė buvo veikli na
cių partijos narė. '

Abejojama, ar prezidentas 
Trumanas Taylor’o reikalavi
mo klausys.

Bet svarbu, kad toks rei
kalavimas yra statomas—liau
dis greičiau pamatys, kas da
rosi Washingtone.

Athenai, Graikija. — 
Graikų partizanai vėl boih- 
bardavo monarchistus Ko- 
nitsos mieste ir užėmė 6 
miestelius Makedonijoj, ne
toli Albanijos rubežiaus. 
Tai jau antra partizanų a- 
taka prieš Konitsą. Pirmą
ją ataką jie padarė pirm 
keleto savaičių. Tada mo- 
narchistai atsilaikė.

Athenai, Graikija.— Grai
kijos monarchistai, pagal 
savo teismo sprendimą, su
šaudė dar 9 paimtus nelais
vėn partizanus.

Tuo tarpu D. Griswold’as, 
amerikonų pasiuntinybės 
galva, tvirtino, būk monar
chinė Graikija nėra polici
nė valstybė.

(Ką kita sako faktai: 
Nuo Griswoldo atvykimo 
Graikijon mpnarchistai su
šaudė apie 1,000 suimtų 
partizanų ir kitų demokra
tinių graikų; areštavo ir iš
trėmė į katorgą salose 18,- 
000 politinių kalinių; nuo
lat daro ablavas, medžioda

mi tariamus komunistus ir 
šiaip demokratinius grai
kus; išleido įstatymą, kuris 
skiria mirties bausmę už 
dalyvavimą streike, ir t.t.)

SENATO KOMITETAS 
PRIEŠ1 PREKYBĄ SU 
SOVIETŲ SĄJUNGA

MacARTHUR-KANDIDATAS 
“PRIEŠ KOMUNISTUS”

Washington. — Senato 
komitetas, v ą dovaujamas 
republikono Homerio Fer- 
gusono, reikalauja uždraust 
pardavinėjimą Sovietams 
mašinų ir kitų reikmenų, 
kurie būtų “naudingi vaka
rinei Europai” pagal Mar
sh alio planą.

Washington. — Senatas 
urmu užgyrė valdžios rei
kalavimą duoti $275,000,000 
karinės paramos Turkijai ir 
Graikijai, esą, prieš sovie
tinį ir komunistinį pavojų. 
Republikonų vadas, senato- • 

i rius Vandenbergas vadino 
I “laisvomis” fašistuojančias 
j graikų ir turkų valdžias. 
Pažangus demokratas sena
torius Claude Pepper įspė
jo, kad karinis Graikijos ir

XT . . ,Tr. ~ Turkijos stiprinimas yra
, Neehna, Wis. Genero- ‘žingsnis į baisiausia isto-

as MacArthur, amerikonų įH• - kara.».jis ragino A- 
komandierius Japonijoj, at-1 merjkos valdovus stengtis 
siuntė cionaitiniam republi- susitaikyt su Sovietais, 
konų vadui C. H. Veltui:  
laišką, kuriame rašo, kad > ei r c r mt
jis sutiko kandidatuot į Amerika Skolina 65 Milionus 
Jungtinių Valstijų prezi- Jungtinių Tautu Rūmams 
dentus, girdi, “prieš spau-'j --------
dimą iš Komunistų Parti- New York. — Amerika 
jos pusės.” paskolino 65 milionus dole-
------------------------- ■--------- rių Jungtinių Tautų rū-

AMERIKOS GENEROLAS CHENNAULT PRAŠO ČIANGUI į mams pastatyti New Yor- 

20,000 AMERIKONŲ OFICIERIŲ IR KAREIVIŲ jveinei. Tie rūmai užimsią
šešis miesto blokus. Pasko
la duodama be palūkanų. 
Sumos atmokėjimai dalimis 
prasidės 1951 m. ir baigsis 
1982 m. '

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generolas Claire 
Chennault ragino paskolint 
20,000 amerikonų oficierių 
ir kareivių Čiang Kai-šekui, 
Chinijos diktatoriui. Jisai 
priminė, jog chinų komu
nistai yra užėmę devynis 
dešimtadalius Mandžurijos 
ir gali užvaldyt visą Chini
ja, jeigu Amerika nepadi-

dins karinės pagalbos Čian- 
gui. Gen. Chennault taipgi 
prašė Čiangui daugiau gin
klų ir siūlė, kad Amerika 
įrengtų jam karinius fabri
kus Chinijoje.

Chennault, Čiango tauti
ninkų valdžios patarėjas, 
sakė, amerikonų oficieriai 
ir kareiviai privalo daly
vauti tautininkų karo fron-

komunis-tuose prieš chinų 
tus. Jeigu būtų priimti ir 
vykdomi tie jo siūlymai, tai 
bent pati Chinija per pus
metį, girdi, galėtų būti ap
valyta nuo komunistų.

Pasak gen. Chennaulto, 
jei Mandžurija ir liktųsi 
komunistų .rankose, -tai la
kūnai iš Chinijos galėtų 
bombarduot Sibiro geležin-

kelius ir fabrikinius Sovie
tų miestus iki Uralo kalnų.

Kalbėdamas užjūrinių ko
respondentų sueigoje, gen. 
Chennault tvirtino, kad jei 
Čiang Kai-šeko tautininkai 
apsidirbtų su chinų komu
nistais, tai Sovietai. nedrįs
tų “užpulti vakarinę Euro
pą”, nes Rusija “negalėtų 
vesti karo dviem frontais?’

Roma. — Italijos premje
ras ;de Gasperi ii; Franci jos 
užsienio ministras Bidaulį 
džiaugėsi savo šalių santar
ve prieš Sovietus.
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, Kas Darosi!
Britų atstovas Jungtinėse Tautose aną dieną pa

reiškė, būk Britanija eisianti į karą, jei kitaip nepavyks 
sulaikyti komunizmo plėtojimasis pasaulyje.

I

Tą pačią dieną Britanijos parlamente buvo iškeltas 
“apsigynimo klausimas.” Konservatyviai parlamento na
riai reikalavo, kad jiems būtų nušviesta, kaip Anglija 
ginsis, jei iškils trečiasis pasaulinis karas; kokias prie
mones valdžia išdirba gynybai.

Tūli parlamento nariai nusigandę atominės bombos. 
Vienas net siūlė, kad iš Anglijos salų būtų iškelta visi 
gyventojai, nes atominė bomba juos sunaikins, jei karas 
iškils.

Komunistas parlamento narys Gallacher įsikišo:
“Čia yra diskusuojama faktai mirties, o ne faktai 

gyvenimo. Mes gi turėtume diskusuoti gyvenimo faktus 
ir pamiršti padūkimą.”

Tai aštrus ir, žinoma, sveikas patarimas. Bet ar jūs 
manote, kad Attlee-Bevino valdžia to paklausys?

Įsisėdę į imperialistų vežimą, šitiedu neva darbinin
kų atstovai kiša žmonėms po akių “mirties faktus”, už
uot siūlę faktus gyvenimo. x

Jie prisideda prie Wall stryto imperialistų ir drąsiai 
kalba apie trečiąjį pasaulinį karą, kuriame gali būti iš
pustytos ne tik Anglijos salos, o ir ištisas pasaulis.

Šitaip nedaro ir negali daryti socializmo atstovai. 
Nes socializmas reiškia mokslą apie gyvenimą,‘mokslą 
apie naują ateitį, mokslą apie visiems darbo žmonėms 
laimę.

ROSARIECIAI įSIGIJO 
SAVO NAMĄ

Argentinos Vienybėje 
skaitome tokia žinia iš Ro
sario miesto:

Smagi žinia, sausio mėn. 
22 d. pažangieji Rosarijos 
lietuviai A. L. Sąjungos 
“Laisvoji Lietuva” 5-tas Ra- i 
jonas — įėjo į nuosavą ne
seniai nupirktąjį namą, 
A ven i da Arijau 471. I

Namas erdvus ir patogus, i 
gražioje centrinėje miesto Į 
daly. Jame įsisteigė A. L. S. ' 
“L. L.” raštinė ir bus visų j 
Rosarijos lietuvių sueigų ir; 
pasilinksminimų vieta. Ne- j 
tolimoj,e. ateityje bus suruoš- j 
tos oficialūs įkurtuvės.

Vadinasi, ir Rietu Ameri.- 
kos pažangieji lietuviai rū
pinasi savo kultūrinių cent-1 

jie i

atsitikimas. Tūlas Alfred 
Sounders . nutarė parduoti 
duoną ir pieną sena kaina. 
[)• kas su juo atsitiko? Nei 
viena pieninė neparduoda 
jam pieno. Jis turi gabentis 
pieną iš už miesto. Jis įsi.- 
tikino, kad jis negali elgtis 
taip, kaip jam patinka.

Laisvas užsiėmimas priei
namas labai mažam skaičiui. 
Jie irgi turi skaitytis su sa
vo konkurentais, bet jie yra 
daug laisvesni už visus ki
tus. Jie gali laisvai išnaudo
ti darbo žmones. Kadangi 
unijos ir juos verčia šiek 
tiek skaitytis su 
tai ir verkia jie 
vas užsiėmimas 
Jiems, žinoma,
bent kokia valdžios kontrolė, i 
bet su ta kontrole jje apsi- j 
dirba lengviau, kadangi jų Į 
žmonės valdžioje.

žmogumi, i

pavojuje, i 
nepatinka ir

SOCIALISTAI
L. Pruseika rašo Vilny j: 

“Keleivis” sako, kad kle
rikalų “Darbininke” rašo 
nemokšos, kvailiai, kas tik 
jiems “ant seilės užėjo.”

Bet su tais kvailiais ir^ap- 
siseilėjusiais keleiviniai ir 
nau j leniniai socialdemokra
tai palaiko tampriausią ben
drą frontą.

3 dieną kovo “Drauge” 
apie socialdemokratus .štai 
kas buvo parašyta: “Cicili- 
kų skelbtoji viera ir atlaidai 
nė šuniui neverti.”/

“Naujienų” pliuškis rekor- 
distas an e i bambt. Prarijo 
klerikalų patiektą tarakoną 
ir. . . bendras darbas tęsia
mas.

rų įsigijimu. Už tai 
verti pasveikinti.

KALBANT APIE
LAISVĄJĮ VERSLĄ

Kanadiškis Liaudies Bal
sas rašo:

Didieji, finausieriai per sa
vo spaudą ir radiją labai 
garbina taip vadinamą lais
vą užsiėmimą. Klausimas

Karo Pavojus ir Darbo Unijos
Pačios stambiausios Amerikos darbo unijos — tai' 

yra jų centrai, kaip ADF ir CIO, — šiandien aiškiai at-; 
sistojo su tais, kurie plepa apie- naują karą, kaipo “de- i 
mokratijos apsaugojimą.”

Pastaruoju laiku, sakysime, CIO vadovybė, kurios 
priešakyje stovi Murray, pradėjo kryžiaus karą prieš j 
tuos unijistus, kurie nesutinka su Marshall© planu, kurie ■ 
priešingi karinei isterijai, keliamai Washingtone.

Išstodamas prieš prezidento Murray politiką, dien-1 
rastis Daily Worker, mūsų nuomone, vykusiai jam išsta-I 
to tokias pastabas: Kadaise, CIO suvažiavime Bostone, i 
Murray pasikvietė į Suvažiavimą Marshallą kalbėti ir ' 
pareiškė, jog, girdi, Marshall© planas, tai esąs dalykas, i 
kuriuo būsią suteikta pašalpa badui ir skurdui šalinti ka
ro nualintuose kraštuose. Jis sakė, jog prie Marshall© j 
pląno nesą jokių • pridėčkų, sąlyginių politinių punktų. 
Viskas, esą, bus pravesta gyveniman vadovaujantis žmo- i 
nįškumo principais.

Dabargi, Daily Worker nurodo, autoritetingi šaltiniaiĮ 
Washingtone skelbia, kad Amerika ruošia Italijon gink- i 
luotą invaziją, jei to krašto balsavimai, įvyksta balandžio 1 
18 d., nepatenkins Wall stryto viešpačių.

Kokia gi čia yra “šalpos programa”? klausia dien
raštis. Marshallo planas siunčia kanuoles į Graikiją,; 
Turkiją, Chiniją—kam? Reakcininkų valdžioms palaiky
ti, liaudies kovai už gražesnį gyvenimą triuškinti!

Akiregyje to, šiuo metu /Murray grūmoja visoms 
CIO taryboms: kurios neremsite Marshallo plano,,tai bū
site suspenduotos arba išvestas iš CIO gretų!

Kurios išdrįsite remti Wallace-Taylor.’ą, būsite bau- ; 
džiamos.

Kaip visa tai galima suderinti su prez. Murray kai- ! 
ba, sakyta Bostone?

Kas darosi CIO, tas pats ir ADF.
Tačiau kiekvienam yra aišku, kad nei CIO nei ADF 

vadovybė neturi monopolijos ant savo narių politinės gal--i 
vosenos. Lyderiai gali daryti ir sakyti vienaip, o nariai i 
— eiliniai darbininkai

Ii naudotis laisvu užsiėmi
mu? Kada panagrinėji, tuo- 
jaus paaiškėja, kad laisvo 
užsiėmimo laisvė priklauso 
visai nedideliam skaičiui.

Darbo žmogus negali sa
kyti, kad jis gera valia pa
sirinko darbininko užsiėmi
mą. Jis turėjo pasitenkin
ti darbininko luomu už tai, 
kad jis negalėjo pakilti aukš
čiau. * Vargiai jis turėjo lais
vę pasirinkti amatą. Jis ėjo 
dirbti tenai, kur buvo galima 
gauti darbą. Anglies kasė
jas pasirinko darbą suodina
me urve ne1 iš geros valios, 
o iš reikalo, kadangi kitur 
j’is negalėj’o gauti.

Dauguma biznierių pasi-. 
rinko viena ar

New York Post rašo, jog
---------------- -------------4.__------------------  Amerikos valdžia taip klau- 

ANGLIAKASIŲ LIKIMAS so Anglijos užsienio reikalų 
NEPAVYDĖTINAS ministro Bevino, lyg Bevi-

U. Pruseika rašo Vilnyje: nas ši°s šaĮies l,rczi-
I dentas.

Per penkis pastaruosius į 
metus šios šalies anglies ka
syklose užmušė 5,968 anglia
kasius. Sužeidė 307,435. Už
tenka tik pažiūrėt į tą sta
tistiką, kad supratus anglia
kasiu nenorą dirbti toj pavo
jingiausioj i n d u s t r i j’ o j-.

