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Ponia Rooseveltįenė yra ga
bi ir drąsi moteriškė, Ji, tiesa, 
nesutinka su komunistais, bet 
jinai gina jų demokratines tei
ses. Ji sako: Jie turi teisę 
skelbti savo idėjas — skelbti 
viešai ir atvirai. Jie turi teisę 
statyti kandidatus savo parti- j 
jos vardu ir varyti už juos

Įsakyta Atšaukti 
Mainierių Streiką 

Iki Kovo 20 d.

Marshallas Ragina 
Vengt Aštrių Kalbu 
Taikos Konferencijoj

Be to. jinai netikinti, kad 
komunistai nori spėka pakeisti 
Amerikos santvarką.

Gerai, kai žmonės nepasi-1 Valstijų Aukščiausias Teis 
duoda istorijai ir išsilaiko 
blaivaus, šalto protavimo. Iš 
ponios Rooseveltienės turėtu 
pasimokinti tolerancijos ir de
mokratiškumo ponas Schwel- 
lenbach, mūsų darbo sekreto
rius.

Jei Streikas Nebus Atšauktas Pagal Aukščiausio Teismo 
Įsakymą, tai Unija bus Baudžiama $3,500,000

Washington. — Jungtinių nį atšaukti mainierių strei
ką. Goldsborough buvo sky
rės uni jai $3,500.000 baudos. 
Aukščiausias 
sumažino iki 
sąlyga, kad 
minkštųjų

400,000 mainierių streiką, ' .U V Z
planuotą po šio mėnesio 31 

i dienos. • . - - “ -

Maskva.— Jungtinių Val
stijų atstovas, generolas 
Marshallas Keturiu Didžių
jų konferencijoj vėl atsišau-! 
kė į užsieninį Sovietų mini-i 
strą Molotovą ir Anglijos | 
užsienio i

Sovietai Reikalauja ip Bilionų 
Dolerių Karinių Atlyginimų ir 
Kontrolės Teisių Ruhr Srity j

Molotovas Ragina Ekonominiai Suvienyti Visą Vokietiją, 
0 Panaikinti Tik Anglu - Amerikonu Ruožtu Apvienijimą

Man atrodė, kad Meno Są
jungos suvažiavimas gerai pa
darė, kai nutarė centrą palik
ti Chicagoje. Bet tas centras 
ten keletą mėnesiu gražiai 
miegojo. Tik dabar naujasis 
Meno Sąjungos sekretorius L. 
Jonikas apsidžiaugia, kad, pa
galiau, šiaip taip dalykai pra
deda susitvarkyti.

Vilnyje jis sako: “Priimda
mi tas pareigas mes, chicagie- 
čiai, neįvertinome kokios jos 
bus sunkios — bent iš pra
džios.“

Netikiu, kad dėlei ju kuris 
nors chicagietis patruko. Vie
ną centrą gavo ir skundžiasi. 
Ką turėtų sakyti brookly n ie
čiai, kuriems visų centrų parei
gas tenka nešti?

Chicagoje menininkų grupe 
nemažu. Meno Sąjungos cen
tras turėtų gražiai gyvuoti ir 
puikiai veikti. Mos visi to ti
kimės ir laukiame.

mas įsakė Manierių unijai 
iki kovo 20 d. atšaukti pir
mesni jos pranešimą, kad 
minkšt. angliakasyklų mai- 
nieriai išeis streikan nuo 
balandžio 1 ČL, užbaigdami

i savo sutartį su valdžia.
Aukščiaus. Teismo spren-' Teigiama, kad jei streikas 

dimu, unija iki kovo 25 d. nebūtų atšauktas, tai uni
tu ri sumokėti $700,000 pa-i jos pirmininkas Lewis galė- 
baudos, o unijos pirminiu- į tų būti ir kalėjiman pasiųs- 
kas John L. Lewis — $1.0,- j tas, apart pilnos pusketvir- 
000 už tai, kad jie paniekinę ; to miliono dolerių baudos 
apskrities teisėjo Goldsbo-; unijai ir $10,000 jam pa- 
rough įsakymą pernai rude- !čiam.

Teismas ją 
$700,000 tokia 
unija atšauks 
angliakasyklų

Aukščiausias Teismas Tyliai Užgyrė 
Žmogaus Išmetimą iš Tarnybos už 
“Pritarima Komunistams”

Viename laikraštyje mačiau 
karikatūrą sloniaus su dviem 
galvomis. Viena galva vie
nam gale, o kita kitam. Viena 
pavadinta Taftų, o kita Van- 
denbergu.

Sunku pasakyti, kiek skirtu
mo tarpe tų dvieju vyru yra. 
Taftas, matyt, nesijaučia ge
rai, kad prezidentas Truma- 
nas taip gražiai bičiuliuojasi 
su Vandenbergu.

Abudu jie žiūri į 1918 me
tus. Abudu tikisi būti kandi
datais į prezidentus. Jeigu tar
pe jų nebus jokių skirtumų, 
tai republikonams nebus iš ko 
pasirinkti. Todėl Vandenber- 
gas šimtu procentų remia Tru
mano užsieninę politiką, o 
Taftas reiškia abejonių.

Vandenbergas karštai re
mia I.’lienthal kandidatūrą į 
Atominės Komisijos pirminin
kus, o Taftas išstojo prieš.

Kol kas užtenka visiems ir 
pavalgyti ir paūžti. Skipitis, 
Grinius, Padalskis ir kiti po
nai poniškai gyveno Lietuvo
je. Jie gražiai sugyveno su 
Smetona. Jiems nė plauko nuo j

Tarybininkai susirenka ho
teliuose, baliavoja hoteliuose, 
pabėgėlius pasitinka ir, priima 
hotelftiose.

Tiesa, hoteliuose viskas ne
svietiškai brangu, bot argi 
jiems tas svarbu ?

New Yorko valstijos guber
natorius ponas Dewey šykštus 
tiktai mokytojams ir šiaip 
darbininkams. Savu draugams 
jis pagatavas valstijos iždinės 
duris plačiausiai atidaryti.

Valstijos department!! gal
vos iki šiol gaudavo po $12.- 
000 į metus. Dabar guberna
torius siūlo seimeliui jų algas 
pakelti visais penkiais tūkstan
čiais dolerių.

Taip ir sakoma: “Kas turi, 
tam ir Dievas duoda.“

Washington. — Aukščiau
sias Jungtiniu Valstijų Tei
smas atsisakė pernagrineti 
bvla Mortono Friedmano, 
newyorkiecio advokato, ku
ris buvo pašalintas iš Kari
nės Žmonių Jėgų Komisijos. 
Friedmanas buvo 1944 m. 
išmestas iš tos tarnybos to
dėl, kad jis, girdi, parodęs 
pritarimą komunistams. Ci- 
vilės Tarnybos Komisija, 
pavarydama Friedmaną iš 
tos vietos, sakė, kad esą 
“rimtų abejonių” apie 
Friedmano ištikimybe Ame-

Žemesnieji teismai užgy
nė Friedmano išmetimą. Da-

bai’ gi Aukščiausias 
mas, nepriimdamas Fuied- 
mano apeliacijos, patvirtino 
anų sprendimus prieš Fried
maną.

Friedmanas savo apelia
cijoj sakė, kad jo išmetimas 
pagal “neištikimybės” įta
rimą laužo konstitucines pi
liečio teises.

Byla prieš Friedmaną bu
vo paremta tuom, kad jis 
darbavosi Amerikiečių Mo
bilizacijoje Taikai pirma, 
negu naciai užpuolė Sovie
tu Sąjungą, o paskui ragino 
Jungtines Valstijas padėti 
Angliiai ir Rusijai kare 
prieš Vokietiją.

Teis-

“Atsargiau” Gaudyti 
Graikų Respublikiečius!

Athenai, Graikija. — Ne
seniai Graikijos monarchis
ts valdžia urmu suėmė dar 
556 nužiūriihų graikų res- 
publikiečių ir išgabeno juos 
į koncentracijos stovyklas 
Nikaria saloj. Kadangi da
bar Jungtinių Tautų komi
sija daro politinius tyrinėji
mus Graikijoj, tai Amerikos 
ambasadorius Lincoln Mac- 
Veagh patarė Graikijos 
valdžiai “atsargiau” daryti 
tokias ablavas. McVeagh 
sakė, areštuoti patartina tik 
dienos laiku ir su war ran
tais.

Sujudimas Angly Seime 
Prieš Trumano Planą

London. — Darbietis An
glijos seimo narys William 
N. Warbey kaltino prezid. 
Trumaną, kad jis be Angli
jos žinios, apeidamas Jung
tines Tautas, kišasi i Grai
kijos ir Turkijos vidujinius 
reikalus, siūlydamas $400,- 
000,000 tiem kraštam stip
rinti prieš .bolševizmą. Ki
tas darbietis^ Herschel L. 
Austin užklausė anglų už
sieninės ministerijos atsto
vą H. McNeilą, ąr Anglijos 
valdžia prašys Ameriką 
gerai pagalvot pirm kari
nės paspirties davimo Tur
kijai. Ministerijos atstovas

Maskva. — Sovietu už- 
______ reikalų ministrą l sienio reikalų ministras 
Beviną, kad vengtų aštrių Viačeslavas Molotovas rei

kalavo 10 bilionu doleriu ka- 
Aš i rinių atlyginimų iš Vokieti

jos. Jisai sakė, tie atlygini
mai turėtų būti per 18 metų 
sumokėti einamosios vokie
čių pramonės dirbiniais ir 
fabrikų įrengimų bei sveti
mų nuosavybių pergabeni
mais iš Vokietijos į Sovietų 
Sąjungą. Molotovas nurodė, 
jog karas Sovietams lėšavo 
357 bilionus dolerių; be to, 
naciai sunaikino 128 bilio
nus doleriu vertės sovietinės 
nųosavybęs. Taigi 10 bilio-

kritikos žodžių vienas ki
tam. Marshallas sakė: “ 
nesutinku su didele dalim 
Molotovo pareiškimo, bet 
kaltinimai iš vienos ir ant
ros pusės prie nieko gero 
neveda; jie tik kursto dides
nius skirtumus.”