Unija reikalauja, kad su
silaukę 60-ties metu
kasiai gautu pensiją iš 
miau įsteigto gerovės f( 
Anglies baronai varosi 
tai, kad angliakasiai dirbtu 
iki 65 metu. Laikotarpis 
penki metai daug reiškia 
žmogaus gyvenime toj pavo
jingoj industrijoj.

jau yra 30
Anglies sa- į 
nauju išlai-j

Kas- jiems |

Katalikų tikėjime svar
biausią vietą užima velnias. 
Jei Romos tėvas su savo 
vaisku — kardinolais, vys
kupais ir kunigais negąs
dintų savo vargšų pasekėjų 
velniu ir pragaru, jie nebūt 
galėję įkurti “nematomą 
imperiją”, kuri yra labai 
pralobus ir pirmutinė smar
kiausiu būdu kovoja prieš 
darbo žmonių gyvenimo rei
kalus.

Kitų tikėjimų, sektų, ku
nigai taip smarkiai negąs
dina savo pasekėjų, tai jų 
ir įstaigos nėra taip galin
gos. .

Jei nori pasinaudot iš 
bailių, turi surast baubą. 
Kaip tikinti velniu yra gąs
dinami, taip dabar, mūs, 
garbingoj šaly visokios rū
šies spekuliantai, per ko
mercinę spaudą, gąsdina 

i šalies gyventojus komuniz
mu ir komunistais. O tuom 
pačiu tarpu lupa nuo žmo
nių nesvietiškas kainas nuo 

; visų gyvenimo reikmenų.
_ ; yra įrodyta

krauna. Ir tiems pelnams 
nėra galo!

Priminsiu tik General 
Motors kompanijos pelną. 
1946 metais ji turėjusi 87 
milijonus gryno pelno. Na, 
o 1947 metais, pagal pasku- 
tinias žinias, ji turėjo gry
no pelno 287 milijonus! Ma
tome aiškiai, kodėl tie pel
nai pakilo. Mūsų vyriausy
bė nekreipia jokios atydos 
į savo šalies liaudies apvo
gimą legaliu būdu. Bet ji 
rėkia prieš pasaulinį revo- 
liucijinį judėjimą, kaltinda
mas komunistus riaušių kė
lime.

Visam pasauly darbo 
žmonės kovoja už savo eg
zistenciją, už gyvybės palai
kymą, o mes gelbstim vi
sur tiems, kurie liaudį iš
naudoja.

darys kitaip, nors sakyti viešai

Gaila, kad šiuo krizio metu, šiuo karines isterijos 
metu, CIO vadovybė pasirinko tokių poziciją!

M

“Pagyvins” Partiją
Po to, kai Bronxo piliečiai išrinko į kongresą darbietį • 

Leo'Isacsoną, demokratų partijos mašina (tame rajone) i 
buvo lyg ir pritrenkta. Demokratų lyderis Edward J. ' 
Flynn, matyt, ilgai galvojo ir planavo, kas reikia ten da-į 
ryti, kad sutvirtinus griūvančią partiją, kad sulaikius j 
balsuotojus nuo darbiečių ir nuo Walltfce’o.

Šiomis dienomis Mr. Flynn paskelbė “receptą” savo ■ 
partijai “atgaivinti.” Girdi, bus daugiau ruošiama viso
kių pramogų, daugiau rodoma veiklumo ir tai padės i 
demokratams atsigriebti.

Bet p. Flynn pamiršta, jog tik mažmožiais, pramo-: 
gėlėmis partijos nepalaikysi.

Svarbu, kokią programą demokratų partijos lyderiui | 
iškeps savo suvažiavime; svarbu, kokius kandidatus jie ; 
statys prezidento, vice-prezidento vietoms, taipgi kong- , 
resmanų ir senatorių vfetoms.

Kaip šiandien dalykai atrodo, tai demokratų partijos I 
lyderiai vykdys gyveniman Trumano programą, kuriai 
diametraliai prieštarauja Henry A. Wallace.

Washington. — Valdžia Faktais jau 
šaukia Amerikos italus laiš- daug kartų, kad stambios 
kais raginti savo gimines ir i industrijos,, • kontroliuoda- 
draugus Italijoj balsuoti už mos žmonių gyvenimo reik- 
klerikalus rinkimuose. menis, didžiausius pelnus

SKAITYTOJŲ BALSAI

milionų dolerių.
viniiikam's' jokių 
du nesusidarytų.
rūpi, tai juo ilgiau eksploa-j 
tuoti senus angliakasius.

angį ia-
pir-1

j VELYKŲ BELAUKIANT |gavėnią savo
Kuris iš mūsų lietuvių 

ateivių neatsimena Lietuvo
je praleistų Velykų — rei
kėtų genijaus tiesioginiai' 
apibūdinti tuos jausmus, 
pergyvenimus.

Velykos, Velykos! Tas žo- 
i dis tik lietuviams suprahta- 
I mas. Svetimas nesupras ir 
' neįsivaizduos sau, kaip tos 
I Velykos, paprasta pavasa- 
| rio šventė būna švenčiama 
j Lietuvoje.
i Ta visa 1
;ka paeina iš dviejų sykiu i gą tolyn, tolyn.' 
i sutapusių

KLERIKALAI IR 
JAU NEBEREDAGUOS

/Klerikalų spauda pdskel-
9 I bė, jog kunigas Antanas G.

' Jie grįebėsi už | ^a^aus^as pasitraukė is i tent, gamtiškų ir religiškų. 
\ Žinių” redak-įJdk gi su Velykomis prasi-.

I toriaus vietos. Vyskupas jį [deda gražusis metų laikas, | 

, malonūs 
' spinduliai, šypsojanti gam- ’ 
ta, čiurlenantieji upeliai,.

■'žibuoklės palei ‘kalną,- tie 
visi žavesiai susilieja mūsų

i sieloje ir mes, kaip kūdi
kiai, užmiršę vargūs ir siel
vartus netyčia sušunkame: 
Velykos, Velykos!

Religinioųsitikinimo žmo-' 
nėms Velykos, apart gam-' 
tos atgijimo, teikia savo
tiško džiaugsmo. Per ilgą

• “griešną” ku
iną marinant ir tik silkės 
galvą matant, Velykos neva 

i žada atgijimą ne tik 
'niai, bet ir dvasiniai.

Sulaukus pavasario, 
gaus nusilpęs kūnas, 

i damas geresnio maisto ir 
i kvėpuodamas žibuoklėmis 
'pakvipusį orą, atgauna per 
žiemą prarastas jėgas ir vėl 

' tas pats pavargęs, nusilpęs, 
i atjaunėja - sustiprėja ir su 
' tikra lietuviška drąsa ima 
žagrę rankon ir pilnas e- 

velykinė nuotai- • nergijos varo gyvenimo va-

fizi-

žmo
gau-

aplinkybių, bu-
ties nebuvo.
biznelio tik dėl to, kad gy-| “Lietuvių 
veninio buvo priversti. Jie i
nemato dienos, kaip ir dau*i pasiuntė į New Kensingto-! pavasaris. Ir kas jo nemyli? 
gelis darbininkų, bet jie tu-i ną kunigauti. Jis ten dirbs j Saulutės švelnūs, i---------
ri vargti ir grumtis, kad is-; ne lietuviškoje parapijoje, 
silaikyti. Dažnai viėnas ki- ' 
tam kojas kiša, varo kompe-1 Kun. Rakauskas ■ atsi- 
ticiją, kad tiktai pasidaryti I minkime, kadaise buvo me- 
dolerį kitą daugiau. Tiesa, dicinos gydytojas Ohicągo- 
kai kuriems pavyksta prasi- je; jis buvo vedęs. Bet po 
mušti, bet kiti visą gyvenimą | to, kai žmona mirė, jis pa- 
skursta. Jie gera valia to i tapo kunigu ir šiandien, sa- 
sunkaus darbo nepasirinko. ’ " ................

Mažas biznierėlis labai
dažnai būna tiesiog auka di
desnių biznierių. Kaip jam 
būna, gali parodyti sekantis

i koma, jis esąsy kunigiškes- 
i nis ir už sena kunigą.

Kaipo redaktorius jis bu- 
: vo gan švakas.

WWW

\ . . *Prezidento Trumano paskirtasis darbo santykiams rišti—darbo klausimais patarėjų— 
komitetas iš 12-kos asmenų. Tą 12-ką sudaro 5 firmų viršininkai, 5 unijų viršininkai 
ir du valdininkai, vadinami “bešališki,” tarp kurių ''su darbininkais “artumas” maž
daug toks, kaip tarp mėnulio ir mūsų žemes. Iš kairės, priešakyje: James Black iš 
Pacific Gas & Electric firmos, AFL prez. William Green, federalis tarpininkas Cy
rus Ching, CIO prez. Philip Murray, CIO, vice-prez. Allen S. Haywood. Antroje: 
Lewis Lapham iš Hawaiian Steamship Co., Charles E. Wilson iš General Electric, fe
deralis taikytojas Howard Colvin, John J. Murphy iš AFL,. Int. Association of Ma
chinists (nepriklausomos) prez. Harvey Brown, George Humphrey iš M. A. Hanna

Co., John Stephens iš U. 5. Steel Corp.

Mums, gyvenant šitame 
krašte, tas velykinis jaus
mas liko suparalyžiuotas.’ 
Gyvendami tarp svetimtau-| 
čių negalime perdaug išsi
šokti, pasirodyt su savo pa
pročiais. Taikomės prie ap-

Komercinė spauda daug 
rašė, kai automobilių kara
lius Henry Ford II lankėsi 
Europoj. Jis net pate pa
miršo, kurioj šaly “velnias” 
griebė jo industriją. Bet 
jam priminus, gal Rumuni
joj — jis atsakė, gal‘taip.

Čionai noriu nurodyti, ku
riose šalyse Fordo automo
bilių iųdustrija turi savo 
šakas - skyrius. Centras'y ra 
Dearborn, Mich. Skyriai — 
Kanadoj, Anglijoj, Hollan- 
dijoj, Belgijoj, Ispanijoj, 
Danijoj, Airijoj, Finlandi- 
joj, Švedijoj, Egipte, Grai
kijoj, Italijoj, Portugalijoj, 
Rumunijoj, Australijoj, In
dijoj, Pietų Afrikoj, Mala
juose, New Zealandijoj, 
Franci jo j, Vokietijoj, Kini
joj, Argentinoj, Brazilijoje, 
Meksikoj, Čilėj ir Japonijoj.

Kitos automobilių kom
panijos irgi bando “konku
ruoti” su Fordu.

• Aliejų kompanijos taip 
pat savo skyrius turi dau-, 
gely šalių.

Ot, tai tam yra reikalin
ga Trumano doktrina ir 
Marshallo planas!

Ot, tai dėl to mūs jaunuo
liai yra prirengiami žūti 
ten, kur'juos pasiųs!

Būk tai komunizmo su- 
larkymui... Bet tikrenybėje,

linkybiu. Argi bėgsi gatve, ;ta* monop°linių industrijų 
šaukdamas Velykos, Vely-i a«°Jimui* k.kosį Kas yra svarbiau: ar ap-

Skaudu ir labai graudu j tysojimas godaus kapitalo
• ° ~ inrny’ncn o i* Innnnpasakyt, - jogei mums ypač pn^eres^’ ar. jaunų

šios Velykos nieko gero ne- gyvybių.
i Batys galite spręsti.

Pasaulis permirkęs krau- ‘ / , ., . .
’ jo tvane da neatsigavo. Da. sa^°ĮPa- ,su auksi- 

” žaizdos neužgijo, da moti>e?u!ka ir velnią
? nu ašaros nuo veidų nenu- bažnyčioje nušauti Dabar 

džiūvo ir jau visu smarku-1 mu?. sab, y>'a užsukta tokia 
masina, kad visur butų ne- 

| sutikimai. O tas kaštuoja 
daug pinigų. Well, jei mes 
galime duoti bilijonus dole
rių kitų šalių politiniams u- 
bagams, kurių kišenių nie- 

I kad nepripildysime, tai ko
dėl čionais nebūtų galima 
tą patį panaudoti? Jau ne
kalbant apie komercinės 
spaudos papirkimus, bet 
unijų tarpe ir-jų narių tar
pe eina smarki propaganda, 
kad tik sukėlus didesnius 
ginčus, nesusipratimus. Jau 
pasiekė rtet CIO lokalus ir 
jų narius.

Žinoma, p. Green džiau
giasi tuom. Tuom džiaugia
si visi tie, kurie išnaudoja 
kitus.

Dabar jau pradėjo net 
tuos darbininkus iš dirbtu
vių išmetinėti, kurie kada 
nors žodį kitą tarė už ko
munistus. O Hearsto spau
da duoda net dovanas, ku
rie nurodys tuos darbinin
kus, kurie linkę į kairę.

Iš tikrųjų, dar taip nėra 
buvę.

I mu rengiamas, finansuoja- i 
mas naujas baisus trečiasis 
pasaulinis karas. Baisu!

Šis karas yra rengiamas 
, tam, kad kapitalizmas tri- 
; umfųotų, -o darbininkija žū
tų.

Pagyvensim — pamaty
sim ! .

Pranute.

Trumanas Linki Ex-Karaliui 
Mikei Atgauti Sostą

Michael . sakė,

Washington. — Buvęs 
Rumunijos karalius Mi
chael atsilankė pas prezid. 

j Trumaną.
’ jog tikisi atgriebti sostą,
kurio buvo išsižadėjęs. To 
jam linkėjo ir prez. Trumą- 
nas, kaip Michaelį pranešė 
reporteriams.

Amerikos prekybos sek
retorius W. Averell Harri
man ir Anglijos ambasado
rius ruošia tam ex-karalfui 
bankietus. Jo motina Hele
na pakviesta į vaišes prezi
dentiniame Baltajame Rū
me. Pr. Jo—mis.

2 pusi.—Laisvė (Liberty,sLith. Daily)-*Kėtv., Kovo 25, 1948



Iš Atsiminimų Apie Petrą Cvirką
(Pabaiga) ANTANAS VENCLOVA.

— Nu, ne. .. “Marti” 
mūsų literatūroje liks am
žinai.

Jis be galo džiaugėsi, 
kad Žemaitės ir kitu mūsų 
rašytojų raštai verčiami į 
rusų kalbą, kad jie pasida
rys plačiai žinomi Tarybų 
Sąjungoje. Nepaprastą 
džiaugsmą jam suteikė Do
nelaičio raštu išleidimas 
rusiškai.

— Tokių poetų gimsta 
vienas per šimtmečius. Do
nelaitis, Maironis, Salomė
ja Nėris — didesnių poetų 
Lietuvoje aš nežinau. Ir 
mūsų rašytojus žinos su 
laiku visos Tarybų Sąjun
gos tautos, kaip žino Šev
čenka, Rustaveli. Iš tikru-
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jų, ar tai galima kur nors 
kitur, kapitalistiniame pa
saulyje? Kaip sunku ten

Kaukazą atkrintąs, kad jo 
vidurių ligos priežastis nu) 
statyta ir kad dabar jis 
greitai būsiąs visiškai svei
kas. Ir niekas tuo metu iš 
mūsų nežinojome, kad jis 
stovi ant mirties slenksčio. 
Niekas nežinojome, kad jau 
keletą metų jis sirgo sun
kia širdies indų skleroze .. .