Marshallas vengia ilgų 
kalbų ir trumpai dėsto savo 
valdžios politiką.

Fašistų Vadas Kaltas, 
Kaip Lytinis Jaunuolių 
Tvirkintojas

Detroit, Mich. — Ameri
kiniu fašistu vadas, Russell 
M. Roberts jau trečią kartą 
tapo nuteistas už lytinį jau
nuolių tvirkdymą. Kada Ro
berts buvo pripažintas kal
tu, jis su savo pačia plana
vo pabėgti į Argentiną pirm 
bausmės paskyrimo jam. 
Teisėjas Krause todėl įsa
ke laikyti Robertsą kalėjime 
be parankos iki bausmės pa
skyrimo.

Roberts, mechaniškų į- 
rankių fabriko savininkas, 
gausingai pinigais rėmė fa
šistinį Geraldo L. K. Smi- 
tho Vieno Miliono Komite
tą ir vadinamą Nacioūalę 
Darbininkų Sąjungą. Jo su
organizuoti kukluksai su
ruošė kruviną pogromą 
prieš negrų šeimynas, ku
rios kraustėsi į Sojourner 
Truth projekto namus. Ro
berts taipgi vadovavo kurs
tytojus prieš žydų tautą.

Maskva. — Sovietai nesu
tinka su anglų-amerikonų 
pasiūlymu kviest taikos 
konferencijon Turkiją ir ki
tus kraštus, kurie nekariavo 
prieš Vokietiją.

nu dolerių atlyginimo is Vo-

Gumos Darbininkų 
. Unija Skelbia 
Streiką Kovo 23

Cleveland, Ohio. — CIO 
Gumos (Robo) Darbininkų 
Unija paskelbė savo streiką 
nuo kovo 23 d. prieš ketu
rias didžiąsias gumos kom
panijas — Goodyear, Good
rich, Firestone ir U. S. 
Rubber. Streike dalyvautų 
100,000 darbininku.

Unija pradiniai reikalavo 
pridėt 26 centus algos va
landai, paskui nusileido iki 
16 centų priedo. Unija at
metė kompanijų siūlvmą pa
kelti algą tik dešimtuku va
landai. Unijos vadai kaltina, 
kad kompanijos nenorėjo 
žmoniškai tartis su darbi
ninkais. Jie nurodo, jog šios 
kompanijos pernai gavo 
$102,000,000 gryno pelno, tai 
daugiau, negu bet kada.

Amerikos Jūreiviai Būsią 
Siunčiami j Graikiją

Athenai, Graikija.—Pra
nešama, kad Jungtinės Val
stijos ruošiasi atsiųsti 12 sa- 

I vo karo laivų su jū- 
Roma. — Trys dešiniosios I reivių būriais i Graikiją.

italų partijos skelbia, kad 
komunistai, girdi, “nori pa
sigrobt Itali jos valdžią.”

atsakė, “ne.” New Yorko 
Times korespondentas rašo, 
kad nekomunistiniai diplo
matai Europos sostinėse 
taipgi laiko “įsiveržimu” 
Trumano pasiūlymą Grai

Washington. — Amerika 
paskyrė atliekąmą nuo karo 
maistą I pamaitint 3,500,000 
vokiečių vaikų ir 1,000,000 
seniu.

Maskva. — Užsieninis 
Fra nei jos ministras Bidault 
dvi valandas tarėsi su Sta
linu.

vienas dešimtadalis nuosto
lių, kuriuos naciai tiesiogi
niai padarė Sovietams.

Molotovas sakė Keturių 
Didžiųjų užsienin, ministrų 
taryboje, kad Jungtinių 
Valstijų atstovai Jaltos- 
Krymo konferencijoj pripa
žino Sovietam 20 bilionų 
dolerių karinių atlyginimų.

Amerikos valstybės sek
retorius Marshallas kitaip 

, suprato tą amerikonų paža
dėjimą Jaltoje. Anot Mar- 

; shallo, tai Jungtinių Valsti
jų delegacija Jaltoje sutiko

■ tiktai įteikti ta 20 bilionu 
dolerių reikalavimą apsvar
stymui atlyginimų komisi
jos, susidarančios iš Ameri-

4>kos, Anglijos ir Sovietų at
stovu.

Molotovas reikalavo pa
naikint ūkinį-ekonominį su
jungimą amerikonų ir anglų 
užimtų ruožtų vakarinėje 
Vokietijoje, nes tas sujungi
mas atitveria , pramonin- 
giausią sritį nuo visos Vo
kietijos ir laužo Potsdamo 
sutartį. Molotovas sakė, pa
gal tą sutapti Sovietai taip
gi turėtų dalyvauti tvarky
me Ruhr bloto, svarbiausio 

1 fabrikinio arsenalo, vakari
nėje Vokietijoje.

Jungt. Valstijų atstovas 
Marshallas tvirtino, kad ū- 

’ kini§ apsivienijimas tarp 
amerikonų ir anglų ruožtų 
nelaužo Potsdamo sutarties.

i

Siūlymai yęlel Visos Vokieti- 
• jos Ūkinio Sujungimo

i Molotovas reikalavo ne
gaišuojant įsteigti bendrą 
demokratinių vokiečių val
dybą Vokietijos pramonei, 
žemdirbystei, finansam, va- 
žiuotei, susisiekimams ir 
užsieninei prekybai, pagal 
Potsdamo konferencijos nu-

■ tarima.
,Užsieninis Anglijos mini-

• stras Bevinas, remdamas 
Marshallo planą, atsakė, jog 
anglų - amerikonų ruožai 
•bus tik tarp savęs suvienyti 
tol, kol keturi didieji pilnai

• susitars dėl visos Vokietijos 
ūkinio sujungimo.

Marshallas pareiškė, jog 
visos Vokietijos ūkis-pra- 
monė turės, galų gale, būti 

i suvienyta, bet jis nesutiko 
, tatai tuo jaus daryti pagal 

Molotovo pasiūlymą. Ame
rikonai sakė, valdyba ūki-

PRAVDA NUOŠIRDŽIAI PRIĖMĖ N. Y. TIMES KORESPONDENTU

niam Vokietijos sujungimui 
turėtu būti sudaryta iš “nu- 
nacintų Vokietijos valdinin
kų.” Sovietų delegacija siū
lė parinkti tokią valdyba iš 
“demokratin. partijų” žmo
nių, c
Marshallas Nurodo Ameri

kos Išlaidas Maistui
Vokiečiams

Amerikos atstovų galva 
Marshallas priešinosi sovie
tiniams pasiūlymams dėlei 
kariniu atlyginimų iš visos 
Vokietiios, taigi ir iš pra- 
moningiausiojo Ruhr ploto. 
Jeigu taip būtų mokama So
vietams atlyginimai fabriki
niais vokiečiu dirbiniais ir 
fabriku įrengimais, tuomet, 
pasak Marshallo. vokiečiai 
negalėti! išsimaitinti, ir A- 
merika turėtu jiems kas mė
nesį įgabent milionų dolerių* 
vertės maisto. Marshallas 
teigė, kad tokiu būdu Ame
rika “iš esmės turėtu mokė
ti karinius atlyginimus vie
nam savo talkininkui.”

Kartu Marshallas tvir
tino, kad Sovietai, pągal 
Potsdamo sutartį, neturėję 
teisės imti sau atlyginimų 
iš vokiečių gamybos ir fab
rikinių įrengimų rytinėje 
Vokietijoje, — nors ameri
konai ir anglai iš savo sri
čių sulaikė Sovietams siun
timą karinių atlyginimų, 
kuriuos skyrė Potsdamo 
konferenciją.

Marshallas sakė, Amerika 
sustabdė atlyginimus iš sa
vo užimtos srities iki bus 
užtikrinta, kad Amerika ga
lės dalyvauti naudojime vi
sos Vokietijos gamtinių tur-’ 
tų ir pramonės.

Plieno Gamybos Kėlimas
Molotovas siūlė pakelti 

vokiečiu plieno gamybą nuo 
5,800,000 iki 10,000,000 tonų 
per metus. Jis kaltino ang
lus už tai, kad jie pasiglem
žė Ruhr srities anglies ir 
plieno pramones; o francū- 
zai “užgrobė” Saar ruožtą 
nuo Vokietijos, kaip sakė 
Molotovas.

Molotovas įtarė, kad ang- 
lai-amerikonai ima į savo 
nuosavybę bei kontrolę 
tarptautinius vokiečių trus- 
tus ir monopolijas. Jis rei
kalavo visas tokais įmones 
pervesti pačiai Vokietijos 
valstybei. Marshallas užgin
čijo tą kaltinimą. ’

Marshallas, be kitko, ža
dėjo šiemet suardyti visas . 
karines vokiečių pramones • 
amerikiniame 
ruožte.
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Maskva.— tyriausias So
vietų komunistų laikraštis 
Pravda pakvietė atsilankyti 
New Yorko Times kores
pondentą C. L. Sulzbergerį. 
“Tai buvo mandagus atsidė
kojimas už svetingumą, ku
rį New Yorko Times paro

galvos nenurovė Hitleris. Da
bar jie čia hoteliuose ūžia su
rinktomis aukomis. Būtų ste- 
būklai, jeigu tokiems sutvėri
mams patiktų naujoji Lietuva.

dė dviem diplomatiniam 
Pravdos k o respondentam 
Borisui Izakovui ir Eugeni
jui Žukovui, kuomet jiedu 
raportuodavo apie Jungtim 
Tautų ’susirinkimą New 
Yorke,” rašo Sulzberger.

Pravdos leidykloje tas 
Times korespondentas bu
vo pavaišintas užkandžiais 
ir gėrimais. Jis pažymi, kaip 
maloniai jį priėmė tiedu ko
respondentai ir Pravdos re
daktoriai. Jie taipgi skunde-

si popieros trūkumu.
Sulzberger praneša, kad 

Pravda turi 3,500.000 skai
tytojų. Atspaudai nuo jos 
surinktu ir i formas sudėtų 
raštų yra siunčiami Lenin- 
gradui, Kijevu! ir septy
niems kitiems stambiems 
miestams. Ten tų raštų me
talinis tekstas nuliejamąs ir 
taipgi spausdinamas (prie- 
dan prie vietinių žinių).

Sulzberger rašo, kad 
Pravdos leidykla didelė, bet

dar negali prilygti naujovi- 
nėms didžiųjų Amerik. laik
raščių spaustuvėms. Prav- 
dos leidykloje taip pat spau
sdinama Raudonoji žvaigž
dė, Raudonasis Laivynas ir 
tūli kiti laikraščiai.

Neredakciniai darbinin
kai dirba po 8 valandas die
nai. Už vieną viršlaikio va
landą jiems mokama pus
antro.karto tiek; o už kitas 
viršlaikio valandas jau dve-

darbo valandas.
Kas liečia Keturių Di

džiųjų ministrų konferenci
jos aprašymą Pravdoje, tai 
“ji aprašinėja piįnai ir»be- 
sališkiau, negu aš tikėjau
si”, sako Sulzberger. Kartu 
jis pastebi, kad nebuvo iš
spausdintas tik Marshallo 
pareiškimas apie demokra
tiją-

■

MacArthuras Ragina Greit; -

Tokio. — Generolas Mac- 
Arthuras siūlo talkininkam 
greitai padaryti taikos su-^ ' 
tartį su Japonija, ištraukti 
Amerikos kariuomenę ir , > 
pavesti Japoniją Jungtinių • ’ 
Tautų globai.

New York. — Proctor- 
Gamble kompanija pabran
gino muilą penktuku.

Chicago. — Kviečiai 
ja tiek, kaip už reguliario | brango iki $3 bušeliui.
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CIO Vadovybe Naujuose Žygiuose
Šiomis dienomis CIO Pildomoji Taryba laikė svarbų 

susirinkimą. Kaip prieš visas kitas organizacijas, taip 
prieš šį didžiulį darbo unijų judėjimą gyvenimas staiga 
iškėlė visą eilę greitų, svarbių klausimų. Juos negalima 
paneigti, į juos reikia reaguoti.

Amerikoje šiuo tarpu fašistinė reakcija pakėlė galvą 
ir prisidengus komunizmo baubu grūmoja žmonių lais
vėms. Darbo unijos taip pat nėra liuosos nuo reakcinio 
elemento. Jose irgi dabar madoje žmones bauginti “ko
munizmo pavojumi.” Tūlose CIO unijose tam elementui 
pavyko sukelti nemažai ginčų ir trukšmo. Daugiausia 
trukšmo ir suirutės reakcinis elementas privirė Mine, 
Mill and Smelter Workers unijeje. CIO Taryba gerai pa
darė, kad paskyrė specialę komisiją iš trijų narių tuos 
nesusipratimus išlyginti ir uniją suvienyti.

Labai svarbus CIO veikloje klausimas yra politinis 
Amerikos žmonių pasidalinimas. Vieni CIO veikėjai ak
tyviai dalyvauja Progressive Citizens of America, ku
riems vadovauja Henry Wallace, o kiti — Americans for 
Democratic Action, su kuriais yra susirišus ponia Roose- 
veltienė. Pildomoji Taryba nutarė, kad CIO veikėjai at
sakingų vietų neužimtų nei vienoje toje progresyvių gru
pėje.

Netenka abejoti, kad šis Tarybos nutarimas bus visų 
priimtas ir pravestas gyveniman. Progresyvio judėjimo 
nelaimė tame, kad jis yra pasidalinęs.

Kiek ši CIO vadovybės linija teisinga ir naudinga 
darbo unijoms, netolimoje ateityje parodys pats gyveni
mas.

Dar vieną gerą, mūsų.supratimu, nutarimą padarė 
CIO Pildomoji Taryba. Jinai nutarė kreiptis j Amerikos 
Darbo Federacijos vadovybę ir raginti, kad tuojau susi
rinktų CIO ir Federacijos speciališkos komisijos dėl uni
jų apvienijimo. Rimtai ir teisingai pabrėžiama, kad da
bar unijų vienybės reikalas- yra degantis.'

Iš visų pusių unijoms grūmoja rimtas pavojus. Jos 
atmuš užpuolimus iš darbdavių ir Kongreso pusės tiktai 
tokiam atsitikime, jeigu pajėgs apvienyti savo jėgas. Pa
sidalinęs darbo unijų judėjimas neatliks savo vaidmens 
šioje kritiškoje Amerikos istorijos valandoje.

Wa/face Prieš Trumaną
“Prezidentas Trumanas negali sulaikyti pasaulyje at

mainų lygiai taip, kaip jis negali sulaikyti jūros nuo ant
plūdžio pakilimo arba saulės nuo nusileidimo,” pareiškė 
savo prakalboje Henry Wallace, apibudindamas preziden
to Trumano politiką linkui Graikijos ir Turkijos. Kas 
įvyks, turės įvykti. Nei doleriais, nei ginklais liaudies ne
išlaikysi pavergime. “Kai mes stosime prieš atmainas, 
mes dingsime. Amerika taps labiausiai nekenčiama ša
lim pasaulyje.”

Wallace supratimu, prezidentas Trumanas nori pada
ryti Ameriką pasaulio žandaru. Jis nori, kad ši galinga 
šalis būtų ne progreso ir naujo gyvenimo nešėja, bet įran
kiu reakcijos ir priespaudos. Visi žino, kad Graikijos val
džia yra monarchistinė - fašistinė. Visi žino, kad Turki
joje nėra jokios demokratijos. Toms valdžioms grūmoja 
pavojus iš liaudies pusės. To negalėjo paslėpti ir prezi
dentas.

“Didžioji dauguma amerikiečių bijo,” toliau pareiškė 
Wallace, “kad .prezidento Trumano siūlomi veiksmai ves 
į pragaištingą nelaimę.” Tai numato visi, kurie į dalykus 
žiūri blaiviu protu.

Henry Wallace siūlo:
“Neduot jokių paskolų nedemokratinei ir pilnai sočiai 

Turkijai; jokių paskolų Graikijai, iki bus sudalyta Grai
kijos žmonių atstovų valdžia, iki tokia valdžia galės už
tikrinti Ameriką, kad mūsų pinigai bus pavartoti Grai
kijos žmonių gerovei.”

“Jei bus užgirtos paskolos, kurias siūlo prezidentas 
. Trumanas, tai pastūmės pasaulį artyn prie karo.” O 
•Amerikos žmonės, kaip ir žmonės visame pasaulyje, nau
jo karo nenori.

“TIK 74,000...”
Klerikalų Draugas Čika

goje nudžiugo tuo faktu, 
kad USA Komunistų Parti
ja teturi “tik 74,000 narių.” 

74,000 komunistų šalyje, 
kurioje gyventojų skaičius 
siekia apie 140 milijonų,— 
mažytis, vos įmatomas skai
čius. Bet jeigu taip, tai ko
dėl tas pats Draugas ir jo 
plunksnų laikraščiai tiek 
daug šūkaloja apie “komu
nistų Amerikai pavojų”?

Draugas ir jam panašūs 
laikraščiai diena iš dienos 
rėkia ir rėkia, būk, girdi, A- 
merika privalo pulti komu
nistus, nes jie sudarą dide
lį kraštui pavojų.

Tikrovėje yra taip: Ame
rikos komunistai nesudaro 
jokio pavojaus šiam kraš
tui; jeigu jie sudaro kam 
nors pavojų, tai tik monopo
listiniam kapitalui. Komu
nistai, mat, dalyvauja darbo 
unijose, veikliai darbuojasi 
už tai, kad darbininkai iš
kovotų geresnes gyvenimo 
sąlygas. Jie darbuojasi už 
darbo unijų stiprinimą.

Na, o kapitalistai siekiasi 
darbo unijas sunaikinti. Ka
pitalistai žino, jog. sunaiki
nus darbo unijas, jiems bus 
lengva visiems darbinin
kams gyvenimo lygį nu
stumti žemyn ir tuo būdu 
užtikrinti sau didesnius pel
nus.

Kad sunaikinus darbo li
nijas, jie mojasi pirmiau
siai užduoti smūgį komuni
stams. Vėliau — apšaukti 
kiekvieną kovingesnį darbo 
žmogų komunistu ir jį per
sekioti. Šitaip darė Hitleris 
Vokietijoje: šitaip daro re
akcininkai Jungtinėse Vals
tijose, siekdamiesi užtikrin
ti monopolistiniam kapitalui 
laisvas rankas grobti juo 
didesnius pelnus iš darbo 
žmonių prakaito.

Na, ir tam viskam Drau- j 
gas, Naujienos ir jiems pa-1 
naši spauda mielai prita-' 
ria!

GYVENIMAS MELAGIUS 
PRIE SIENOS PRIKALS

Kanadiškis Liaudies Bal-! 
sas rašo: y j

“Sąryšyje su Lietuva 
šiandien Kanados ir kitų 
kraštų lietuviams yra daug 
bėdos. Ypatingai šiuo tarpu, 
kada nemažas skaičius pa
bėgėlių pasiekė šį kontinen
tą ir pradėjo lakstyti su 

Ginklų Nuosprendis Chinijoje
Chiang Kai-šekas pareiškė, kad nuo dabar jis jokių 

kalbų su komunistais nebeturės. Nuo dabar, girdi, gin
klai turės kalbėti. Jis prisiekė, kad į kokį šešetą menesių 
jis komunistus iššluos iš Chinijos.

Kad geriau pasigarsinti ir gauti iš Amerikos paramos, 
Chiang Kai-šekas pradėjo ofensyvą prieš komunistų sos
tinę Yenaną. Jo armija esanti tiktai už penketo desėt- 
kų mylių nuo to miestelio.

Bet, aišku, kad Yenan paėmimas dar nereikštų galo 
civiliniam karui. Chiang Kai-šekas galėtų džiaugtis ir 
didžiuotis, bet klausimas pasiliktų neišspręstas. Jau se
niai buvo pranešta, kad Yenan gyventojai beveik visi iš
sikraustė. Komunistai savo raštinę galės persikelti kitur 
ir tęsti kovą su Chiang Kai-šeko armijomis.

Aktorius Walter Huston pasirašo Dayton’o Progres
sive Citizens of America peticiją, raginančią užgirti Da
vid Lilienthal J. V. Atominė^ Energijos Kontrolės Ko
misijos pirmininku. To miesto įžymūs piliečiai vado
vauja parašu rinkime.