‘ XIX.
Mane pažadino smarkus 

beldimas Į langą. Atidariau 
duris. Prieš mane stovėjo 
drg. Sniečkaus pasiuntinys. 
Sustojęs tarpduryje, išba
lęs, nutrūkstančiu balsu jis 
pranešė baisią žinią:

— Petras Cvirka mirė...
— Ką jūs kalbate? Ne

sąmonė.! Aš dar vakar jį 
mačiau Rašytojų Sąjungo
je.

mažos tautos literatūrai 
užkariauti pripažinimą, 
nors ir mažos 'tautos yra 
sukūrusios nepaprastų kū
rinių . . . Danai, bulgarai, 
rumunai ... kas juos žino? 
O nėra abejonės, kad jie tu-j 
ri irgi genialių rašytojų, 
kurie lengvai galėtų nuste
binti pasaulį, jeigu tas pa
saulis juos žinotų. Bet kam I 
labai rūpi visa tai kapita- j 
listiniuose kraštuose, kur 
viską nulemia biznis ir pi- • 
nigai? |

— Prieš valandą Specpo- 
liklinikoje. Mašina stovi 
gatvėje.

Pažvelgiau į laikrodį. Bu
vo pusė šešių ryto. Prieš 
valandą jis atsiduso pasku
tinį kartą . .. Ne, aš neno
rėjau, negalėjau tuo pati
kėti ! Tai atrodė baisi nesą
monė, netiesa! Aš vėl grį
žau į miegamąjį ir skubiai 
pradėjau rengtis. Pabudo 
žmona. Sužinojusi, kas at
sitiko, ji pradėjo nesulaiko
mai raudoti.

Paskutinį kartą jis užėjo 
pas mane porą dienų prieš 
mirtį. Jis buvo kažkoks liū
dnesnis, kaip paprastai, ne
kalbus, jis nebeturėjo to 
nuolatinio humoro, kurio 
žiežirbomis žybsėdavo kiek
vienas jo pokalbis. Atėjęs 
jis tyliai atsisėdo kažko su
simąstęs, susikaupęs, mei
lus ir jaukus, lyg norėda
mas kažką pasakyti ir nesi
ryždamas. Atrodė, kad jį 
kažkas slegia. Galvojau, 
kad tai jo nesveikata—pa
staruoju metu jis gydėsi 
vidurius. Kalba sukosi apie 
mirtį neužmirštamos Salo
mėjos Nėries ir neseniai 
mirusio poeto Butkų Juzės 
mirties įspūdyje. Prieš ke
lias dienas jis buvo užėjęs 
pas mane linksmesnis — 
gydytojai jam patarė išva
žiuoti pasigydyti į Kauka
zą. Jis rengėsi ten, svajoda
mas pasilsėti ir šį tą para
šyti.

—Gal man tenai bus 
netgi geriau negu pajūryje, 
— kalbėjo jis. — Kaukazą 
aš labai pamėgau. Niekur 
nerasi tokių puikių žmonių 
ir tokios gamtos ...

— Aš netikiu, netikiu! 
Nusiramink!...

— Ne, aš jaučiu, kad tai 
tiesa . .. Argi tu manai, 
kad su tokiais dalykais juo
kaujama? — tarė ji pro 
verksmus.

Poliklinikoje radau drg. 
A. Sniečkų ir ZH. Zimaną. 
Sunku buvo kalbėti. Verks
mas, nesuvaldomas ir sun
kus, spazmomis spaudė 
gerklę. Petras gulėjo Poli
klinikos antrojo aukšto pa
latoje. Nustebę, susijaudi
nę, pritrerfkti į Polikliniką 
vienas po kito atvyko drg. 
R. Šarmaitis, K. Korsakas, 
J. Šimkus, M. Meškauskie
nė ...

Po valandos Rašytojų Są
jungoje pradėjo rinktis 
Vilniaus rašytojai, atvyko 
drg. Paleckis . .. Tai buvo 
labai liūdnas susirinkimas 
— pirmasis pasitarimas dėl 
didžiojo mūsų draugo lai
dotuvių.

Labai sunki . ir liūdna 
pareiga man teko — tą pa
čią dieną pranešti kaunie
čiams ir pirmiausia velio
nio šeimai ir giminėms apie 
netikėtą mirtį .. .

lė, kada ant karsto į duobę 
ėmė kristi žemės grumstai. 
Mes stovėjome prie bran
giausiojo kapo, nuleidę gal
vas, skausmingai pajutę, 
ko netekome. Mes jautėme, 
kad greitai sutems diena, 
ir mums bus baisiai tuščia 
ir liūdna be to, kuris savo 
didžia širdimi ir puikiu ta
lentu skaidrino mūsų gyve
nimą, be kurio to gyvenimo 
nebuvo galima įsivaizduoti, 
kuris buvo puikus draugas 
bendroje kovoje dėl di
džiausiųjų mūsų epochųs 
idealu — dėl socializmo ir 
komunizmo. Mes labai gi
liai pajutome, kad iš mūsų 
tarpo atsiskyrė pats di
džiausias, pats talentin
giausias rašytojas, kuris il
gamečiu vaisingu darbu 
nusipelnė gilią liaudies 
meilę, paliko žymų pėdsaką 
jos širdyje.

Mirtis yra ta riba, kuri 
parodo žmogų visoje jo di
dybėje arba menkystėje.. 
Mirties riba atskyrė jį nuo 
mūsų. Ir mes jau dabar 
matome, koks didelis žmo
gus gyveno mūsų. tarpe. 
Praeis dešimtys ir šimtai 
metu, ir niekas neištrins iš 
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mūsų tautos atminimo jo 
šviesaus - ir didžio vaizdo, 
niekas nenutildys jo širdies 
plazdėjimo, įdėto į gausin
gus puikių knygų pusla
pius. Mūsų tauta neteko 
vieno didžiausiu savo sūnų, 
kuris paliko jai neužmirš
tamus kūrinius, pilnus tos 
amžinos gyvybės, kurią jis 
išsinešė iš liaudies gelmių 
ir liaudžiai su kaupu grąži
no atgal. Jam atrodė, kad 
visa tai, ką jis sukūrė, tė
ra tik .pasiruošimas dide
liam kūrybiniam žygiui. 
Mes žinome, kad tai, ką ji
sai paliko, yra neįkainuoja
mas turtas — mūsų tautos, 
mūsų kultūros neatskiria
ma dalis ir brangi nuosa
vybė.

Tepasiekia jo raštai kiek
vieną kaimo pirkelę ir mie
sto darbininko butą, tegu 
mūsų liaudis žino trumpą, 
bet tokį garbingą, tokį gra
žų Petro Cvirkos, rašytojo 
ir kovotojo dėl liaudies at
eities, kelią. Jo atminimas, 
jo darbas ir kova, jo švie
sus vaizdas teįkvepia mus 
tai didžiajai kovai dėl ko
munistinės ateities, kuriai 
Petras Cvirka atidavė savo 
talentą ir karštą širdį.
Kaunas, A. Freda, 
1947 m. birželio mėn.

Neamerikinio komiteto nariai Richard M. Nixon, Kali
fornijos, ir John McDowell, republikonai, lankosi pas 
žymų mokslininką daktarą Edward U. Condon po to, 
kai komitetas užsipuolė ant jo, būk jis esąs “vienu 
iš silpniausių ryšių mūsų atominio saugumo” sistemoje. 
Tik savaite pirm to komiteto raporto, komercijos de- 
partmentę ištikimybės taryba sakė, kad “nėra pamato 
skaityti Condoną neištikimu valdžiau” Kaip jaučiasi 
žymus mokslininkas, kada atvyksta pas jį tokie “spa- 
viedninkai,” pilnai galėtų suprasti gal tik tie, kurie to

kias ausines pergyveno Hitlerio Vokietijoje.

FLORIDOS ŪKININKU GYVENIMAS
Daug šiaurrytinių vertelgų 

ir profesionalų su bran
giais limozinais atbirzgia 'ar
ba orlaiviais atšauna dau
giausiai J Miamės kurortų 
miestą ir per savaitę laiko ant 
šaunaus byčiaus išsikepina, 
kaip, vėžiai, iki raudonumo. 
Tai gal taip ir sveika (žino
ma, ne, visiems). Toki žmo
nės mažai ką gali pasigirt 
kas link Floridos gyvenimo, 
apart tik, kiek dolerių pasė
jo ir praūžė, ypAč ant arklių, 
šunų ir kačių lenktynių. Kur 
Visokio plauko sukčiam ir 
gembleriam tikra rugiapiūtė 
—jų nei vienas nebūna ap
mautas.

/

šią kartą pakalbėsiu kas 
link lietuvių ūkininkų gyveni
mo. Jau daugiau kaip mė- 
nesis laiko gyvename ant 
ūkės, ne todėl, kad gyveni
mas daugiau pigesnis, negu 
mieste, bet žingeidumo dėlei.

svarus fosforo, kitaip pradeda 
visi lapai pagelsti. Reiškia, iš 
tokių jeigu dėl dviejų ypatų 
pragyvent neužtenka.

Kaimynystėje parduoda Grin
džių ūkę, 10 akrų, su namu ir 
rakandais už. $15,000. Sakau, 
penkiolika tūkstančių dolerių 
įmokėjus, ar galima būtų pra
gyventi? Atsakė, tai kląusimas. 
Jeigu Grindžiai nepašals ir kai
nos už orindžius bus maždaug 
$1.50 už baksą, tai poniškai 
galima būtų gyventi. Puikus 
ežeras (Lake Yale) čia pat 2 
mylių pločio ir 6 mylių ilgio. 
Ežeras pilnas žuvų, tačiau lai- 
vuką reikia rendavoti arba-sa
vo turėti, kuris lėšuoja $100; 
motorukas $150. Na, o kur kiti 
dėlei žuvavimo įtaisymai—vi
sokios rūšies meškerės, beitai 
ir 1.1.?

Nereiks tų baikų! žuvukės 
nėra jau tokios kvailos ir sun
kiai kabinasi ant mirties kab-

Paskui vėl jis kalbėjo, XX.
kad projektas Važiuoti pi Rasų kapuose leidosi sau Tampa, Florida

ŠVYTURYS
Rašo Liūne Janušyte

Vakar gavau laišką, ku- ( 
ris iš užmaršties miego 
prikėlė eilę praeities dienų, 
seniai matytų veidų... ,

Laiškas iš toli, iš ameri
kiečių zonos. Jis nėra dide
lis, — tik pora puslapių,— 
tačiau tuose keliolikoje sa
kinių slypi didelis nesibai
giąs vargas svetimoje šaly
je ir skausmingas Tėvynės 
išsiilgimas. Liūdesys, būkš- 
tavimas dėl ateities, skun
das dabartiniu gyvenimu 
skamba visame laiške.

Klausimai apie tai, kaip 
mes gyvename išvaduotoje 
Tarybų Lietuvoje, viena ki
ta trumpa užuomina apie 
jų, emigracijoje išblaškytų, 
lietuvių savijautą ir buities

stringa jauna širdim. 
Kiekvienas Lietuvos kam
pelis jai buvo brangus, ta
čiau ypatingi sentimentai 
ją rišo prie Birutes tėviš
kes, nes ir jinai pati buvo 
čia gimusi, augusi. Ir dar 
Julę nepaprastai trauke 
prie savęs Klaipėdos uosto 
švyturys.

— Aš, lyg mažyte peteliš
kė, kuri, pamačius vakare 
šviesą, skrenda į ją,—šyp
sodamosi sakydavo Julė. — 

I Matau įš tolo pro pajūrio 
ūkanas, pro vakaro tamsą 
šviečiantį švyturį — i)' man 

; atrodo, tartum jis mane 
įšaukia, vilioja! Tartum tai 
I pasakų pilies bokšto švie- 
|sa!...

i Liudydamas senatiniam finansų komitetui, Emil 
Schram, Nevy Yorko Stock Exchange prezidentas, sti
priai pasisakė už republikonų remiamą taksų bilių. 
Ko jam nepasisakyti? Tas bilius turtingiesiems nu
mažintų taksus labai daug, milionai dolerių grįžtų 

į jų iždus. |O dirbantiesiems už algą mažiukams la
bai mažai tenumažėtų taksai. Jis dar reikalavo nu
mažinti biznio taksus. Su juo matomi du to komiteto 
nariai senatoriai Eugene Millikin iš Colorado, rep., ir 

Burnet Maybank iš So. Carolina, dem.

Pirmas lietuvių piknikas 
Tampa srityje, kovo 14 d., ge
rai pavyko. Buvo patenkinti, 
kaip Tampa, St. Petersburg, 
taip ir iš kitur atvykę lietu
viai. ypatingai svečiai.

Diena pasitaikė gera, buvo 
76 laipsniai šilumos, tai nei 
šilta, nei šalta. Piknikas įvy
ko pas Bernotus, buvo penki 
ilgi stalai, apie*kuriuos susė
do apie 50 svečių, kaip vieti
nių, taip ir iš toliau, skaniai 
valgė ir juokavo.

Urnežai pagrojus, svečiai 
linksmai šoko, vėliau dainavo, 
juokavo ir kalbėjosi apie įvai
rius svarbius įvykius. Vaka
re svečiai smagūs skirstėsi, gi 
Alenutė ir Jurgutis Bernotai 
su i visais atsisveikino ir buvo 
smagūs tiek daug svečių susi
laukę. Pikniką rengė LLD 45 
kuopa. Tai buvo graži suei
ga. Alenutė.

Philadelphijoje keturi as
menys buvo pridusinti ir 
tūkstančiai išvyti iš namų 
per eksploziją, sukrėtusią 
16 blokų namų pietinėje 
miesto dalyje.

Arti Sparr, Fla., miestelio, 
Joe Strumskis du metai, kaip 
nusipirko ūkę, 65 akrus žemės, 
mokėjo daugiau kaip tris tūks
tančius dolerių. Pereitą vasarą 
užsodino 20 akrų daržovėmis ir 
bulvėmis. .Užderėjo gerai, bet 
neturėjo marketb, kur parduo
ti, Jai viskas sugedo, supuvo ir 
nuostolių turėjo penkis šimtus 
dolerių. Turi vieną arklį, vieną 
karvę, apie šimtą vištų, žemės 
jau nedirba, važiuoja į darbą į 
Ocala, už 12 myJiuv dirbti ga- 
radžiuje.

Karvei pašaras lėšuoja $7 
per savaitę, pienui, dėlei mažo 
kiekio, marketo nėra. Už kiau
šinius nenori daugiau mokėt 
kaip po 35 centus už tuziną, o 
nuo mūsų vertelgos lupa po 65 
centus už tuziną. Turi apie 30 
orindžių medžiu, bet vaisiu ne- 
parduoda, nes medžiai seni, tai 
ir Grindžiai nekokie. Tačiau aš 
valgiau, ypač nuo vieno medžio 
Grindžiai buvo labai skanūs. Jei
gu ne tas savaitinis uždarbis po 
$50, aš nesuprantu, kaip toks 
ūkininkas galėtų gyventi.