Apskaitoma, kad apie trečdalį Chinijos kontroliuoja 
komunistų vadovaujamos liaudies jėgos. Liaudies armi
ja turi pakankamai prityrimo ir lankstumo. Ji vengia di
delių, atvirų mūšių. Jeigu spaudimas per daug didelis, ji 
pasitraukia į naujas pozicijas. Jai svarbu išgelbėti savo 
jėgas ir tęsti kovą.

prakalbomis. Padoriam lie
tuviui šiandien kyla proble
ma, kur yra tiesa?

“Pabėgėliai piešia baisų 
vaizdą. Pagal juos, tai da
bar Lietuvoje blogiau negu 
pragare. Tenai tie “kaca- 
pai” baigia lietuvius depor
tuoti į Sibirą ir kitas vietas. 
Žmogui, klausančiam jų 
prakalbų, skaitant raštus, 
spaudžia širdį, jeigu jis dar 
atmena gimtąjį kraštą, jei
gu jis dar nepamojęs ranka 
ant jo.

“Bet ar tik pabėgėliai 
šiandien kalba? Lietuvoje 
pasiliko daugiau inteligen
tų ir daug įtakingesnių vi
suomenininkų. Ir tie žmo
nės duoda visai kitą vaiz
dą. Jie net skaitlinėmis pa
remia savo žodžius. Iš jų 
raštų ir kalbų mes matome, 
kad Lietuvoje^ dabar yra 
daugiau dirbančiųjų fabri
kuose, daugiau vaikų mo
kyklose, daugiau teatrų, 
skaityklų. Arti 80,000 beže
mių ir mažažemių gavo že
mės ir tapo laisvais nuo 
tarnavimo kitiems. Veikia 
mokslininkai, menininkai ir 
kitokį veikėjai.”

Laikraštis nurodo, jog 
pabėgėlių tarpe “randame 
daugumoje buvusius Smeto
nos režimo žmones.” Atsi
randa vienas kitas ne sme
toninis, — tie tyli ir ieško 
darbų, kad padaryti pragy
venimą. Yra ir tokių, kurie 
oficialiai smetonininkais ne
buvo, tačiau mokėjo sugy
venti su Smetona ir su Hit
leriu — Dr. Grinius!

Nėra lengva, nurodo Bal
sas, neužtenkamai apdai
riam žmogui orijentuotis, 
girdint tiek daug visokių 
plepalų ir melų iš pabėgė
lių apie Tarybų Lietuvą. 
Jeigu šiandien Tarybų Lie
tuvos pat rijo tas, atvykęs iš 
Lietuvos, galėtų sakyti kal
bas, kaip sako pabėgėliai, 
viskas žmonėms pilnai išai- 
kėtų. Deja, tokiems kalbėto
jams atvykti negalima. O 
jei jie atvyktų, nei Ameri
kos, nei Kanad. valdžia ne
leistų jiems sakyti kalbų, 
kaip leidžia fašistiniams pa
bėgėliams. Pastarieji laisvai 
lekioja lėktuvais, važinėja 
traukiniais (pinigų jie tu
ri!) ir diena iš dienos me
luoja ir meluoja, mekeno 
nevaržomi. .

Kiekvienas žmogus pri
valo turėti kantrybės, o gy

veninio eiga pabėgėlius nu- 
maskuos akyse ir tų žmo
nių, kurie dar vis nebegali 
jų (pabėgėlių) pažinti. 
Liaudies Balsas pareiškia:

“Gyvenimas prikals prie 
sienos visus melagius, kaip 
jis prikalė praeityje. Kas 
pasiduos melams, tas pas
kui spiaudysis, gailėsis. Ne
norint, kad taip atsitiktų, 
kad reiktų rausti iš gėdos, 
reikia nebūti fanatiku. Rei
kia šaltai laukti iki dangus 
nušvis ir bus galima viską 
aiškiai matyti.

“Kai kas gali sakyti, kad 
Lietuva skūpi, neduoda už
tektinai susirašinėti. Bet 
kas gali žinoti, kas varžo? 
Mes žinome, kad Liaudies 
Balsas galėtų eiti Lietuvon, 
bet neišleidžia jo Kanada. 
Nėra atatinkamų pašto su
tarčių. Baimė, įtarimas ir 
nepasitikėjimas stovi ant 
kelio geriems santykiams. 
Gal dar daug laiko taip bus. 
Du pasauliai atsistojo vie
nas prieš kitą ir bijo vienas 
kito.”

KUR LDS NARIŲ SKAI
ČIUS PAAUGO, O KUR 
JIS SUMAŽĖJO?

LDS organas Tiesa patei
kia trumpą analizą, kur Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimo narių skaičius (1946 
m.) paaugo, o kur jis suma
žėjo. Pasak laikraščio:

“Apdraudos departmen- 
tams prirengti už 1946 me
tus raportai rodo, kad LDS 
narių skaičius paaugo se
kamose didžiosiose valstijo
se:

“California — 33 nariais, 
Pennsylvania — 27, Michi
gan — 27, Massachusetts— 
14, New York — 12, New 
Jersey — 10, Connecticut— 
6.

“Minimų valstijų LDS 
veikėjai, atrodo, gražiai 
darbavosi ir tokiu būdu iš
laikė savo valstijose LDS 
vardą garbingoje vietoje. 
Garbė už tai jiems. Jie žy
miai prisidėjo prie LDS au
ginimo ir bujojimo.

“Bet dviejose valstijose 
LDS dąrbas nebuvo toks ge
ras, todėl jose ir narių skai
čius nupuolė.

“Illinois valstijoj LDS su
mažėjo 29 nariais, o Ohio 
valstijoj — 12 narių.

“Ohio valstijoj pįrmįaus 
visada narių skaičius augo, 
bet per pastaruosius du me
tu — nupuolė. O nupuolė 
todėl, kad Clevelando ir 
Youngtowno LDS veikėjai 
mažokai LŲS labui dirbo. 
Kiek daugiau darbavosi d. 
St. Mažanskas, bet ir jis dėl 
pasunkėjusių aplinkybių ne
begalėjo tiek darbo įdėti, 
kiek pirmiau įdėdavo. Ak- 
rono veikėjai gerai išlaikė 
savo pozicijas. Clevelando 
ir Youngstowno veikėjams 
reikėtų daugiau LDS reika
lais susirūpinti.

“Illinois valstijoj narių 
skaičius kas met eina ma
žyn. Daug kartų jau apie 
tai kalbėta, kaip tą padėtį 
pataisyti, bet niekas nepa
daryta. Atrodo, kad toj val

stijoj per mažai naujų narių 
įrašoma,’ o perdidelis skai
čius išsibraukia. O tai reiš
kia, kad tos valstijos LDS 
veikėjai nepakankamai 
tais reikalais susirūpinę.

“Šiais metais Illinois ir 
Ohio valstijų LDS veikėjai 
turėtų padaryti žymias pa
mainas: įrašyti daug dau
giau narių ir stropiau pri
žiūrėti senuosius, kad juo 
mažiau išsibrauktų. Tada 
dalykai ir tose vaitijose žy- 
njiai pasitaisys*”

Šie Buffalo Teachers Federation nariai buvo priversti 
išeiti į streiką miesto valdininkams atsisakius pakelti 
algas. Remiami vietiniu CIO ir AFL lokalų, taipgi stu
dentų ir jų tėvų, mokytojai buvo uždarę visas to mies
to mokyklas.

Dar Nieko Negirdėt
Jau pavasaris šypsosi, 

piknikų sezonas artinas, bet 
apie didžiuosius piknikus 
Laisvės naudai dar nieko 
nesigirdi. Laikas, labai lai
kas ruoštis, užsakyti spau
dos darbus ir garsinti pik
nikus dienraštyje iš anksto.

i

Spaudos darbus piknikam 
Laisvės spaustuvė gali pa
daryti, tačiau nereikia vė- 
lintis su užsakymais. Dabar 
Laisvės spaustuvė gali pa
daryti ir draugijom konsti
tucijas ir kitus darbus. Bet 
vistiek Laisvės spaustuvei 
dar reikia daugiau darbi
ninkų. Yra gera proga jau
nam vyrui mokytis prie li

Laiškas iš Lietuvos
Dėka vo j a Amerikiečiams už 

Pagalbą
A. Kupčiūnas, Phila., ga

vo laišką nuo seservaikio iš 
Kauno. Tarpe kitko jis ra
šo:

Širdingai dėkavoju Ame
rikos lietuviams už atsiųs
tas mums dovanas. Aš mo
kausi, gavau aš tų dovanų 
ir daug kitų studentų gavo. 
Mano tėvas mirė 1943 me
tais, o motina su dviemi 
broliukais ir savo sesute gy
vena Lenkaičiuose. Vyres
nysis brolis gyvena Šiau

Žinios iš Lietuvos
MAISTO PRAMONĖ ĮVYKDĖ 
METINI PLANĄ

Š. m. gruodžio 25 dieną refc- 
j publikos maisto pramonė už
baigė pirmųjų penkmečio me
tų gamybinį planą. Įsijungu
sios į Visasąjunginęs socialis
tines lenktynes, maisto pra
monės įmonės, pradedant nuo 
antrojo š. m. ketvirčio, kas 
mėnuo įvykdė su kaupu ben
druosius gamybinius planus.

Pirma laiko įvykdė ir virši
jo savo planinius uždavinius 
tabako, aliejaus, alaus, dar
žovių rauginimo ir konditeri
jos pramonės šakos. 1946 m. 
žymiai padidėjo papirosų, 
aliejaus, alaus ir konditerijos 
gaminių produkcija. Iš viso 
šiais metais išleista apie 35 
nuoš. daugiau produkcijos, ne
gu pernai.

Geriausiai dirbo 1946 me
tais Kauno “Zefiro,” “Kovos,” 
“Ramunės,” Viktorijos’.’ bei 
“Raudonosios pašvaistės” fa
brikų kolektyvai, Vilniaus 
“Fortūnos” dirbantieji, Šalči
ninkų ir Panemunės spirito 
varyklos ir kt.

PRADĖJO SUKTIS 8,000 
VERPSČIŲ

“Trinyčių” tekstilės kombi
nato kolektyvas turi kuo 
džiaugtis — šiais metais įvyk
dyti dideli įmonės atstatymo 
darbai. Per nepilnus dvyliką 
mėnesių čia suųiontuota 20 
staklių. Naujai pradėjo suktis 
8,000 verpsčių. Tatai įgalino 
įmonę žymiai išplėsti gaiąybą.1 

notype mašinos. Būtinai 
reikia mokėti lietuvių kal
bą. Mokėsime gerą algą lai
ke mokinimosi.

Dienraščio Laisvės pik
nikas Brooklyne bus liepos 
4-tą, Fourth of July, Klas- 
čiaus Clinton Park, Betts jr 
Maspeth Aves., Maspeth, 
L. L, N. Y. Tai bus kuone 
trijų dienų šventėje, nes 
4-toji liepos šiemet yra 
penktadienį. Aišku, kad še
štadienį fabrikai visur bus 
uždaryti. Bus gera proga iš 
toliau busais atvykti į pik
niką. Iš anksto pasirūpin
kite busus.

Laisves Administracija

liuose.
Karas pas mus padarė la

bai daug nuostolių. Mes as
meniškai taip pat daug nu- * 
kentėjome. Jeigu ne karas, 
tai gal būtų gyvas *mūsų 
tėvas ir dėdukas Leonas. 4 
Aš mokausi Kaune, tai ir 
gyvenu skyrium nuo moti
nos, kas sudaro neparanku
mų. Karui pasibaigus jau 
gavome nuo jūs vieną laiš
ką Prašome atrašyti.

Genrikas Savickas, 
Laisvoji Alėja, No. 3,

kam. 10, 
Kaunas, Lietuva.

LLD Suvažiavimui 
Nutarti

Liet. Literatūros Draugi
jos suvažiavimui stovi pro
blema išspręsti būdus, kaip r 
gauti daugiau įeigų į cent- * 
ralinį iždą. Nuo to laiko, 
kaip narinė duoklė nustaty
ta tik $1.50 metams, o šei
mos nariams tik po 10 cen
tų, visi perkamieji reikme
nys pakilo keleriopai. Su ta 
mokestimi jau negalima iš
siversti. Jau keli metai, kaip 
centras veda agitaciją auko
ti į knygų leidimo fondą, į 
apšvietos fondą. Bet tų au
kų ne kažin kiek suplaukia.

Suvažiavimas turės nu
tarti duoklių kėlimą. Mano 
manymu, reikėtų kelti bent 4 
iki $2. O šeimos nariams iki 
25 centų.

Tiesa, kad duoklių kėli
mui tūli nariai pasipriešins, 
bus šiokių ir tok. sunkumų, 
kad pakeltas duokles iško- 
lektuoti, bet juk to negalima 
išvengti. Reikės nariams 
aiškinti reikmenų pakilimo 
priežastį, reikės nurodyti 
organizacijos g y v av i m o 
svarbą. Ir jie supras.

St Jąs-nią,

-----------------------2-ras puslapi*
Laisvė—Liberty Lith. Daily * 
Trečįądįęnis, Kovo 19, 1947

* (



Darbo žmogus yra laimingas/fada, ka> 
da galingas, o galingas tada, kada orga
nizuotas ir apsišvietęs. Ar jau priklauso
te darbo žmonių reikalus ginančioje drau
gijoje? Ar gavote jai naujų narių?

MOT Kas nors iš mums mielų žmonių atida
vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

Visi Keliai, Iš Visų Šalies 
Kraštų Ves į Mūsų Tris 

Suvažiavimus
Atvyks Delegacijos iš Apylinkes Valstijų. Tikimės 

Viešnios Net iš Kalifornijos, s r » - r r ’ » r»tt * t© i
ryto. Kviečiamos visos mo
terų ir bendrosios draugi
jos, kuopos, kliubai ir kitos 
grupės. Lauksime ir vieš- 
niu-svečiu.

Liet. Literatūros Drau
gijos Suvažiavimas įvyks 
sekamą dieną, 29-tą, toje 
pačioje salėje. Linkėtina, 
kad jis būtų turtingas dele
gatais ir gausiais pasveiki
nimais, nes tai svarbiausia 
lietuvių savišvietos organi
zacija.

Į LLD Suvažiavimą taip
gi kviečiami svečiai ir vieš
nios. Užeikite susipažinti su 
draugijos darbais ir dar
buotojais iš visos didžiosios 
mūsų šalies.

Kovo 30, Grand Paradise 
Ballroom, įvyks Trečiasis 
Demokratinių Am. Lietu
viu Suvažiavimas ir masi
nė šių sąskridžių užbaiga.

Tiek daug gerų mūs drau
gių ir draugų pasukę akis 
link Brooklyno. O galop 
ateinančios savaitės lėktu
vai skris, visi traukiniai 
dums ir autobusai su ma
žesniais auto lenktyniuos 
vis veždami ką nors į Broo- 
klyną — į mūsų suvažiavi
mus.

Jeigu turėčiau galią, įsa
kyčiau orui būti geriau
siam, mašinoms lakiau
sioms, kad niekas nepavė
luotų. Matote, moterų su
važiavimas įvyks pats pir
masis. Bile kliūtis jam su
duotų pirmiausia.

LLD Moterų Komiteto 
šaukiamasis suvažiavimas 
įvyks už savaitės penkta
dienį, kovo (šio mėnesio) 
28-tą, L. Am. Piliečių Kliu
bo salėje, 280 Union Avė., 
B rook lyne. Pradžia 9 vai.

rnlllf. TO PAT.
"Iš Ko

Binghamtonietes Veikė už 
Darbininkams Naudingą 

Wagnerio Aktą

Binghamton. N Y

Darbininkai Pramis?’’ klausia šio pikieto ne
šama iškaba prie šapos Dickson, Tenn. Darbininkai, 
CIO Amalgameitų Unijos nariai, streikuoja jau nuo 
gruodžio 10-tos. Kompanija nori šapą iškraustyti kitur, 
kad tik su darbininkais nesusitarti.

PHILADELPHIA, PA

Suvažiavimuos l urėsim Kny
gą apie Salomėją Nėrį

Pagaliau 
knygelės apie tą didingąją 
Lietuvos' poetę Salomėją 
Nėrį.

Ilgai mes tos knygos lau
kėm, labai laukėm. Jos poe
zijos mes buvome nemažai 
skaitę mūsų spaudoje ir 
grožėjęsi. N uostabi ai ji 
mokėjo motulei Lietuvai 
dainuoti. Jinai guodė Lie
tuvą ir jos liaudį vargeliuo
se ir akstino nusikratyti 
vargo. Kančiose ji teikė sti
prybės nugalėti sunkumus. 
Lakiais dainos sparnais ji
nai išnešiojo žinias apie Lie
tuvos laimėjimus.

Ir pačioje aušroje to gra
žaus iyto, kuriuo prisikėlu
siai iš karo griuvėsių Lietu
vai poetė būtų galėjus už 
vis skaisčiausiomis spalvo
mis pragysti, mes poetės ne
tekome. Dingo mūsų viltis 
ją asmeniškai pamatyti, pa
sveikinti. Likosi vien stip
rus troškimas nors iš rašto 
ją arčiau pažinti.

Tame mes * buvome lai
mingos. Ant greitųjų gavo
me literato Antano Venclo- 
vo gražiai parašytą poetės 
biografiją. Tačiau tuojau 
išleisti neleido stoka popie- 
ros ir darbo jėgų. Išlaukus 
apie metus laiko, padėtis 
mažai gerėjo, tad ėmėmės 
išleisti nors patį knygos 
branduolį. Vienok ir taip 
susidarė apie 70 puslapių 
pusknygė, kurios išleidimas 
dabar buvo galimas tiktai 
dėka kai kurių draugų įdė
tiems viršvalandžiams.

Taigi, knygelė jau bai
giama spausdinti. Liekasi 
dar kelionė pas apdarinėto- 
ją.' Atrodo, kad atvykusieji 
į suvažiavimus galės knyge
lę gauti ar bent pamatyti. 
Jauniausioji, ji švytruos 
knygų parodoje, kuri ruo
šiama laike suvažiavimų, 
kovo 28, 29 ir 30-tą dieno
mis, Brooklyno Lietuvių 
Am. Piliečių Kliubo salėje.

Knygelės užsakymus sių
skite jau dabar, adresuo
jant: LLD Moterų Konūte-

sulauksime tas, 46 Ten Eyck St., Broo
klyn 6, N. Y. Kaina 25c. Ta 
suma ,aišku, vargiai tepa- 
dengia išleidimo lėšas da
bartiniame brangume. Bet 
juk mes gyvuojame ir kny
gas leidžiame savišvietai, 
ne pelnui. O jeigu prispau
džia trūkumai, visuomenė 
visuomet ateina su finansi
ne parama. S. Sasna.

svetaine buvo pilnutė žmo
nių, bet visi taip ramiai už
silaikė, kad geriau ir nega
lima.

Šis Moterų Kliubo paren
gimas bene bus buvęs vie
nas iš geriausių pasisekimų 
finansiniai ir moraliai. Tiki
mės, kad kliubui liks gero 
pelno, taipgi pakilo geras 
ūpas tarp mūsų visų.

, Teko nugirsti, kad jau ir 
čionai Philadelphijos chori
stai susirašė ir jau visi rū
pinsis ir ruošis prie daina
vimo. Aš nežinau, kokį var
dą duos chorui, man tai la
bai patiko senas vardas — 
Lyros Choras. Dėl choro 
vardo, tai jų valia bus.' O 
mes pasižadam pagelbėti, 
bile kada tik mes būsime 
jiem reikalingos, bile darbe.

Šio parengimo komisijoje
dainas. Buvo didžiausis plo- įėjo draugės H.‘ Merkienė, 
j imas. Tai reiškia, kad buvo Anna žalneraitienė ir P. 
visi gerai išsimokinę dainas Walantiene, bet daugiau- 
ir su gerais balsais. Taipgi siai tai d. Žalneraitienė at- 
drg. Walter Žukas, neapsi
riksiu sakydama, yra labai 
patyręs ir gabus chorą su- 
mokinti.