Dabar jau trys savaitės gy
venu pas kitą ūkininką, pas po
ną I. Miletz-Miliauską. Tai bu
vęs iChicagos aptiekorius, pirmo 
pasaulinio karo veteranas, bu
vo sunkiai sužeistas, už tai gau
na pensiją. Jo farmukė 3 ir 
pu'sės akrų žemės, 32 mylios 
nuo garsaus Orlando miesto. 
Visa žemelė užsodinta orind- 
žiais ir greipfrutais, apie du 
šimtai kelmų. Orindžius par
duoda baksais, o į baksą telpa 
kuone du bušeliai. Farmukė su 
namu — bungalow ir rakandais 
lėšavo $8,500. Už orindžių bak
są kupčiai pasiūlina po 50 cen
tų. Bet vargais negalais gavo 
po 90 centų už baksą. Už visus 
orindžius' gavo $500. Už greip
frutus siūlino tiktai po 10 už 
baksą, kurie turės supūt ant 
medžių ir Sžemės. Bet prižiūrė
jimas apkultivavimas ir tręši
mas (fosforas) lėšavo $250. 
Kožnas medis reikalauja po 25

lio. Aš žuvavau daug dienų su 
patyrusiu žuvininku, kuris ži
nojo visus žuvukių takus. Ta
čiau, kaip jam, taip ir man pa
sekmės buvo ne kažin kokios. 
Ale, matote, čia rokuojama sa
votiškos rūšies sportas-žaislas, 
kuris paprastam darbininkui 
neduoda jokios naudos nei už
darbio.

Bagoti ūkininkai ir pramoni
ninkai, kurie įvelia šimtus tūks
tančių dolerių į bile kokius biz
nius ir tūkstančius akru orin
džių “grovus,” išsibudavoja pa
kavimui ir sortavimui pastatus 
su mašinomis, ‘turi milžiniškus 
trokus, moka išnaudoti neorga
nizuotą darbo klasę, tai nuo jų 
malonės priklauso tie visi ma
žiukai orindžių sodininkai, nes 
jiems nustatoma kuo žemiau
sia kaina už orindžius. Negrai 
darbininkai priskina baksą 
orindžių už 10 centų (du buše
lius) .

Miestiečiams žmonėms ant 
ūkės gyventi greitai atsibosta, 
o jau tų darbų, tai niekad pa
baigos z nėra. Apart to, yra 
daug nuodingų žolių, vabalų ir 
kitokių parazitų, nes šalis tro- 
piška, sveikatos žvilgsniu vie
niems sveika, kitiems ne. Mes 
perdaug gėrėme orindžių sun
ką, tai pradėjo visas kūnas nie
žėti, sustojome gėrę sunką, su
stojo ir niežėjimas. Tačiau, vie
nas stiklas' į dieną nieko ne
kenkia.

Kovo pradžioje lijo per tris 
dienas, kitas 4 dienas buvo mig
los su lietumi iki kovo 12 die
nos. Oro termometras rodė iki 
70 aukščiau zero ir aš ant por- 
čių vienmarškinis sėdėjau, vi
sas užvilktas “Laisves” perskai
čiau. Ir antru kartu perskai
čiau knygą, parašytą V. Micke-, 
vičiaus-Kapsuko — Caro kalė
jimuose, užrašai ir atsiminimai, 
kurią pasiunčiau draugui P. 
Skarnai į Wilkes-Barre, Pa.

V. J. Stankus.

sąlygas.
Ir man atrodo, kad pro 

eilutes žiūri į mane didelės 
mėlynos akys ilgais* blaks- 
tienais, žiūri liūdnu, su
kauptu žvilgsniu, kaip žiūrė 
jo tą atmintiną, jums tra
gišką dieną li944 metų va
sarą, kai paskutinį kartą 
mudvi susitikome netoli 
vokiečių sienos...

Dainininkė Julė gimė ir 
vaikystės metus praleido 
Palangoje, o vėliau mokėsi 
Klaipėdos muzikos mokyki 
loję. Prisimenu ją, kai ji 
dar buvo paauglė apydrūte 
mergiotė rausvais, pajūrio 
saulės nublizgintais žandu
kais, ilgomis, už liemens nu
tįsusiomis linų spalvos ka
somis. Julė dainuodavo nuo
pat ankstyvaus ryto iki 
nakties, kai jau raudonos 
žaros dingdavo nuo dan-

Rudenį, žiemą, drėgnais 
pavasario vakarais mudvi 

i vaikštinėdavome Klaipėdos 
molais, ’svajodavome apie 

Į ateitį, apie savo gyvenimą, 
kai jau suaugsime. Ir vi
sada prieš mūsų akis, aukš
tai juodame nakties fone 
iškilęs, švietė uosto švytu-

; rys.
i — Koks nors jūroje pa- 
i klydęs žvejo laivas nežino- 
i tų dabar kur jo namai, ne- 
siorientuotų, betgi mūsų 
švyturys, lyg žvaigždė, jam 
kelią tamsoje rodo,—saky
davo Julė. — O kada mud- 

| vi baigsime mokslus, —pa- 
I keltu, jausmingu balsu pri- 
I durdavo jinai,,— kada bū
sime subrendusios, tai dirb
sime taip, kad mūsų darbai
rodytų kelią, liaudžiai, švie
stų kaip tas švyturys. Juk 
padarysim ką nors didelio,

gaus./Ji čiauškėdavo, tar-: didelio, labai naudingo sa- 
tum nerūpestingas paukšte-1 vo kraštui, teisybe?
liukas, savo mažučiame, bet l Kai 1939 metų pavasarį 
įvairiausių gėlių prisodinta- buržuazinė Lietuvos vy- 
me darželyje, ir jos senutė i riausybė atidavė Klaipėdos 
motina, išėjusi į priebutį, kraštą Hitleriui, Julė, tada 
dažnai net subardavo ją: Į jau populiari Kaune dai-

— Gult, Julyt, verčiau ei- nininkė, baisiai verkė. Ji
turn. Jau vakaras. Kaimy
nystėje • visi vasarotojai 
jau sugulė, pyks, kad tu 
jiems miegot neleidi.

O Julė tik linksmai nusi
juokdavo ir, klastingai pa
narinus savo mėlynas akis, 
kitos dienos rytą klausdavo 
nutukusią Kauno poniutę, 
v ašarojančią gretimai esan
čioje viloje:

— Atleiskit, gal aš jums 
miega trukdau savo daina
vimu?

— Per daug po mano lan
gu nešūkauk, o šiaipgi ką, 
gi... dainuok... balsas ne
bjaurus, — maloningai nu-

verkė dėl skriaudos, pada
rytos Lietuvai, verkė dėl 
likimo tėvynaičių, — Klai
pėdos lietuvių, parduotų 
Hitlerio vergystėn, verkė 
dėl niekinamo mūsų pajū
rio, kurį mindžios neken
čiamo amžino priešo vokie
čio kojos... Ir pro ašaras ji 
kartojo:

— Nejaugi mūsų švycu- 
I rys, lietuviškas , švyturys 
dabar švies kryžiuočių lai- 

jvams? Nejaugi jis nesus- 
; kils, neužges iš tūžmasties, 
keršto?

(Bus daugiau)

sišypsodavo jai poniutė ir, 
tuoj susiraukus, pridurda- ■ 
vo:

— Tik, mieloji, kodėl tu 
vien kaimiškas dainas dai
nuoji? Juk yra tiek gražių 
romansų, šlagerių. Pavyz
džiui: “Naktis be mėnulio, 
kaip širdis be meilės... Ma
no mylimoji, tra-lia-lia, lia- 
lia!...”

Bet ir Klaipėdos muzikos 
mokykloje besimokydama, 
ir, vėliau, koncertuose da-. 
lyvaudama, Julė niekados | 
nedainavo ir nemėgo šlage-1 
rių, pigių romansų. >

— Mūsų liaudies dainos, 
— sakydavo ji, — tas pats, 
ką mūsų Baltijos gintaras: 
kažkas nuostabaus, šimtme
čiais branginto, žėrinčio, 
kažkas tokio, ko nėra nie
kur kitur ir kuom mes ga
lime didžiuotis!

Liaudies dainos, Baltijos 
jūra, besiplakanti į ošian
čiomis pušimis apsagstytą, 
baltu smėliu nuklotą Palan
gos pliažą, praeities legen
domis apipintas Birutės
kalnas, gintaras, rūtos dar
želyje po langu — visą tai 
karštai mylėjo Julė savo ai-

čio International Longshore
men’s Unijos I prezidentas 
Harry Bridges tapo preziden
to Philip Murray prašalintas
iš CIO direktoriaus šiaurinėje 
Kalifornijoje. Priežastis: 
Bridges atsisakė remti Mar
shall© Planą ir viešai, aiškiai 
pasisakė už Henry A. Wall- 
ace’o trečiosios partijos pro
gramą. Bridges sako, kad 
prezidentas turi teisę atleidi
nėti žemesniuosius viršininkus, 
tačiau ne dėl tokių priežasčių.

3 pusi.—Laisvė (Liberty^ 
Lith. Daily)

Ketv., Kovo 25, 1948



PASKUTINIS CARAS
(Istorine Apysaka)

Parašė Justas Paleckis

ALDU) 7-ta Apskritis Šaukia Visas Kuo
pas ir Narius prie Darbo už Naujus Narius

CLEVELANDO ŽINIOS

(Tąsa)
Nikalojus neskubėjo važiuoti iš Mogi

liovo. Jis tebegyveno gubernatoriaus rū
muos, vaikštinėdavo, važinėdavo po mie
stą, vakarais vykdavo pietų pas motiną 
į jos traukinį. Atrodė, kad buvęs caras 
vis dar kažko laukia, kažkuo tikisi, o gal 
tiesiog nori dar pratęsti laisvę, kuria čia 
jis naudojosi, nujausdamas, kad' Cars- 
koje Selo jis bus kalinys.

Petrapily dėl to buvo jaučiama susirū
pinimo. Keletą kartų Aleksejevas gavo 
paklausimų, kada gi Nikalojus išvyks iš 
Mogiliovo. Pagaliau Aleksejevas prane
šė, kad caras išvyks kovo, 8 d. Iš Petra
pilio buvo pranešta, kad atvyks keletas 
vyriausybės įgaliotinių palydėti buvusį 
carą.

Revoliucijos nuotaika jau pradėjo 
skverbtis ir į Mogiliovą. Prasidėjo ka
reivių mitingai. Generolai turėjo sakyti 
prakalbas ir pareikšti savo ištikimybę 
naujajai tvarkai. Caro geležinkeliečių 
pulko kariai ir karininkai pradėjo nulu
pinėti nuo antpečių caro venzelius. Ka
dangi spauda pradėjo rašyti apie buvu
siojo caro bloguosius patarėjus, ypač rū
mų komendantą generolą •Vojeikovą, 
gen. Aleksejevas pasiūlė Vojeikovui ir 
rūmų ministerial Frederiksui apleisti 
Mogiliovą, nes prieš juos gali kilti karei
vių pasipiktinimas, o tai sudarytų pavo
jų ir carui.

Kovo 8 d. buvęs caras Nikalojus atsi
sveikino su vyriausiojo štabo vadovybės 
karininkais, kurių dauguma tebebuvo iš
tikimi monarchijos principui. Tbdėl su
prantama, kad Ui suteikė ir Nikalojui 
ir visiem šio momento dalyviam tragiš
kų pergyvenimų. Daugelis verkė. Keli 
karininkai net apalpę. Išbalęs ir susi
jaudinęs Nikalojus pasakė apleidžiąs 
juos ir prašė pirmiausia rūpintis laimin
gai pabaigti karą. Bet ašaros užėmė jam 
balsą, ir, kalbėti nebaigęs, Nikalojus 
pradėjo atsisveikinti. Su visais atsisvei
kinęs jis dar norėjo kažką pasakyti, bet 
nebegalėjo. Tik pakėlė ranką, pamojo ir • v * • išėjo.

Tą pačią dieną Nikalojus pasirašė dar 
paskutinį atsisveikinimą kariuomenei, 
kuriame pranešė apie aukščiausios val
džios perleidimą laikinai vyriausybei, 
linkėdamas jei i vesti Rusiją garbės ir ge
rovės kelių. Toliau jis ragino ištverti ir 
suduoti paskutinį smūgį priešui, nes ka
ras turi būti baigtas laimėjimu, ir kas 
galvoja apie taiką, tas išdavikas.

Iš Petrapilio atvykę keturi komisarai 
— Dūmos nariai liepė caro traukinį ap
leisti buvusiam nuolatiniam palydovui 
flag-kapitonui Nilovui. Buvęs caro sar
gybos viršininkas ‘grafas Grabe ir fligel- 
adjutantas pulkininkas Mordvinovas pa
siliko Mogiliove, gavę naują paskyrimą. 
Taigi buvusiojo caro palydų skaičius su
mažėjo,, nes ir Vojeikovas sų Frederiksu 
jau buvo išvykę. Buvusį carą lydėjo iš 
Mogiliovo hofmaršalas kunigaikštis Dol
gorukovas, generolas Nariškinas, Leich- 
tenbergo hercogas ir leib chirurgas Fe
dorovas.

Nikalojus nuoširdžiai atsisveikino su 
palydėjusią jį motina, su Aleksejevu ir 
kitais atvykusiais į stotį. Dar kartą 
žvilgterėjęs į susirinkusius, kurių dau
gelis ašarojo, Nikalojus skubiai įlipo į 
caro traukinį. Šį kartą jau nebe kaip ca
ras, nei caro brolis, bet kąip pulkininkas 
Romanovas.

Traukiniui pradėjus važiuoti, atvykę 
pas Nikalojų Dūmos atstovai pranešė, 
kad jis nuo šio momento laikomas areš-

Caro rūmuos Carskoje Selo buvo klai
ku. Elektra nedegė, nebuvo nė vandens, 
nes sugedo vandentiekis. Nors minią 
puolimo nebekartojo, bet Carskoje Selo 
buvo neramu. Ties rūmų tvofa nuolat 
stovėjo grupės žmonių, kuriom buvo 
įdomu pasižiūrėti kas darosi buvusiojo 
caro rūmuos.