Choras turėjo gerą to va
karo pirmininkę, gražiai 
kalbančią lietuviškai, drg. 
Aną Stelmokaitę. Ji paaiški
no publikai dainas prieš 
kiekvieną išėjimą dainuoti, 
nes mes neturėjome progra
mos padarę.

Matytis, kad publika buvo 
labai užganėdinta. Nors

Labai sėkmingai pavyko 
[koncertas ir balius, kuris 
buvo rengiamas Philadel- 
phijos Lietuvių Moterų 
Kliubo minėjimui Tarptau
tinės Moterų Dienos, 8 ko
vo. Atsilankė žmonių veik 
pilnutėlė svetainė, atsiliepė 
gana gražiai į mūsų užkvie- 
timą. Taipgi mes publikos 
irgi nesuvylėm: kas buvo 
žadėta, išpildėm viską.

Svarbiausia, tai tas di
džiulis ir garsusis Sietyno 
Choras iš Newark, N. J., su 
mokytoju Walter Žuku, su
dainavo taip gerai, kad. aš 
čion negaliu užtekti žodžių 
dėl pagyrimo. Mus philadel- 
phiečius, ištroškusius dai
nos, žaviai palinksmino. 
Kaip pats choras, taip ir so
listai buvo iššaukti po kelis 
sykius išeiti ir atkartoti

SPEKTAKLIAI IR KONCER
TAI DIRBANTIESIEMS

Du pirmieji Klaipėdos mu
zikinio dramos teatro pastaty
tieji veikalai — “Eglė žalčiu 
karalienė” ir “Atmintini susi
tikimai” sutraūkė didelį žiūro
vų skaičių. Organizuota eilė 
uždarų spektaklių — mokslei
viams, įmonių darbininkams, 
pramoninių artelių kolekty
vams. Sudarytos kelios kon
certinės brigados. Jų tikslas— 
rengti koncertus miesto ir ap
skrities agitpunktuose.

Chicagos policistai pagrobia dvi moteris pikietes, 
nares CIO Electrical, Radio & Machine Workers ir 
tempia jas j laukianti policijos vežimą. Kitos šešios mo
terys taipgi buvo areštuotos streikui prieš Nat. Trans
former Corp. įžengus į trečią savaitę, o kompanijai vis 
griežtai te beatsisakant išpildyti unijos reikalavimus.

Kada Moterys Yra Organizuotos ir Veiklios, Jų Balsas 
Daug Sveria ir Su Jomis Skaitosi Jų Atstovai.

Binghamtonietės buvo sa
vo miesto kongresmanui 
Edwinui A. Hali pasiuntu- 
sios laišką su kopija rezo
liucijos, siųstos prezidentui 
Trumanui su prašymu ne
keisti Wagner Labor Rela
tions Akto. Kongresmano 
atsakymą į jų laišką talpi- 
nam žemiau, angliškai, kaip 
parašytas:

Congress of the United 
States

House of Representatives 
Washington, D. C.

February 27, 1947 
Mrs. Josephine Navalins
kas, Secretary 
American Lithuanian Wor
kers Literary Society 
Women’s Branch 20 

315 Clinton Street 
Binghamton, New York 

Dear Mrs. Navalinskas:

Thank you very much for 
sending me the copy of the 
Resolution you sent to Pre
sident Truman, expressing 
the opposition of your So
ciety to any Amendments 
to the Wagner Labor Rela
tions Act.

I am very glad to have 
you bring to my attention 
the interest of your Society 
in anti-labor legislation and 
am also glad to tell you that 
I have never been a cham
pion of anti-labor legisla
tion and do .not expect to 
start now.

Please feel free to call 
me any time I can be
service to you or the mem
bers of your organization.

With kindest regards, I 
remain

Your Congressman
Edwin Arthur Hall.

Iš LLD 20 kp. Motery Sky- x 
riaus Susirinkimo. įvykusio 
kovo 7, Lietuvių Svetainėje

Narių mažai dalvvavo. 
Bet susirinkusios diskusavo 
šių dienų bėgančius reikalus 
gražioje nuotaikoje. Komi
tetas išdavė raportus. Iždi
ninkė M. Kazlauskienė ra
portavo, kad yra ižde virš

Pirmininkė A. Maldaikie- 
nė raportavo, kad jai pri
siuntė 3 laiškus. Vienas iš 
LLD Motei*ų Komiteto, 
kviečiantis išrinkti delega
tes į „suvažiavimą, kuris į- 
vyks kovo 28-ta. Brooklyn, 
N. Y. Antras laiškas, kvie
čiantis į Trečia Demokrati
nių Amerikos Lietuvių Su
važiavimą, kuris įvyks irgi 
Brooklyne.

Nutarta siusti 3 delegates 
orį į visus 3 suvažiavimus: LLD 

moterų, Literatūros Drau
gijos ir į 3-čia demokratinių , 
Am. lietuviu. Išrinktos dele- 
mtemis N. Garnienė, A. 
Maldaikienė, A. Žemaitienė. 
Kelionės lėšas apmokės jom 
po $10 kiekvienai.

Nutarta pasveikinti virš 
minėtus suvažiavimus su 
$6. po $2 kiekvieną.

Trečią laišką prisiuntė 
konpresmanas (Representa
tive) Edwin A. Hall. Jis pa
sižada nekovoti prieš Wag
ner Aktą, pirmesninose 
kongresuose priimtą darbi
ninku naiidpi.

A. Maldaikienė raporta
vo, kad aplankė visas ligo
nes. Kitos jau pasveiko, o 
dar dvi labai serga, būtent:

i E. Kokalienė ir R. Palionie
nė. Šioms dviem priduota 
pinigais dovanos iš moterų 
iždo ir atvirutės. Ligonės 
randasi namie, sugrižusios 
iš ligoninės — Kokalienė sa
vo namuose, o Palionienė 
pas dukterį.

Moterų Sk. korespondentė" 
j. K. Navalinskienė.

of

ROCHESTER, N.Y

liko darbo. Taip, kaip ir vi
suomet, priruošė maisto dėl 
to vakaro, su H. Mattis iš
kepė maltos mėsos, prigami
no sandvičių ir t.t. O to vis
ko gana daug reikėjo. Ir a- 
belnai visos drauges dirbo 
labai ščyrai ir sunkiai. 
Draugė V. Urbienė iškepė 
ir paaukavo pyragų.

Įžangos tikietus iš anks
to pardavinėjo Petronėlė 
KuodVenė, U. Žilinskienė, 
M. Tuleikienė, H. Tureikie- 
nė, H. Kušleikienė. Tik tiek 
tesužinojau šiuom svkiu ir 
jeigu praleidau vardus ne
suminėjus, tai vėliau bus 
pataisyta.

Darbininkai ir darbinin
kės, kurie visi sunkiai dir
bo tą vakarą, yra šie: M. 
Abraitienė, A. Meškauskie
nė, A. Pauliukaitienė, B. 
Kavalčiuk, V. Urbienė, Pa
li epienė, J. Šimkienienė. H. 
Tureikienė, Ona Kušleikie- ffa. KontenYenę, 
nė. T. šaulinskienė, H. Knš- kretore liko 
leikienė, V. deki s, S. Rei- 
kauskas, Vinialis, J. Meš
kauskas, Ch. Budzinskas, J. 
Gružauskas, F. Walant, R. 
Merkis, Albert Merkis. Prie 
drabužių Rutv Daulenskaitė 
ir Anthony Compion.

Komisija taria širdingiau
si ačiū visiem darbininkam, 
tikietų platintojam ir vi
siem, kurie atsilankvmu tą 
vakarą sudarėt skaitlingą 
publiką. Taipgi širdingai a- 
čiu Sietyno Chorui už tokį 
draugiškumą, kad atvažia
vot ir palinksmino t mus 
visus susirinkusius ir tiem 
draugam bei draugėm, ku
rie atvyko sykiu su choru.

Kliubo Korespondentė
R Walant.

Iš Rochesterio Motefų Kliubo 
Veikimo

Kovo 8-tą dieną turėjome 
parengimą, apvaikščiojome vi
so pasaulio moterų šventę. Tu
rėjome moterį kalbėtoją, kuri 
išaiškino, kaip prasidėjo Mote
rų diena. Kiek daug moterys j 
pasišventusiai dirbo dėl mo
terų teisių, ir kad dar turime 
daugiau dirbti, vienytis ir tęs
ti pradėtą darbą, nes reakcija 
siaučia, fašizmas kelia galvą, 
reikia su didžiausiu pasišven
timu kovoti ir dirbti. Visokių 
tautų moterys vienykimės, o 
pergalė bus mūsų.

Vėliau turėjome užkandžių 1 
ir visi linksmai laiką praleido- i 
me. Nuo parengimo pelno liko 
$58.48.

Kovo 12-tą turėjome susi
rinkimą. Nutarėme pasveikin
ti visus tris suvažiavimus: Mo
terų Suvažiavimą su $50; Lie
tuvių Literatūros Draugijos 
Suvažiavimą su $10, Trečią 
Demokratinių Amerikos Lietu
vių su $10.

L. Bekešienę išrinkome de
legate į visus suvažiavimus.

Moterų Kliubas sveikina vi
sus 3 suvažiavimus. Vėlina ge
riausio pasisekimo.

Permainem Vardą
Pirmiau buvo Mezgėjų Kliu

bas. Kadangi dabar jau 
mezgame, tai dabar bus 
ch esteri o Moterų Kliubas.

Ir darinkome daugiau į 
dybą. Pirmiau draugė D. Val- 

, tienė dirbo 2 darbus — finan- 
, sų sekretorės ir iždininkės. Da
bar į iždininkes išrinkome Ju- 

o finansų se- 
Valtienė. Ačiū 

draugei Valtienei už jos pasi
šventimą ir teisingą darbą, o 
draugei Kontenienei geriausio 
pasisekimo naujam darbe.

Mūsų Draugai Ligoniai
B. Duobienė jau seniai nesi

jaučia gerai, bet vis jau eina 
geryn.

B. Morkevičienė labai užsi- nienė, A. Milčienė, E. čereš- į 
gavo koją, jau 3 savaitės, kaip 
guli lovoje.

G. Shopienė jau irgi seniai 
nesvei kuoja.

Jau 3 mėnesiai kai serga 
Juozas Palapis, d. S. Palapie- 
nės vyras.

Visos tos draugės priklauso 
prie Moterų Kliubo. Visiems 
vėliname greičiausia pasveik
ti. Labai apgailestaujame, 
kad jus kankina ligos. Tuo pa
tim atima mums gerus talki-

ne-
Ro-

val-

ninkus — jūs mums labai rei
kalingi.
Šie Draugės-Draugai Aukavo 

Maistą:
V. Bulliene, D. Valtienė, A. 

Evans, J. O. Mock ai, J. Kon- 
tenienė, A. Baltakienė, O. Mil- 
čienė, L. Bekis, O. Vilimaitie- 
nė. Draugė Gendrėnienė auka
vo didelį sūrį, kurį išleidus 
pelnėm $5.15. G. Labeikienė 
aukavo vyno butelį, pati išlei
do. Pelnėm $6.40. P. Vaivadie- 
nė aukavo $1.

Virėjomis buvo Palapienė, 
Bulliene, Kontenienė, Valtie
nė, Bekis, M. Shurkienė. Ti
kietus pardavinėjo A. Duobie
nė, Labeikienė. J. Evans mais
tą suvežė. J. Vaitas, J. Labei- 
ka daug dirbo.

Visiems dirbusiems ir auka
vusiems, varde Moterų Kliubo 
širdingai ačiū. Didelis ačiū vi
siems svečiams ir viešnioms už 
atsilankymą į moterų dienos 

* apvaikščiojimą. Jūsų atsilan- 
! kymas pagelbės moterims dau
giau veikti ir šviestis, išleisti 

. brošiūraičių, knygučių. Ačiū 
Gedimino Draugystei už sutei
kimą svetainės veltui.

Brangūs draugai, jeigu ke
lio vardą praleidau, malonėki
te pranešti.

L. Bekešienė.
Vieša Padėka Rochesterio 

Moterų Kliubui
Brangios draugės, širdin

giausia ačiū už surengimą
mums 35 metų ženybinio gy
venimo sukakties “parės.”
Mes nežinome, kaip jums ati
dėkoti už jūsų tiek daug pa-’ 
dėto darbo ir už neapsakomai 
brangią dovaną — electric 
roaster, — kurį jūs visi dova
nojote, o G. Labeikienei už 
kėką ir O. Malinauskienei už : 
avinėlį, J. Gužauskui už do-1 
vaną ir visiems, kurie prisidė
jo dovana ar dirbo. Nežinome, 
kurios jūs daugiausia vargote !

i dėl mūsų, draugūs, J. Konte- Į 
• — a -n /r • i v • — Y'i X. y

kienė, Strolienė ir visos kliu
bo narės, tad širdingai ačiū 
visoms. t

Mes niekad nemanėme, kad 
tiek daug turime mylinčių 
draugių ir draugų. Kol gyvi 
būsime, nepamiršime, dar su 
didesne energija ir pasišventi
mu dirbsime už darbininkų ge
rovę. Jūs, draugės ir draugai, 
sustiprinote mus.

Lai gyvuoja Moterų Kliu
bas! A. L. Bekešiai.

Geras blizgančias maliavas 
galima plauti su švelniu mui
lu., Perši uostyti tyrame vande- 
denyje išplautu švelniu skudu
ru, nusausinti taip pat švel
niai.

Bile kokį maliavotą daiktą, 
norint plauti, visuomet saugiau 
bus kur mažiausia matomą 
užkampi išbandyti, o tik tada 
imtis viso darbo.

Albany, N. Y. — Kvočia
mas 14 metų berniukas Carl 
de Flumer, kuris pakorė 8 
metų vaiką Robertą Wahr- 
maną.

In an Austrian orphanage, chil«, 
dren drink their treasured por
tions of milk supplied by th©, 
American Red Cfom.,

3-čias puslapis--....— ....-... . ...
Laisvė—Liberty Lith. Daily ♦
Trečiadienis, Kovo 19, 1947



M. Ragažius

- FRANK KRUK Dvi Tikrovės
arba Graborius Pranas Krukelis

★ ★ ★ (APYSAKA) ★ ★ ★

. ............   i,........ Parašė Petras Cvirka-........■■■— i.h. .........m-—n —
kiais vaismedžiais; Kur nebus rūpesčio, 
kad tave pribaigtą, iščiulptą, nereikalin
gą kamšatyje, išmes į strytus.

Ona nuo rūpesčių ir blogo valgib pa
sidarė kaip išspausta žuvis, be ikru. Jos 
vyras — vieni kaulai. Bet jis sakė; — 
pakentėk dar truputį, dar metelius, bus, 
šiur, aš sugalvojau nevažiuot į Lietuvą, 
negalima patikėt ten ir savo žemės ga
balu, ko gero—ims tie ponai ir atims ją 
iš mūsų, juk mūsų tėvai — baudžiaunin
kai. Mes namus pastatysim už Brukli
no, prie upės lietuvių kolonijoje, ir bus 
kaip prie Nemuno. Vaikai mūs—ameri
koniukai. Jie bus tikri jankiai, jų lau
kia gražesnis gyvenimas. Mes kaip ir 
negrai, mes svetimi toje žemėje, mes ne 
čia išdygome, o medis persodintas į kitą 
žemę retai tarpsta.

Ir kai jis nebegalėjo jau dirbti karšty
je, ugnyje, -alyvos ir suodžių dulkėse, kai 
visos jėgos buvo sidabrinių dolerių nuo
šimčiais užrakytos į Bruklino banko sei
fus, — nuėjo Jonas, arba Džianas, ten 
vieną dieną ir pareikalavo sutaupą.

Namo įsigijimui tiek nepakako. Tačiau 
atsirado išeitis. Ir tatai patarė, sugalvo
jo gatavų namų pardavimo agentas, kū
lis išdygo tuo pačiu metu su gražių na
mų nuotraukomis, kai tik jie spėjo pa
klot namie ant stalo per visą gyvenimą 
sutaupytus pinigus. Tasai agentas buvo 
vardu Frank, iš Joseph Dulbio ofiso. Jis 
buvo mandagus, patikimas, kaip gerai 
pasiūta vasarinė eilutė.

— Šiur, — sakė Frankas, — girdėjau, 
kad jūs norite turėt nuosavus namus, bet 
jums trūksta pinigų. Tai monkės biznis, 
— mes duodame išsimokėjimui ilgiems 
metams. Parūpiname morgičius. .Mūsų 
statymo namai — geriausi Amerikoje. 
Dviems, trims šeimynoms. Trys langai į 
pietus, — kur jūs matysite upes ir so
dus; keturi langai į rytus, iš kur jums 
pūs vėjas nuo Lietuvos. .Prie namo že
mės gabalas ir mažas sodas. Niekur taip 
pigiai negausite, nes tik mano biznio šei
mininkas patarnauja lietuviams tokia 
prieinama Įr žema kaina. Lietuvis lietu
vio neužmirš. Štai, pažiūrėkite į šitą bu- 
dinką, pažvelkite į antrąjį, jūs gyvensite 
kaip rojuje. Iš čia netoli lietuvių mokyk
los ir miestas. Greit pavasaris, žydės 

' gėlės. Kasnakt skambina krūmuose lietu
viška lakštingala...

Ir sudarė Džianas kontraktą su agentu 
Franku. Po dešimties metų klaidžiojimo, 
dulkių, sunkaus darbo — jie turėjo nuo
savus namus. Tik lakštingala giedojo 
vienąkart metuose — kai Frankas, par
davimo agentas, jiems rodė sodą, kamba
rius ir apylinkes. Lakštingala ne taip 
svarbu, — jie turėjo-savo gražią baltą 
gūžtą, su dvidešimts penkiais vaisme-

(Tąsa)
Jonas ir Ona, jo žmona, atkeliavo nuo 

Nemuno, kuris plaukia mėnesienoje, kaip 
žaltys. Taip dainose sakoma. Kaip ir vi
si emigrantai, jie bėgo nuo bado ir skur
do, nes ir kažinkaip tėvynę mylėdamas 
jos juoda žeme nepasisotinsi. Ir dviese 
jie, mažučiai, surišti bendrų nelaimių ir 
meilės pažadais, išlipo Naujorke, paskum 
atkeliavo į Baltimorę, dar vėliau—į Phi- 
ladelphią. Vyras dirbo dieną ir naktį, jis 
perėjo kasyklas, skerdyklas, jis buvo gat
vių šlavėjas, jis nešė ant savo pečių ply
tas ir akmenis milžiniškų namų statybai. 
Lietuvoje būtų pasakę: dirbo kaip jau
tis. Bet Amerika turėjo savo palygini- 

’ mus, ir apie jį reikėtų sakyti—jis plušo 
kaip negras. Žmona skalbė, lopė, virė, rū
pinosi maistu, bėgiojo Jono pasitikti. 
Žmona mažai iš jo reikalavo — sugrįžti, 
kaip kasdieną, iš darbo. Ir grįžo jis vi
suomet iš darbo sveikas ir linksmas, o

- juodžiausias darbas jo negąsdino. Nakti
mis jie sėdėjo du, greta vienas antro, ir 
kalbėjo, kad pavargs dar kokius tris 
metus tame pragare, grįš tenai prie Ne
muno, kur paliko brolius ir seseris, pirks 
žemės sklypuką ir pastatys baltus namu
kus su stiklinėmis gonkomis.

Vardas jos buvo Ona, bet vyras ją 
vadino Ana. Ir sakė Ana savo vyrui:

— Jonai, sapnavau, kad mūsų namas 
jau pastatytas, toks gražus, kaip para
pijos klebonija. Balti langai, su stiklinė
mis gonkomis ir darželiu.

— Palauk Ana, — sakė Jonas, — jei 
gerai vyks, mes jį po trijų metų tikrai 
galėsim pastatyti prie Nemuno, kaip tu 
norėjai.

Dirbo jis dieną ir naktį ir nežinojo po
ilsio. Statė namus, plovė žarnas, šlavė 
gatves, susirietęs lindėjo anglies kasyk
lose, — prakaite, dulkėse, karštyje, aly
voje. Keliavo iš miesto į miestą, valstija 
iš valstijos, kol pagaliau apsistojo Bru
kline.