• Carienė Aleksandra ramino visus, 
ypač sergančius vaikus. Labiausiai jai - 
rūpėjo, kad nėra žinių iš caro. Gavusi 
telegramą, kad caras yra Pskove, ji su
sirūpino, nes netikėjo generolo Ruzskio 
ištikimybe carui. Ką daro vargšas Nika
lojus, atskirtas nuo savo štabo, neturė
damas jos paramos ir patarimo. Carienė 
visiškai įsitikino, kad Nikalojus tyčia

atskirtas nuo jos įtakos.
Kovo 2 d. pas Aleksandrą atėjo caro 

dėdė Povilas.
— Nikis? Kas su juo? — klausė Alek

sandra.
—Jis gyvas ir sveikas, — atsakė Po

vilas. — Gauta žinių, kad jis Pskove pas 
generolą Ruzskį. '

Paskui Povilas, kiek galėdamas švel
niau, pasakė Aleksandrai, kad caras iš
sižadėjo sosto savo ir sūnaus vardu* pa
vesdamas sostą Mykolui.

Carienė Aleksandra pirmą akimirką 
negalėjo suprasti. Kaip tai? Išsižadėjo 
sosto? Ji buvo laukusi, kad Nikalojus at
vyks su kariuomenės divizijom iš fronto 
malšinti Petrapilio, o dabar išsižadėjo. 
Kiek kartų ji pagalvodavo, kad c&rui ga
li tekti išsižadėti sosto, bet ji negalėjo 
įsivaizduoti, kad tai taip netikėtai, taip 
staigiai jau įvykęs ir nepataisomas fak
tas. Aleksandra negalėjo sulaikyti aša
rų.

Kovo 3 d. Aleksandra gavo iš Nikalo- 
jaus raštelį, kuriuo jis pranešė atsisakęs 
nuo sosto ir perspėjo, kad reikia būti pa
siruošus viskam. Aleksandra negalėjo 
suprasti ką reiškė tie paskutiniai žo
džiai. Tačiau nuolatinis susirūpinimas 
sergančiais vaikais neleido jai ilgai siel
vartauti, ir ji stengėsi valdytis, slėpti 
savo tragiškus pergyvenimus.

Kovo 8 d. rytą į rūmus atvyko naujai 
paskirtas Petrapilio karo apygardos 
viršininkas generolas Kornilovas. Jis 
pranešė buvusiai carienei Aleksandrai, 
kad laikinosios vyriausybės įsakymu ji 
nuo šios valandos laikoma areštuota. 
Įgulos viršininku skiriamas pulkininkas 
Kobilinskis, rūmų komendantu štab-rot- 
mistras Kocebu. Kornilovas paaiškino 
Aleksandrai, kad vyriausybė turėjo ją 
areštuoti patenkindama visuomenės nuo
monę ir kraštutiniųjų srovių reikalavi
mus. Jis įtikinėjo, kad pulkininkas Kobi
linskis didelio takto žmogus ir jis pasi
stengs, kad areštas nebūtų varginąs. Be 
to, tvirtesnė apsauga bus naudinga tuo, 
kad neteks bijoti minios užpuolimų, 
kaip buvo įvykę.

Dabar carienė suprato ką reiškia caro 
raštelio žodžiai “pasirengti viskam.” Ji 
jau nebe carienė, net ir ne paprasta pi
lietė, bet kalinė. Tik džiaugsmą jai su
teikė žinia, kad netrukus atvažiuos iš 
Mogiliovo Nikalojus.

Aleksandra vis dar stengėsi slėpti nuo 
vaikų padėties tragiškumą. Bet dabar 
pati nuėjo pas dukteris, o auklėtoją Žil- 
jarą prašė pranešti apie įvykį Aleksiejui. -

Pasisveikinęs su Aleksiejų Žiljūras 
tarė, kad caras ryt sugrįšiąs iš Mogilio
vo ir jau daugiau ten nebevažiuos.

— Kodėl? — liūdnai paklausė Alek
siejus.

— Jūsų tėvas nebenori vadovauti ar
mijai, — atsakė Žiljaras.

Toji naujiena sujaudino Aleksiejų., 
Jis labai mėgdavo važinėti kartu su tėvu 
į Mogiliovą ir lankyti kariuomenę. Jam 
skaudu buvo netekti to malonumo.

Kurį laiką patylėjęs, Žiljaras vėl krei
pėsi į Aleksiejų: '

— Žinot dar ką, Aleksei Nikolajevič? 
Jūsų tėvas nebenori būti imperatorių.

Aleksiejus nustebusiu žvilgsniu pa
žvelgė į Žiljarą, lyg norėdamas jo veide 
perskaityti kas tokio' įvyko.

— Jūsų tėvas paskutiniuoju metu 
jaučia didelį nuovargį, — paaiškino Žil
jaras. — Šiuo metu nepaprastai sunkus 
uždavinys būti imperatorių ir vadovau
ti-armijai. Be to, jis turėjo įvairių ne
malonumų.

— Aha, tiesa, — tarė Aleksiejus. — 
Mama sakė, kad jo traukiniui kelionė 
buvo sutrukdyta. Bet' paskui papa vėl 
bus ciesorium?

— Ne, jūsų tėvas visai, nebenori būti 
imperatorių. Jis pavedė sostą tamstos 
dėdei Mykolui. Bet dabar ir Mykolas ne
bus caru, kol nėpaaiškės, kaip nori rusų 
tauta. Dabar kaip Prancūzijoj viskas 
bus nutariama balsavimu. Petrapily su
sidarė laikinoji vyriausybė, o paskui bus 
sušauktas Steigiamasis Susirinkimas. 
Jei tas Susirinkimas nutars, gal caru ir 
bus dėdė Mykolas.

Aleksiejus įdėmiai klausėsi, matyt, 
suprasdamas įvykių reikšmę. Jis susi
jaudino ir išraudo, bet nė žodžio nepa
klausė apie save.

(Bus daugiau)

Draugai ir drauges!
Jau 33 metai, kaip gyvuoja 

mūsų garbingoji prganizacija 
Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija. O 
su ja kartu ir mūsų septin
toji phsižym ėjusi apskritis.

Per tuos metus draugija jau 
atliko neapsakomai daug ir 
labai svarbaus darbo. Savo 
kilniu tikslu ir mokslinėmis 
knygomis sugebėjo apšviesti 
tūkstančius ir tūkstančius pa
dorių lietuvių ir tuos, kurie sė
mėsi apšvietą iš angliškų 
draugijos suteiktų knygų.

Kas galėjo praeityje arba 
dabai- galėtų užvaduoti šią 
brangią organizaciją šioje 
šalyje, kultūros darbe bei ap- 
švietos skleidimo?

Niekas!' Tik Lietuvių Lite
ratūros Draugija (LLD, kaip 
ją trumpiname) pakėlė ir ke
lia lietuvių tautybės žmones 
šioje šalyje iki ganėtinos 
aukštumos, nustatydama juos 
kultūriniai ir sąmoningame 
pažangume.

Konstatuojant tą faktą, tu
rime būti be galo dėkingi šiai 
Draugijai ir energingai dar
buotis, kad be paliovos auklė
ti jos eiles; vis daugiau ir 
daugiau įtraukiant naujų na
rių į LLD kuopas iš. plačiųjų 
sluoksnių lietuvių, dar vis nuo
šaliai tebestovinčių.

Nėra jokių kliūčių Draugi
jos auklėjimui, tik reikia šir
dingo pasidarbavimo. Nei 
religinis tikėjimas, nei tauty
bės klausimas, nei amžiaus 
skirtumas negali būti kliūti
mi būti Draugijos nariu ir 
naudotis puikiomis knygomis, 
literatine apšvieta ir kitokiais 
leidiniais, kuriuos kas metai 
teikia LLD savo n'ariams už 
labai mažą metinę mokestį — 
tik $1.50.

Mūsų LLD '7-ta apskritis 
visuomet gerai laikėsi ir visuo
met tinkamai apgindavo savo . 
garbę savo geru veiklumu, bet Į 
dar niekuomet nebuvome su- i 
tikę tokio rimto klausimo, ko
kį turime dabar prieš save.

Draugai, be jokių platesnių . 
išvedžiojimų eikime prie pat I 
dalyko, būtent, mes esame 
“užpulti” LLD pirmosios ap
skrities!

“Pavojingai” mus “užpuo
lė” labai veikli apskritis iš pat 
vidurvakarių su visa tolimąja 
Chicagą!

LLD 1-moji apskritis išdrį
so iššaukti 7-tą apskritį į lenk
tynes šiame vajuje, kurie 
gausime daugiau naujų narių 
draugijai iki gegužės 1 die
nos šių 1948 metų.

Būtų didžiausias pažemini
mas 7-tai apskričiai nepriė
mus 1-mos apskrities iškelto 
klausimo. 7-tos apskrities ko
mitetas savo posėdyje rimtai 
apkalbėjo iškeltą klausimą ir 
ryžtingai jį priėmė. Reiškia, 
susidūrė ir susikibo dvi LLD 
veikliausios dalys už išlaiky
mą savo garbės, pasirodant, 
kurie esame geresni LLD pa
triotai ir jos auklėtojai.

7-ta apskritis ryžtingai pasi- 
brėžė stoti į dvikovą — į vi
soj istorijoj smarkiausias 
lenktynes, kad apginti 7-tos 
apskrities garbę. O kokia 
nauda iš to išeis visai drau
gijai, tai abi apskritys gerai 
žino. Tik neatiduokime nei 
garbės, nei skiriamų dovanų 
1-mai apskričiai; pasilikime 
jas sau, laimėdami lenktyneą.

Draugai iš 1-mos apskrities’ 
—A. Yuris, S. Vėšys ir A. Gri
gas (tai chicagiškės apskri
ties generolai ir smarkūs vei
kėjai) — ir obalsį šiam “mū
šiui” iškėlė šitokį: “Išbuskim, 
sukruskim, mobilizuokimės,. 
veikime ir laimėkime!” Tai 
gana gražus šūkis. Jis tinka 
visiems, ir čia juomi pasinau
dosime mes, 7-tos, apskrities 
ribose, verbuodami naujus na
rius.

Draugai, Naujos Anglijos 
karingieji veikėjai, dabar lai
kas mums visiems pasirodyti, 
jog mes mokame veikti ir pa
sišventusiai darbuotis tąi

draugijai, kuri mumyse įauk- 
lėjo tvirtą sąmoningumą ir jė- 
gingus gabumus tokioms ko
voms vesti, kurios šiandieną 
iš mūs reikalauja šauniam iš
stojimui ir laimėjimui. 

f

Jeigu iki šiol kur nors bu
vo apsileidimas, tai dabar 
.kiekvienas kampelis turi būti 
paverstas į veiklų šaltinį, iš 
kur galima būtų gauti papil
dymų į 7-tą apskritį. Reikia 
smarkiai griebtis darbo. 
Apart kitų veikliųjų koloni
jų, turi subrustr ir tokios ko
lonijos, kaip kad Dedham, 
Lynn, Fitchburg, Gardner, 
Peabody, Athol ir kitos ma
žesnės kolonijėlės. Ten yra 
lietuvių ir galima gauti nau
jų narių, arba naujas kuope
les sutverti bei atgaivinti.

Visos kolonijos turi prieder- 
mingai išsijudinti smarkiausia
me pajėgume gavimui naujų 
narių šiuo vajaus laiku.

Pats LLD Centro Komitetas 
skiria dideles ir Ikbai gražias 
dovanas daugiausia gavu- 
siemes naujų narių. Gi mūsų 
7-ta apskritis irgi nutarė duo
ti 3 dovanas savo kuopoms, 
kurios gaus daugiau narių: 
1-ma dovana $10, 2-ra $5 ir 
3-čia dovana $5. Reiškia, pa
vieniams proga laimėti cen
trinę dovaną, o kuopoms — 
apskrities skiriamas dovanas.

Lawrence 37-ta kuopa šiuo 
laiku 15 ar daugiau naujų na
rių jau turi. s Veikiausia ir ki
tos veikliosios kuopos netoli 
to. Gi Worcesterio kolonija 
irgi pilna puikiausių vajinin- 
kų.

Puikiai darbuojasi So. Bos
tonas, Montello, Norwood, 
Cambridge. Neatsiliks nuo 
jų toli ir kitos kolonijom: Hud
son, Haverhill, Nashua, Low
ell, Stoughton, Bridgewater, 
Lewiston, Rumford, Brighton, 
Dorchester, Somerville ir taip 
toliau.

Dar pabaigą šio mėnesio ir 
visą balandžio mėnesį karštai 
darbuokimės, kad pabaigoje 
vajaus džiūgaudami galėtume 
pasididžiuoti apgalėję 1-mąją 
apskritį ir tuomi žymiai pa
didinę savo 7-tąją apskritį. Gi 
pati draugija šimtais narių 
padidės.

Draugai chicagiečiai, Nau
joji Anglija neužkariaujama, 
ir jūs turėsite pripažinti tą 
faktą! Laikykitės!

Draugai ir draugės, Naujo
sios Anglijos herojiškų kovų 
didvyriai, šioje darbymetėje 
glūdi mūsų pergalė, visi di
džiausiu užsidegimu siekimės 
jos laimėdami lenktynes! 
Prie darbo šaukia LLD 7-tos 
apskrities komitetas:

Pirm. J. M. Karsonas 
Sekr. D. Lukienė

Ižd. S. Penkauskas.

Kelionė į Detroitą ir Atgal

Kovo 7 d. Moterų Mišrus 
Choras važiavo į Detroitą dai
nuoti ten Moterų Dienos pa
minėjime. Ryte nuskirtu laiku 
visi susirinkome į LDS Kliubą. 
Štai jau ir busas skirtas mūsų 
kelionei. Nieko nelaukę susėda
me, susipakuojame ką kas tu
rime ir leidžiamės kelionėn. 
Kiek pavažiavę pradedame ap
sižiūrėti, ar visi choristai ran
dasi, pasirodė, kad vienos trūk
sta, būtent M. Gedaminskienės. 
Kiek vėliau sužinojome, kad tą 
rytą jos dukrelę aplankė gar
nys, kuris ir sulaikė ją nuo va
žiavimo. Tačiau ji savo vietą 
užleido kitai draugei, kuri ir 
važiavo kartu su mumis. Dava- 
žiavus apie pusę kelio pasigir
do balsai, jog būtų laikas pus
ryčiauti, bet kur ir kaip? Ne
trukus mūsų moterys pradėjo 
atrišinėti savo ryšulėlius, kurie 
buvo pilnutėliai įvairių įvai
riausių gardėsių. O vyrai prisi
dėjo bent su “šalta arbata.” Na, 
ir prasidėjo pusryčiai, kurie, 
laiks nuo laiko paįvairinti su 
viena, kita dainele, tęsėsi iki 
pasiekėme Detroitą.

Ten pribuvome dar apie ke
turiomis valandomis anksčiau 
programai nuskirto laiko, bet 
vaišingosios draugės detroitie- 
tės mus tuoj pasitiko ir pavai
šino su karšta kava ir skaniais 
užkandžiais. Ta karšta kava po 
“šaltos arbatos” buvo kaip tik 
vietoje. Programą Moterų Die
nos paminėjimui detroitietės 
buvo paruošusios labai turinin
gą ir gražią. O apie jos geru
mą palieku spręsti vietiniams 
korespondentams.

Po programos detroitietės vėl 
susodino visus elėvelandiečius 
už gražiai paruoštų stalų ir pa
tiekė tikrai, taip sakant, kara
liškus pietus. Tas labai gražu ir 
gera tiems, kurie valgo, bet 
rengėjos tuomi save nemažai 
nusiskriaudė. Dabartinėse ap
linkybėse duoti tokius pietus 
virš 40-čiai žmonių, tai aišku, 
jog žymiai atsiliepia ant viso to 
įvykio pasekmių. . Mano many
mu, tokiuose įvykiuose reikėtų 
kiek skūpiau apsieiti, bet, deja, 
detroitietės mano patarimo ne
siklausė.

Mums draugiškai besikal
bant su senais ir naujos pažin
ties draugais ir draugėmis, tik 
pasijutome, kad mūsų vežėjas 
jau čia ir laikas ruoštis kelio
nei. Atsisveikinę su svetingai

siais detroitiečiais leidomės ke
lionėn, gal ne vienas su minčia, 
jog grįžtant turės progos kiek 
atsilsėti, o gal dar ir pramigti. 
Tačiau, kurie taip manė, apsi
riko: tik pradėjus važiuoti pra
sidėjo dainos, kurios tęsėsi be 
pertraukos iki pat namų. Su 
mumis važiavo trys draugės ne 
choristės, būtent Romandienė, 
Žebrauskienė ir Venslovienė. 
Jos,, pakalbintos prie choro pri
sidėti, atsisakė, pasiteisinda- 
mos jog neturinčios balsų, o čia 
klausau ir jos jau savo “striū- 
nas” tampo ir reikiant jas iš
tempia iki pačių aukščiausių 
gaidų. Taip ir reikia.

Klausiu mūsų mokytojo J. 
Krasnicko, kaip jam atrodo 
mūsų dainos. Jis sako, kad čia 
mes daug geriau dainuojame 
negu ant pagrindų. Ir štai ko
dėl : Jūs čia dainuojate iš pil
nų krūtinių visai ąavęs nesi
varžydami, todėl ir balsai pil- 
nesni-skambesni, o ant pa
grindų perdaug save varžotės: 
leidžiate balsą su baime, savęs 
nepasitikėjimu, todėl jis ir tu- 

; ri kaip ir slegiančią išraišką- 
skambėsį. Manau, čia daug tie
sos pasakyta, todėl nuo dabar

i meskime tuos visus susivaržy- 
, mus ir lai skamba garsiau 
• mieloji mūsų daina.

Mūsų kelionei įpusėjus ir 
Jmrnoms išdžiūvus nuo daina- 
i vimo ' pradėta rūpintis kuomi 
Į nors tai atgaivinti; vienas sa
ko: Mano žinioje yra tik vie
nas kenukas alaus ir aš rūpi
nuosi kaip jį proporcionaliai 
padalinti, kad nei vieno nenu-

i skriūudus. Kitas sako: Bandy
kime ieškoti, gal dar ką nors 
surasime, pasekmės buvo ge- 

jros: pasirodė, jog ekonomijos 
būta geros, po šiek tiek visko 
sutaupyta antram kelionės ga
lui taip, kad visko užteko iki 
pat namų.

Šioji mūsų kelionė, abelnai 
imant, atrodė kaip ir savos rū- 

i šies festivalis — mes -ją su 
dainomis pradėjome ir su dai
nomis sėkmingai užbaigėme.

■ žinių. Rinkėjas.

Birmingham, Alabama.— 
Woodward geležies kompa
nija mažina darbą dėl ang
lies stokos.

Palestinoj per žydų-ara- 
bų kautynes nuo pernai 
lapkr. 29 d. iki šiol užmušta 
2,000.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. V.

Tel. EVergreen 8-9770

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 gus!.-—Laisve (Liberty, Lith.Daily)-*- Ketv., Kovo 25, 1948
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LOWELL, MASS.
Draugas Juozas Blažonis

• Išvyko Ligoninėn
Po ilgų metų nenuilstančio 

darbavimosi, mūsų veiklusis 
draugas Juozas Blažonis buvo 
nesveikatos priverstas vykti į 
ligoninę ir pasiduoti chirurgi
jos stalui, kad pasitaisyti savo 
sveikatą, — kad vėl galima 

‘ būtų žengti gyvenimo vaga 
pirmyn prie didelių ir svarbių 
darbų. /

Draugas Blažonis sayo są
moningu veiklumu labai daug 
prisideda prie palaikymo ge
resnio vietinio judėjimo. To
dėl dabar, nors .ir tik laikinas, 
jo pasitraukimas palieka di
delę spragą.

Ypač šiuo laiku, kuomet 
mums taip energingai reikia 
darbuotis Literatūros Draugi
jos naujų narių vajuje! O 
drg. Blažonis juk reikalingas 
visuose darbuose; Juozo rū
pestingas veiklumas buvo jau
čiamas visose pažangiose or
ganizacijose.

žinoma, Juozas po pasek- 
miingos operacijoss netrukus 
vėl grįš prie veikimo, bet tai 
jau kelių savaičių laikas. 
Nors mes žinome, jog mes 
draugo nepraradome ant visa
dos, tačiau gaila, kad jo ne
turime su savim dabar—šiuo 
be galo svarbiu momentų!

Belcnktyniuojant su A. L. 
D. L. D. Pirmąja apskritimi, 
mums reikalinga kiekviena 
uncija veiklios pajėgos, kad 
mūsų 7-toji apskritis perga
lingai išeitų prieš čikagiečių 
apskritį. .

Drg. J. Blažonis nuo perei
to trečiadienio randasi Lo
well General Hospitalyj ir jį 
galima lankyti kasdieną po
pietiniu laiku ir vakarais tar-

* 'pe 7 ir 8 vai?
Nors drg. Blažoniui gal ne

reikės ilgai būti ligoninėj, bet 
šis pranešimas bus tiems, ku
rie norėtų atlankyti ligonį ir 
tuomi palengvinti draugui li
goninės. dienų nuobodumą.
, Geriausių linkėjimų geram 

draugui, greit pasveikti ir gė
lytis sveikųjų gyvenimu.

Tuomi noriu priminti vi- i
• siems vietos draugams, kad 

bent šiuo laiku visi pradėtu- 
mėm smarkiai darbuotis ieš
kodami kuo daugiausia nau
jų narių LLD 44-tai kuopai. 
Kad parodyti, jog vienam 
draugui laikinai pasitraukus, 
kiti stoja darban, kad spragą 
užpildžius ir da’rbas visvien ; 
eina pirmyn.

Mūsų darbas neturi apsisto
ti nei nukentėti dėl vieno 
draugo susirgimo.

Mūsų vajus turi eiti su ge
riausiu pasisekimu, kad iš-1

nešti įLLD 7-tos apskrities 
praeityje užsitarnautą garbę 
ne tik kad nepažeistą, bet 
dar naujai apvainikuotą.

Gerai nujaučiame, kad ir 
pirmoji apskritis (chicagie- 
čių) siekiasi to paties. Bet ar
gi mes ant tiek sulepšėję, kad 
kam nors pasiduotumėm ?

Visa mūsų LLD 7-toji ap
skritis užkaito savo darbuotėj 
ir visais garais ir visokiais 
būdais verbuojami nauji na
riai į garbingąją Lietuvių Li
teratūros Draugiją. Pilnas 
narys moka metinės duoklės 
$1.50, o šeimos narys tik 25c 
į metus. Gi tie, kurie tik 
žurnalo “šviesos” nori, moka 
$1 į metus.

Visi tinka būti nariais. Ne
mokanti lietuviškai skaityti 
gauna anglų kalboje • puikias 
knygas. Darbuokimės smar
kiai iš pat peties-, kad su
kirsti savo “priešus” iš pir
mosios apskrities. • Norėtųsi 
ir pasijuokti, bet kadangi 
pats klausimass be galo rim
tas, tai dabar visi meskimės 
į darbą, o darbą didvyriškai 
atlikę ir lenktynes laimėję, 
gardžiai , pasijuoksimo.

J. M. Karsonas.

Chicanos Žinios
KONFERENCIJA PASISAKĖ 
UŽ BUDAVOJIMA PROGRE

SYVĖS PARTIJOS
• Wallace’o Judėjimas—Tai 

Tesimas Velionio F. D.
• I

Roosevelto Idealų
■ Lietuvių Auditorijoj įvyko 

skaitlinga Chicagos Lietuvių 
organizacijų ' Atstovų konfe
rencija. Konferencijoje da
lyvavo 122 delegatai nuo 40 
įvairių draugijų, kliubų, api
mančių 7,000 organizuotų lie
tuvių. Čera, atstovybė buvo 
nuo jaunimo.

Konferenciją atidarė Hous
ton žebraitis. Sekretoriavo 
Frances ’ Yurgel ir pirminiu- 
kavo Povilas Petronis, iš 
Roselando.

Nuo komiteto išdavė platų 
ir turiningą raportą Vincas 
Andrulis. Po raporto sekė 
diskusijos..

Po diskusijų tapo išrinktas 
Veikimui Komitetas iš 15-kos 
veikėjų.
2-roji Sesija Buvo su Gražia 

Programa
Mike Batūtis išdavė manda

tų komisijos raportą. Sulyg 
jo raportu pasirodė, kad kon
ferencija gavo pasveikinimais 
$109, ir tt.

Taipgi antroj sesijoj buvo

priimtos sekančios rezoliuci
jos:

1. Progresyvės partijos Bu- 
davojimo Klausimu,

2. Civilių Teisių Gynimo 
Reikalu,

3. Mūsų Krašto Užsienio 
Politikos' Klausimu,

4. Atsišaukimas į Amerikos 
Lietuvius.

Taipgi buvo nutarta ir pri
imta pasiųsti sekančias tele
gramas :

a) Henry A. Wallace’ui 
pasveikinimas,

b) Packinghouse darbinin
kams pritarimas jų streikui 
ir

c) “Chicago Star” pasižadė
jimas remti jo vajų gavimui 
25,000 naujų skaitytojų.
Muzikalė Programa ir Pro- 

gresyvės Partijos Atstovų 
Kalbos

Muzikalę ir dainų progra
mą išpildė LKM Choras, va
dovaujamas J. Kenstavičiaus, 
ir LKM Choro solistes, solis
tai, kvartetas."

Trumpai kalbėjo Leonas 
Prūseika. Sveikino konferen
ciją radijo komentatorius ir 
Progresyvės Partijos narys 
Sidney Ordower.

Kiek ilgiau kalbėjo Cook 
Kauntėj Progresyvės Partijos 
prezidentas George Cermak. 
Jis pabrėžė, kaip Amerikos 
didžioji spauda slepia Wall
ace veiklą ir kaip yra persiė
mę baime augančiu judėjimu 
už Prpgresyvę Wallace’o Par
tiją demokratai ir republiko- 
nai.

Prieš užsibaigiant konferen
cijai Vincas Andrulis paprašė 
paramos Progresyvės Partijos 
darbui. Aukų .sudėta virš 
$145. Narių įstojo į Pro- 
gresyvę Partiją virš 50.

Reporteris.

Cambridge, Mass.
ATMINČIAI PETRO 

ANDREL1ŪNO

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST 

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

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

ir tt., telefonuokite
✓ SHoreroad 8-93Š0

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.

Velionis Petras Andreliūnas
Kovo 9 dieną suėjo 3 me

tai kai tragiškai žuvo Petras 
Andreliūnas. Su mirčia Pe
tro Andrei i ūno mūs darbinin
kiškas judėjimas neteko vieno 
iš nuoširdžiausių darbininkų 
klasės reikalų rėmėjo ir' ko
votojo. \

Atminčiai' savo brangaus 
gyvenimo draugo, Mary An- 
dreliūnienė aukoja; dienraščio 
Laisvės paramai $10. Ji dir
ba jo neužbaigtą darbą. H. T.

Milwaukee, Wis.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
• Telefonuokite dieną ar naktį 

EVergreen 7-4774

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

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

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

22 UAW-CIO Nariai 
Pasidavė Kalėjiman

Trys suspenduoti UAW-C1O 
lokalo 248 viršininkai ir 19 
narių unijos Allis- - Chalmers 
Manufacturing Co. įmones 
trečiadienį, kovo 17-tą dieną, 
pradėjo savo bausmę pataisos 
namuose. Jie buvo nubausti 
rieva už nesiskaitymą su iš
leista drausme masiniai pikie- 
tučti laike virš minėtos įmo
nės 329 dienų streiko 1946-7 
metais.

Nubaustųjų skaičiun įeina: 
Robert Buše, suspenduotas lo
kalo prezidentas; Joseph 
Dombek, suspenduotas vice
prezidentas, ir, Fred McStro- 
oul, suspenduotas užrašu raš
tininkas, — visi trys nubausti 
po 60 dienų; Owen Lambert, 
narys lokalo 248, turi atbūti 
30 dienų; keturi kiti unijos 
nariai nubausti po $100.

Viršminėtus UAW-C1O lo
kalo 248-to viršininkus Reu- 
therio gengė suspendavo, 
kuomet Allis - Chalmers Co. 
juos įkaitino esant komunis
tais.

i U.N. Facts and Faces UKRAINIAN S.S.R

One of the world’s greatest granaries, the 
Ukrainian Soviet Socialist Republic is a 
land of flat, rich land that covers much of 
the southern part of the Soviet Union in 
Europe. Added to her laurels as a- food 
producer, the Ukrainian S.S.R. can point 
to increasingly important industrial de

velopment. During World War II, her 223,000 square miles were 
scarred in tremendous battles, but her 40,000,000 people are hard at 
work repairing war damage. The Ukraine is a member of the Secur
ity Council and Foreign Minister Dmitri Z. Manuiiski has led her 
delegations to the United Nations General Assembly. Her flag is red, 
inscribed with a gold hammer and sickle and the country’s initials.

New Britain, Conn.
Baimė Turi Dideles Akis
Turtingoji dalelė žmonių, 

susispietusi apie republikonų- 
demokratų partijas, labai išsi
gando Henry A. Wallace’o 
judėjimo, trečios partijos kū
rimosi darbo. Jie be lygsvaros 
komunizmu krikština šį judė
jimą, o darbavietėse, kad or
ganizuotų darbininkų vienybę 
apardyt politiniame klausime, 
parenkama gudrūs boseliai 
išprovokuoti nesantaiką. Mat, 
tas daroma jau dabar, nes 
rinkimų laikas slenka artyn, 
tai iš anksto viskas daroma, 
kad suvadžiot žmones.

Klausimas, ar pavyks darbo 
liaudį suvadžiot, kad nepri- 
leidus demokratiniai nusitei
kusiems kandidatams patekti 
į valdvietę? Vargiai!

Organizuoti darbininkai į 
unijas, rodos, turi užtenka
mai gražaus patyrimo, kaip 
sunku yra išspausti centas, 
kitas daugiau algos iš turtin
gųjų fabrikantų, o reikia ti
kėtis, kad, greitoj ateityj bus 
dar sunkiau laimėti algų pa
kėlimą prie vadinamo Taft- 
Hartley įstatymo, 

i
Kągi ii; kalbėt, jeigu liau

dis nelaimėtų rinkimuose nei 
dalies kongreso ir senato nau
jų narių, nusiteikusių 'už dar
bo žmonių geresnę būklę! 
Tada fabrikantai su reakcio
nieriais iškeptų dar negirdė
tus naujus įstatymus prieš or
ganizuotus darbininkus ir 
abelnai visą liaudį, kad pasi
pinigauti, susikrauti bilionus 
dolerių į savo iždinę.

Todėl, nors kai kuriose uni
jose jų viršininkų nepermaty- 
mu, kas yra liaudies draugai, 
o kas priešai, jie išėjo prieš 
trečios partijos kūrimą, bet 
kas kita su eiliniais nariais,— 
šie domisi Wallaee’o judėji
mu. Jie siųs delegatus į bū
simą trečios partijos įkūrimui 
konvenciją 3 d. balandžio, 
New Haven mieste.

Norisi pažymėt vieną asme
nį. A. Bakevičia pasisuki
nėjo šia n ir ten, ir štai jo gra
žaus pasidarbavimo puikios 
pasekmės: du delegatai vyks
ta į virš minėtą konvenciją. 
Yra vilties, kad New Britaino 
delegacija, veikiausiai, susida
rys iš arti dviejų šimtų, o gal 
ir iš daugiau atstovų.

Laiškai ir Laiškai
, Pirmiau mūs šalies žmonės 

nesikišdavo į kitų šalių reika
lus, bet dabar negana, kad 
kas dieną spauda ir radijas 
skiepija italų tautos žmonėm 
mintį, kad jie siuntinėtų laiš
kus į Italiją saviškiams su ra
ginimais nebalsuoti už bendro 
fronto kandidatus 18 d. balan
džio rinkimais, bet net mo
kyklose italų tėvų vaikučiams 
yra įkalbama, kad jie, parėję 
iš mokyklų, primintų savo tė
vams, ar, jau parašė laiškus 
saviškiams. Tai jau perdi- 
delis kišimasis į svetimų žmo
nių reikalus!

Visi gerai žinome, kaip Ita
lijos žmonės prie Mussolinio

buvo prispausti ir išnaudoja
mi. Dabar, susilaukę demo- 
kratiškesnio režimo, jie ir vėl 
turi klausyti kitų — amerikie
čių, kurie neturi nei men
kiausio supratimo apie tai, kas 
italams darbininkams labiau
siai reikalinga ir už kuriuos 
kandidatus jie turi balsuoti. 
Toks mūsų šalies bandymas 
diktuoti yra nedemokratiškas, 
nedraugiškas ir kenksmingas.

Biednasis. 
°

Waterbury, Conn.
Kovo 10 d. įvyko gražus 

susirinkimas, kurį surengė 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
28 kp., proga minėjimo Tarp
tautinės Moterų Dienos. Su
sirinko gražus būrys draugių 
ir draugų. Drg. S. Sasna,‘iš 
Brooklyno pasakė gražią pra
kalbą apie moterų šventės 
reikšmę, svarbą organizavi
mosi trečiosios partijos mūsų 
šalyje. Taipgi buvo atstovas 
iš trečiosios partijos, kuris 
aiškino Conn, valstijos piliečių 
pareigas ir jos rolę. Buvo 
renkamos aukos ateivių teisių 
gynimui, surinkta $31.

Aukavo sekamai. Po $2 
aukavo: V. Jakubonis, G. Na- 
vikauskas, S. ir M. Meisonai 
ir L. Burgnis. Statkevičienė 
$1.75.

Po $1 aukavo: K. Sabutis, 
Norkienė, K. Yankeliūnienė, 
Marozas, B. Robertsienė, O. 
Strakauskienė, P. Bokas, M. 
Vitkauskiene, P. Katinienė, K. 
ir K. Sinkevičiai, A. Antana
vičius, K. Krasnickas, M. Stri- 
žauskienė, J. Paug'is, K. Do- 
nesevičius, 0. Morozienė, J. 
Svin kūnas.

Po 50 centų: J. Gabrėnas, 
\\ Krasnickas, . V. Mikalaus
kiene, Rakauskienė, Andriu
lienė, Lušiene, O. Kučauskie- 
nė ir Želvienė.

Visiems kukavusiems taria
me širdingai ačiū!

M. StrižauskiCnė.

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Sekmadienį, kovo 28 d. Liet, sa
lėje, 29 Endicott St. įvyks margu- 
či parė. Parengimą rengia LLD mo
terų kuopa — velykų švenčių pro
ga. Prašom visus dalyvauti parengi
me ir atnešti parodai savo margu
čius. Pradžia 5 v. v. (71-72)

LEWISTON-AUBURN, ME.
LDS 45 kp. rengia puikią vaka- 

rien su šokiais, balandžio 10 d., 387 
Lisbon St., Lewistonc. Pradžia 7 v. 
vak. Įžanga $1,5Č) asmeniui. Muzika 
prie Vicky Vince. Prašome iš visų 
apylinkių skaitlingai dalyvauti. — 
Komisija. (71-72)

MENKELIŪNAITĖS 
KONCERTAI

Prašome įsitčmyti kokiose vietose 
ir kada įvyks Menkeliūnaitės Kon
certai:

Pittsburgh, Pa. — šeštadienį, ko
vo 27> d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 vai. vak. z

Detroit, Mich. — Balandžio 4 d., 
C.I.O. Hall, 14th St. lir McCrow 
(buvusioje Finnish Hali), pradžia 
5 v. v. Įžanga koncertan $1.20. Šo
kiams 50c. Po programos^ bus šo
kiai.!

Baltimore, MA HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Agitacinis parengimas už 
trečiąją partiją, atsibuvęs ko
vo 6 d., pavyko gerai. Par
tijos sekretorius Harold Buck
man pasakė gerą prakalbą, 
smulkmeniškai nušviesdamas 
partijos pasibrėžtus tikslus ip 
ragindamas ateinančiuose rin
kimuose balsuoti už Henry A. 
Wallace Amerikos prezidento 
vietai.

Buvo rodomą trys filmros, 
kas publikai irgi labai patiko. 
Aukų padengimui ir agitaci
jos reikalams surinkta su virš 
$80.

Iš atsibuvusio LLD 25 kuo
pos susirinkimo tiek pažymė
tina, kad prisirašė naujas na
rys Petras Gužauskas, ir nu
tarta surengti dienraščio 
Laisvės- paramai pikniką. Tam 
reikalui išrinkta komisija su- 
radimui parko.; kada vieta 
bus žinoma, tuomet bus gali
ma nutarti rengimo laikas, 
kas bus pranešta spaudoj taip 
greit, kaip tik bus galima.

Noriu atkreipti visų LLD 
25 kuopos narių atydą kas- 
link kuopos susirinkimų. Su
sirinkimai atsibūna kiekvieno 
mėnesio antrą pirmadienį, 8 
valandą vakare, Lietuvių 
Svetainėje; laikas ir vieta ne- 
keičiapii, tai visi atsiminki
te ir skaitlingai lankykite su
sirinkimus. V.

Matthew 
BUYAUSKAS

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172
į----------- ^■7—.,==Ž>

RANKOM SIUVĖJOS
IR

MAŠINŲ OPERATORĖS 1 
dirbti prie uf.siuvimo leibelių ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

& BROS., INC.
12 East 14th Street, N. y. C.

(73)

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)

Washington., — Valdžią 
uždraudė anglies gabenimą 
svetur, apart Kanados, kol 
tęsis minkštųjų kasyklų' 
mainierių streikas.

San Francisco. — CIO ' 
Laivakrovių Unijos centras 
užgyrč Wallace’ą kaip kan
didatą Į prezidentus ir pa- < 
smerkė Marshallo planą.

• • J* Ja Ja Ja Ja Ja a^o^la Ja Ja J< J« J. J. J. J» J» -S- -9- -S-• '4' ’A' V V •*’ W V W V V T V V TT TTT'ttt

:: J. J. Kaškiaučius, M. D.| 
R 530 Summer Avenue, T 
;; Newark 4, N. J. ?
j; HUmboldt 2-7964 į 
' ***********^*****+*^***+

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

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 Maričn St., Brooklyn
Kampas Broadway 5r Stone Avė.,' prie' 

Chauncey St., Broadway Line.
Tel. GLenmore 5-6191

tuvių, kitokių

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, pasivaišinlmas bei parė. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę išnuomupjame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių. 
Žemos kainos už viską. » ' i

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BRPOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARĄ DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

GREEN STAR BAR & GRILL
Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5 pusi.—Laisvė (Lįberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 25. 1948
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Unijistai Reikalavo 
Atšaukti Minties 
Kontrolę

į —
United Furniture Workers 

Advisory Board praėjusį an
tradienį atsišaukė į CIO prez. 
Philip Murray su reikalavimu 
atšaukti John Brophy’o “aky- 
plėšišką, nedemokratišką įsa
kymą.”

Brophy* nori priversti narius 
tik taip galvoti ir kalbėti, kaip 
įsakys viršininkai. Gi nariai 
jaučiasi turį savo galvą ii- sa
vo reikalus, kurie dažnai bū
na skirtingi nuo tūlų, su bo
sais susigyvenusių, viršininkų.

Balandžio 1 ir 3-čią į New 
York o u ristą parplauks dar du 
laivai su karo mirusiais, pen
kiais tūkstančiais buvusių mū
sų karių.

Wallace’o Šalininkas 
Laimėjo Rinkimus

• r- -

Rocco Franceschini laimėjo 
rinkimus į general} prezidentą 
CIO United Shoeworkers. Ji
sai gavo 20,742 balsus prieš 
esamojo prezidentu R a y 
Swenson 13,535 balsus.

Franceschini yra progresy- 
vis vadovaujantis unijistas. 
Jis buvo aiškiai pasisakęs už 
Wallace.

Prieš porą metų, pradžioje 
aršėjančios ragangaudystės, 
jis irgi kandidatavo, bet bu
vo pralaimėjęs prieš tuolai
kinį prezidentą Frank Mc
Grath, kuris vėliau uniją ap
leido.. Tuomet Franceschiniui 
trūko apie tūkstančio balsų.

Šie rinkimai dar kartą paro
du, kur linksta eilinių uni- 
jistų balsai. • .

Atvykusi pas Sūnų 
Motina Mirė

Mrs.'Maria Dente, 68 me
tų, iš Vokietijos atvyko laivu 
į New Y orką praėjusį antra
dienį. Už apie pusvalandžio 
ji tikėjosi pasimatyti su savo 
sūnumi, kuris jau laukė prie
plaukoje. Laukė po nesima
tymo nuo 1939 metų. Staiga, 
Mrs. Dente krito ir mirė. Lai
vo daktaras sako, kad širdies 
ataką galėjo iššaukti per di
delis susijaudinimas.

Clarence Funderbirk, a.part- 
mentinio namo superintenden
tas New Yorke, nuteistas pa- 
simokėti $500 arba eiti į kalė
jimą už nešildymą namo per 
didžiuosius šalčius. Jis jau 
trečiu kartu patrauktas atsa
komybėn už tą patį prasikalti
mą.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriškė prižiūrėjimui 

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

Clifton Webb, žvaigžde filmos 
“Sitting Pretty,” Roxy Teatre, 

7th Ave. ir 50th Street, 
New Yorke.

Tarybų Sukakties 30 Metų 
Paroda Tebevyksta ,

Pagaliau ir man taikėsi pro
ga atlankyti tąją parodą, 
esančią Rockefeller Center, 
Museum of Science and In
dustry Patalpose, 1250 Ave
nue of the Americas, New 
Yorke.

Daug čia įdomaus. Grafi
ka, skaitmenimis parodoma 
Tarybų Sąjungos augimas nuo 
revoliucijos iki šių metų. įdo
mu, kaip beraštė, purenusi 
žemę primityvišku arklu, veik 
neturėjusi industrijos šalis pa
kilo. Pakilo jos žmonės, jos 
žemę storais sluoksniais ver
čia galingi traktoriai, indus
trija karštai pulsuoja, sukles
tėjo literatūra, mokslai, dai
lė. Ir visa tai tiktai bėgiu 30 
metų, kuriais kraštas pergyve
no intervenciją ir baisųjį ka
rą.

Skaitlingi lankytojai, ypač 
jaunimas, tą viską rimtai ste
bi, užsirašinėja. Prie infor
macijų stalo dežuruojančiam 
mūsų tautiečiui Laurinui Ka
počiui mažai tenka sėdėti, 
žmonės turi jam galybę klau
simų. Jis atsakinėja.

Pavyzdžiui, nustebinti di
džiais skaičiais jaunimo, ei
nančio aukštuosius mokslus, 
pora jaunuolių nori žinoti: 
Kas jaunuolius parenka aukš
tajam mokslui? Kas ir kaip 
skiria ir kontroliuoja parinkė- 
jus? Koks tenai vaidmuo 
švietimo klausimu yra tėvų, 
koks mokytojų? Ir daug ko 

. kito, susijusio su mokslu, jie 
nori žinoti. Kapočius jiems 
atsako ir pataria, kur rasti li- 

j teratūros, atsakančios viską
■ apie mokslo sritį.

Parodoje yra nemažai rinki-
■ nys paveikslų. Tai revoliuci- 
I jos ir karo didvyriai, moksli
ninkai, darbo spartuoliai, me-

jnininkai, literatai ir kiti pir
mūnai. Tarpe jų randasi mū
sų poetė Salomėja Nėris, An- 

I tanas VencĮova, Jonas Kriš- 
i čiūnas. Juozas Mikėnas, su 
trumpais bruožais apie jų 
darbo-nuopelnų sritį.

Yra keli dideli paveikslai— 
tapytiniai. Tarpe tų ir rau
donarmiečiai pleškenantieji 
per balas. Jie kentė, bet na
ciams tos balos alsavo mirti
mi. Ne vieną pulką pasipū
tusių dėl savo technikos na
cių raudonarmiečiai panardė 
tose balose. Mūsų tautietis 
Kapočius irgi praleido ketve- 
ris metus tose balose.

Parodoje išstatyta šiek tiek 
pavyzdžių Tarybų Sąjungoje 
randamų mineralų, žemės pro
duktų,. industrinių gaminių.

Viename parodos kambarių 
rodo filmą “Pageant of Rus
sia” (sumažintą, 16 mm.).

Paroda, kaipo rengta pa
skubomis tuomi susidomėjusių 
organizacijų, neteikia pilno 
vėliausiojo šalies vaizdo. Ten
kintasi čia nuo seniau turėta 
medžiaga. O šalis šuoliais 
žengia pirmyn. Norint šalį 
pavaizduoti pilnai, reikėtų 
medžiagos daugiau, naujes
nės greta senosios. Tuomet 
reikėtų ir daug didesnių pa
talpų. . ,

Ateityje, be abejo, įvyks pil
nesnės, didesnės parodos. 
Vienok ir šioji, dalinoji, sutei
kia daug šviesos apie darbo 
žmonių valdomą šalį. Ir tos 
šviesos mūsų žmonės semiasi. 
Vien mano buvimo tenai po
ros valandų lAikotarpiu lan
kėsi gal šimtai žmonių, nors 
paroda jau išbuvo tenai tris 
savaites.

Paroda baigsis gale šio mė
nesio. Valandos nuo 10 lig 
10 kas dieną. įžanga suaugu
siems 50 centų, vaikams 25c. I

KITOS PARODOS
Tarybinių tautų paroda už

ima kelis kambarius viename 
tik apatiniame aukšte.

Tose pat patalpose, už tą 
įžangą, norintieji gali lankyti 

■ ir kitas dvi parodas — ten 

nuolatos vykstančiąją Ameri
kos mokslo ir industrijos pa
žangos parodą, taipgi laikinai 
esančiąja dailininko Jo Da- 
vidsono kūrinių parodą.

Naujoviškųjų išradimų ir 
gaminių paroda užima viršu
tinius aukštus. Turinčiam 
techniškų - mechaniškų po
linkių asmeniui čia užtektų 
savaitėms darbo apžiūrinėti, 
išstudijuoti visokius ratus-ra- 
telius, pamatyti technikos 
triksus.

JO DAVIDSON
įėjus į dailininko Jo Da- 

vidsono parodą, daugybei 
galvų ir biustų įdėbus į atei
vį akis, ateivys pasijunti ma
žyčiu -prieš tą vieną . kūrėją. 
Nustelbia vien tik tų kūrinių 
daugis. O jie visi artistiškai 
gražūs — pažįstamieji veidai 
atrodo taip artimi, tarsi jie 
tave mato. Net neregė Helen 
Keller, atrodo, jaučia čion at
einančius.

Davidsono paroda, šimtai 
! kūrinių, užima apatinio aukš
to dešiniame sparne esamą di
delį kambarį ir pirmąją cen- 
tralinio kambario galeriją. 
Nemačius, sunku būtu da- 
leisti, kad vienas žmogus, vie 
nu gyvenimu galėtų tiek vei
dų išskulptuoti, net jeigu jis 
dirbtų iš minkštos bulvės. O 
čia daugybė jų bronzo, mar
muro ii’ eiles kitų medžiagų.

Dailininkas savo kūriniams 
rinkęsis modelius iš visų, kla
sių ir gyvenimo sričių. čia 
randasi prezidentai, vyrai ir 
moterys rašytojai, artistai. 
Randasi geri ir blogi politi
kai, milionieriai ir 'darbo va
dai.

Nuėję pamatyti Tarybų Są
jungos 30 metų, būtinai už
sukite ir pas Jo Davidsoną.

Mačiau.

Dar Yra Wallace’o 
Prakalbų Lapelių

Lietuvių Komitetas, susibū
ręs tikslu pranešti lietuviams 
apie Henry A, Wallace ’ atvy
kimą į Brooklyną kalbėti, iš
leido lietuvišką lapelį.

Lapelių dar yra. Komite
tas yra įsitikinęs, kad dar yra 
ir. žmonių, kurie lapelio nema
tė. Jūs galite juos pasiekti 
savo susiedijoje, šapo j e ar 
susirinkimų centre. Lapelių 
galima gauti Williamsburgo 
progresyvių organizacijų pa
talpose, Laisvės salėje. Atda
ra dienomis, taipgi penktadie-” 
nio vakarą ir šeštadienį po 
pietų. Ateikite! Lai nelieka 
nei vieno- lapelio.

Ši bus vienatinė Wallace’o 
prakalba Brooklyne pirm rip- 
kimi.i, nes visos jo dienos jau 
užimtos prakalboms kitiems 
miestams. Kiekvienas rūpes
tingas, taikos trokštantis pi
lietis ruošiasi būti Wallace 
prakalbose.

Wallace kalbės Brooklyne 
už savaitės, trečiadienį, kovo 
31, Labor Lyceum, 949 Will
oughby Ave., Brooklyne. Įžan
ga tik 25 c. Tikietų keli dar 
yra Laisvėje.

Liet. Komitetas.

Padėka
Dėkavoju visiems drau

gams, kurie inane aplankė 
man atsitikus nelaimei, dėl 
kurios per ilgą laiką turėjau 
išbūti lovoje ir paskiau vien 
tik po stubą baladotis. Kaip, 
yra smagu, kai draugai aplan
ko asmeniškai ir su laiškais 
bei atvirutėmis, kurių esu ga
vusi net iš tolimų dalių Ame
rikos! Smagu skaityti ir pa
sidalinti mintimis su draugais. 
Rodos, nejauti tiek nei skaus
mų. t

Kaip yya gerai turėt savo 
idėjos draugų! Labai ačiū 
visiems. ; V. Pranaitiene.

Streikieriai Ragino 
Tyrinėti Priežastį 
Kėlimo Mėsos Kainų

Skerdyklų darbininkams iš
einant į streiką buvo skelbia
ma, kad mėsos esamo kiekio 
mieste išteks mažiausia de
šimčiai dienų. Dadedant žu
vies ir pieno produktų, taipgi 
paukštienos, išteklius mėsos 
galima pratęsti' dar kelis syk 
tiek. Prie to, AFL unijų ži
nioje esančios šapos buvo liku
sios neūžstreikuotomis, tebe
gamino mėsą.

Tačiau pirmą streiko dieną 
mieste pradėjo kelti mėsos 
kainas. Dėl to CIO Packing
house Unija pasiūlė, kad ge- 
neralis prokuroras Tom Clark 
ir,majoras O’Dwyer .surastų 
kaltininkus ir juos nubaustų.

Kailiasiuviai Bando 
Uždrausti “Lockout”

CIO Kailiasiuvių Jungtinė 
Taryba kreipėsi į teismą, kad 
uždraustų kailių industrijos 
savininkams išmesti darbinin
kus iš darbo, nedaleistų “lock- 
outo.” Unija sako, kad jie tam 
neturi teisės, kadangi’ to ne
pranešė valdinėms — fede
ral ei ir valstijinei—įstaigoms.

Unija taipgi užvedė civilinio 
ieškinio bylą. Reikalaus at
mokėti nuostolius tuo atveju, 
jeigu firmos, nežiūrint per
spėjimų ir neįstatymiškumo 
“lockouto,” vis vien jį pa
skelbtų. Aprobuojama, visos 
industrijos savaitinė alga sie
kia apie milioną dolerių. Uni
ja planuoja ir kitus žygius ap- 
sigynim ui. \

N °

“Pergalės” Pastatymas 
Atsieis Apie $500!

Lietuviu Liaudies Teatras 
apskaičiuoja, kad Dauguvie
čio “Pergalės” pastatymas at
sieis nemažiau $500. Bet, at
sižvelgiant į tai, kad veikalui 
reikia tokių scenerijų, kokių 
jam nusamdytoji salė neturi 
ir kurių reikėtų brangia kai
na rendiioti iš kitur,—išlaidos 
būtų dar didesnės.

O didelėmis išlaidomis ren
gėjai rizikuoti galėtų tik taip, 
jei visi besirengiantieji “Per
galę” pamatyt įsigytų bilietus 
iš anksto. Prašome! Ir pa
darykite tatai tuojau, nes 
ir scenerijos įranga turi būti 
parūpintasis anksto. Bilietų 
galite gauti Laisvės raštinėje, 
jei nesusitinkate su jų parda
vinėtojais. Iš anksto-parduo
dami po $1.00, o prie durų 
bus po $1.25.

“Pergalė”“ bus pastatyta 
balandžio 11-tą, Labor Lyce
um salėje. Pergalietis.

h------------ ■—.—_---------------------------------------m

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

0------------------ _--------------------a

Tfc jį V® VPer Amžių Kasęs, 
Mirė be Grašio

New York o Greenwich Vill
age gyventojai, poezijos mė
gėjai, rinkosi pas Anton Ro- 
matką, poetą, kritiką, moky
toją pasiklausyti, padiskusuo- 
ti poezijos. Tokie pobūvėliai 
pas ji buvo priprasti, įvykda
vo kas savaitė nuo neatmena
mų laikų.

Truktelėjo jie gale vielos 
pririštą drabužiams prie vir
vės segti vartojamą sagą. 
Varpelis skambėjo, bet durų 
jiems šį kartą niekas neatida
rė. Bute, 25 W. 3rd St., ty
la.—Kas nors bus atsitikę, — 
tarėsi jie. Pašaukė policiją. 
Romatką rado mirusį širdies 
liga.

Romatka, ekspertas eiliavi
mo taisyklių mokytojas, mo
kydavęs asmeniškai ir laiš
kais, taipgi taisydavęs kitų 
eilėraščius, perrašinėdavęs. 
Jo mašinėlė dažnai taukšėda
vusi. Tačiau, kada mirė, pas 
jį pinigų neradę. Jo draugai 
susirinko tartis, kaip sukelti 
pinigų jo palaidojimui.

Jį per desėtkus metų paži
nę, su juo draugavę, jo ben
drai tačiau mažai ką galėjo 
pasakyti apie jo asmenišką 
gyvenimą. Tūlas sakė atsi
menąs tiek, kad j.is buvęs 
“kaubojų” Texas valstijoje, 
farmeriu, ristiku ir kumštinin
ku. O dėka moteriškam smal
sumui dasidėjo sekama infor
macija: “Jo butas atrodė kai 
Collyer’ių namas.” Ji sakė, 
kad Romatkos buto sienos ap
lipytos vokiškais kūno sudėtį 
pavaizduojančiais braižiniais, 
daug popierų ant grindų ir 
senybinis užtraukiamu dang
čiu raštastalis apkrautas poe
momis ir laikraščiais. Romat
ka apie 72 metų.

Matyt, žmogelis turėjęs 
daug talentų ir daug metų 
tuos talentus vystyti, daug ko 
siekęs, gyvenęs bilionais dole
rių rėkavimo gadynėje, tačiau 
pats nedagyvenęs aukštos vie
tos nei turto.
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į Egzamimiojam Akis, į 
Į Rašome Receptus Į 
į Darome ir Pritaikome Akinius i

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

ŽŪTY
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 kokib kirpimo.

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TKianglo 5-8988.

Gegužines Konferencija 
Jau Šį Šeštadienį

Gegužinės laikinasis komi- | 
tetas per savo vykdomąjį di- : 
rektorių Sam Wiseman išleido 
pareiškimą, primenantį, kad 
gegužinei suplanuoti konfe-1 
rencija ir pati gegužinė šie- | 
met turi būti paversta Į mil
žinišką demonstraciją už tai
ką.

Konferencija įvyks šio šeš
tadienio popieti, kovo 27-tą, 
Hotel Diplomat, 110 West I 
43rd St., New Yorke. Vi-: 
sos darbo žmonių ii’ liaudies | 
organizacijos siųs tenai sa-. 
vo delegatus ar įgaliotinius.

Pareiškime sako:
“Prezidento Trumano 'pra

kalba St. Patrick’© dieną, kal
bant apie Jungtinių Valstijų 
užrubežiam politiką, nei žo
delio neturėjo apie Palestiną. 
Už dviejų ' dienų, Jungtinėse 
Tautose, Warren Austin, J. V. 
atstovas, už jį pasakė: žydų 
Valstybės nebus.

“Amerikos ginklai siunčiami | 
Graikijos fašistams ir m on ar-1 
chistams šaudymui graikų ' 
priešfašistų. ' Ginklai siunčia- Į 
mi Chiang’Kai-shek’ui žudy
mui čhiniečių darbininkų iri 
valstiečių.

“Ginklai visiems, kurie sto- 1 
ja prieš ‘komunizmą.’ Bet 
nėra ginklų žydų liaudies ap
sigynimui nuo užpuolikų.

“Kišamės Čechoslovakijon 
padiktuoti jos žmonėms, ko
ki^. jie privalo turėti valdžią., 
Kišamės į rinkimus Italijoje 
bandydami priversti Italijos 
žmones balsuoti už Wall Stry-

! TONY’S
UP-TO-DATE

BARBERSHOP
| ANTANAS LEIMdNAS
>: x
2 Savininkas

306 UNION AVENUE
< GERAI PATYRĘ BARBERIAI

r---- —-——-----

Peter Kapiskas

Man’s BULOVĄ..:richly styled

•Ha.

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvę (Liberty, Lith. Daily)—Ketv., Kovo 25, 1948

to parinktinius. Bet nesiki
šame užtarti žydų liaudį, ku
ri prarado 6 milionus gyvybių 
kare prieš nacizmą!

“Tai tokiai doktrinai — 
Trumano-Marshąllo doktrinai 
bankieriai ir militaristai nori 
visiems verstino karinio muš
tro ir drafto. Bankieriai ir 
militaristai užmiršta, kad nors 
Amerikos žmonės noriai davė 
savo kraują ii’ prakaitą kovai 
prieš fašizmą, jie taip pat 
kietai kovos prieš davimą 
kraujų ir prakaito užrubeži- 
nei politikai, kuri gali tik pa
gelbėti fašizmui.

“Pirmos Gegužės Komite
tas šaukia visus newyorkie- 
čius pasireikšti už Wallace’o 
programą pasaulio taikai ir 
prieš d vi partinę Trumano pro
gramą karui. Pirmąją Gegu
žės demonstruokite už taiką! 
Nereikia verstino militariško 
muštro! Nereikia drafto! 
Atsteigkite Jungtinių Valstijų 
pažadą įkurti žydų ‘Valstybę 
Palestinoje!”

Susilaukė Sūnaus
Peter ir Betty Dumblis su

silaukė sūnaus. Sūnus gimė 
kovo 5-tą, 1948 m., Bethany 
Deaconess Hospitalyje, 6 sva
rų ir 5 uncijų. Tėvai Dum- 
blauskai gyvena 1938 Linden 
Street. St.

SKELBKITĖS LAISVĖJE

GYDYTOJAS |

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

BROOKLYN, N. Y. B
Valandos: Ūži dic"<m, 

(6—8 vakarais s
Ir Pagal Pasitarimais. |
Telefonas EVergreen '4-0208 s

Peter 
KAPISKAS

BAR & GRILL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALES

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, TŠf. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

Ladr’t BULOVĄ . . . modem

*3X7*

įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longincs,

Graži 
miškų 
nelėm 
American 
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Bearus, etc. Vė
liausių madų MoteYų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Now is the lime to choose the perfect gift 
... a Parker “51” pen and matching penciL 

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

•17.50