Sekmadieniais išeidavo susikabinę į 
parkus, į krūmus, į pievas. Gulė į žolę, 
valgė savo kuklius pusryčius, ir Ana, pa
mačiusi vežimėlį su vaikais, Jonui sakė:

— Pažiūrėk į tuos kvailučius bebi, ko
kie jie gražūs! Aš noriu turėti lėlę, aš 
dažnai sapnuoju...

Vyras jai atsakė suprasdamas jos mo
tiniškus jausmus, derindamas su savai
siais, su tėviškais, kad Ana, — pagalvok 

* gerai... bebi turėdama, neši ir dvigubą 
vargą. Tu nebegalėsi skalbti, neišbėgsi 
manęs pasitikt, bet sėdėsi prie lopšio ir 
supsi jį. Jis sakė, kad seniai galvoja apie 
bebi, ir jie būtinai turės du bebi, jeigu 
būtų galima kokiais nors burtais ir meile 
išburti — berniuką ir mergaitę. Bet rei
kia palaukt, kol jie grįš į savo kraštą ir 
pastatys namą su gonkomis, ir margomis 
langinėmis.

Štai, vienas laiškas iš namų, — motina 
serga; štai, antras laiškas nuo Nemuno,
— brolis varge. Ir visur reikia pinigų.
Ana norėtų puoštis, įsigyti nor vieną pa
togesnę skrybėlę, bet kai reikia prabėgt 
pro madų magazinus — ji užsimerkia, 
kad nesuviliotų šitie margi sezono bur
tai. Pakentėk, Ana, dar porą metų—tu
rėsime namą, nuosavą namą su žeme ir 
sodeliu. i

Ir jų svajonėse, jų sapnuose namas dy
go, augo, didėjo kas dieną, kas mėnesį, 
kas metą. Ir meilės vaisius taip pat moti
noje augo, pilnėjo. Netyčiomis, bežai
džiant atsirado jų pirma dukrelė. Pas
kum ir berniukas, kaip buvo svajoję. Ana 
ilgai sirgo ir daug daktarų paėmė daug 
pinigo. Vienas sakė: tie skausmai jums 
nuo gimdymo, kitas — jūs kenčiat nuo 
nemigo ir rūpesčių, trečias — jums šir
dis, jums plaučiai, ketvirtas, — jums rei
kia saulės daug, poilsio... Jūs gerai valgy
kite ir vaikščiokite po parkus, sodus, iš
važiuokite į pušynus, į farmas. Visi ėmė 
pinigus, nes iš patarimų jie gyveno. Ir 
kai Ona pasveiko, kai galėjo su vaikais 
išeiti pasitikt iš darbo grįžtančio tėvo,
— vėl reikėjo tris metus laukti, kad bū
tų galima pradėti statyt namus prie Ne
muno, kuris kaip žaltys mėnesienoje 
plaukia. Taip dainoje sakoma.

Plytele po plytelės, — jau pamatai, jau 
iki langų, jau iki stogo — augo jų Ka
rnas, kur galės nuvargusius kaulus se
natvėje sušildyt, kur savo vaikus išmo
kins, kur dus sodas su dvidešimts pen-

Poema apie namą tuo nepasibaigia. 
Nelaimės žmogaus ir Amerikoje neaplei
džia. Pora pagyveno laimingai du mėne
sius su savo vaikąis naujame name, — 
pagal kontraktą neįnešė Jonas pinigų a- 
gentui, — grįžęs vieną dieną neberado 
savo namų. Namas buvo nebe baltai, bet 
žaliai perdažytas, ir trys vakariniai lan
gai atsukti į pietus, nes juose gyveno 
kažkokia braziliečių šeima, kuri norėjo, 
kad pūstų tėvynės vėjas, iš pietų.

Agentas sakė: labai gaila, užjaučiu jū
sų nelaimę, kaipo tautietis, bet mano biz
nio šeimininkas griežtai laikosi kontrak
te pažymėtų punktų. Galite skųstis į teis
mą, bet vargu ar laimėsite. Įnešti už tris 
mėnesius jūsų pinigai — pasiliks mūsų 
firmai.

O saliūne Vaitui tą patį vakarą Fran
kas sakė:

— Mes puikiai statome savo namus. 
Mes išbandėm kostumierių nepastovumą 
ir nutarėm, kad geriausia statyt kilnoja
mus namus. Pagal kontraktą nesumoka, 
— mes namą perdažom, perkeliam į kitą 
vietą, atsukame kitu galu, ir vėl darome 
biznį. Tai mano sugalvotas daiktas, Džo- 
ni. Mano biznio šeimininkas sako, kad 
aš turiu senatoriaus galvą. Už tokį pagy
rimą vakar aš pareikalavau, kad jis pa
keltų man algą ir procentus. Jis. nesi
ginčijo. Rytoj, jeigu pirkėjai neįneš pa
gal kontraktą dolerių, mes perkelsim vėl 
keletą namu į naujas vietas. Okei, Džo- 
ni!

— Tą rytą aš ėjau į uni
versitetą, kaip kasdien su 
knygomis po pažastim, sku
binu, nes atrodo, kad iki pa
skaitos liko tik keletas mi
nučių. Čia pat ir įėjimo du
rys. Šalygatviu pratauška 
kažkoks praeivis. Girdžiu: 
...“Tss!.... Palauk!” Matau 
po medžiu, prieš duris, stovi 
du studentai. Jie moja man 
ranka.

Tuo pačiu metu pasirodo 
profesorius Graurogkas. Jis 
suka įėjiman, atidaro duris, 
bet šiurkščiai kažkieno ran
ka jį išgrūda lauk. Profe
sorius nesupranta kas yra, 
vėl pabando įeiti universite
tan.

Ir mes matome visi, savo
siomis akimis, kaip trys vo
kiečių kareiviai,- stambūs, 
kaip buliai, sugriebia žila
plaukį profesorių, pakelia jį 
ir teškia į vidurį gatvės...

Tuo pačiu metu mes pa
stebime, kad visi rūmai 
knbždėte knibžda hitlerinin
kais. Antrame aukšte pasta
tyti kulkosvaidžiai. O prie 
įėjimo kabo didžiulis vokiš
kas užrašas: “E i n t r i t 
streng verboten.”

Mokslas Kauno aukštojo 
mokslo įstaigose nutrauk
tas. Vykstu į Vilnių. Čia 
sutinkus draugus iš pedago
ginio instituto, kurio du 
kursus buvau baigęs. Jie 
nuveda mane iki instituto 
rūmų Aušros gatvėjee/ Ir 
čia prie vartų su šautuvu 
vaikščioja sargybinis, o pro 
jį matyti, kad kieme volio
jasi spintos, stalai išmesti 
iš auditorijų, po laiptais iš
mėtytos knygos, modeliai...

Pedagoginio instituto šių 
metų laidos diplomantas Ja
nonis, pasakojantis visa tai, 
minutei nutyla ir susimąsto.

— Kas būtų buvę iš ma
nęs, iš kitų jaunų-lietuvių, 
siekiančių mokslo ir šviesos, 
jei Hitleris laimėtų? — sa
ko Janonis po pauzos. — 
Vokiškieji barbarai jau ta
da parodė savo žvėrišką ne
apykantą kitoms tautoms... 
Jie būtų mus sunaikinę, jei 
čia liktų.

Klajojo be darbo, be atei
ties Janonis okupacijos me
tu. Bastosi nutraukę aukš
tąjį mokslą ir šimtai į jį 
panašių...

Tokia buvo viena tikrovė. 
Tamsi, be saulės buvo įves
ta Lietuvoje “Naujosios Eu
ropos” tvarka, kuri buvo ne 
kas kita, kaip planingas, 
nuoseklus mūsų inteligenti
jos sulikvidavimas, mūsų 
tautos pajungimas.

F

li944 m. Vilniaus gatvėse 
dar gulėjo sudeginti vokie
čių transportieriai, o tarybų 
valdžia pradėjo atidarinėti 
mūsų aukštojo fnokslo įstai
gas, šaukti į jas studentus.

Vienas iš žymių anų me
tų darbų buvo ir Pedagogi
nio Instituto atkūrimas. Ši 
aukštoji mokykla, turinti 
tikslo rengti mokytojus 
gimnazijoms, ' buvo įkurta 
vietojo senojo pedagoginio 
instituto, kuris rengdavo 
jaunesniuosius mokytojus, 
teturinčius teisę dėstyti tik 
iki pirmųjų keturių klasių.

Į senąjį institutą, kuris 
buvo respublikos periferijo
je, smetonin. valdžia žiūrėjo 
šnairai ir iždas buvo skūpus 
mokslo šventovei, ruošian
čiai mūsų jaunimo auklėto
jus ir švietėjus.

Tik tarybų valdžia 1940 
metais davė nurodymą, kad 
šis institutas turi būti per
keltas į Vilnių, perorgani
zavo jį iš dvejų metų mok
slo įstaigos į keturmetį; bu
vo pradėtas trečiojo fakul

teto organizavimas.
Vilnių išvadavus neleng

vos buvo pedagoginio insti
tuto pirmosios dienos. Trū
ko patalpų, visai nebuvo 
priemonių mokslui. Bet šie 
sunkumai nebaugino. Iš Uk
mergės ir Biržų, iš Mari
jampolės ir Alytaus, iš viso 
krašto vyksta į Vilnių jau
nuoliai, pasiryžę būti tary
biniais mokytojais.

Instituto durys buvo vi
siems atviros, atvykusių čia 
buvo laukiama.

Be dviejų pirmųjų kursų, 
atidaromas ir trečiasis, į 
kurį, renkasi baigę pirmuo
sius dviejus kursus pagal 
susiaurintą programą.

— Mes kaip tik išleidome 
septyniolika pirmųjų tary- 
bin. mokytojų su aukštuoju 
mokslu — kalba rektoriaus 
pavaduotojas docent. Mak- 
nys. — Tai tik mūsų insti
tuto darbo pradžia per šį 
penkmetį. O 1950-tais me
tais mes kraštui jau duosi
me virš tūkstančio tokių 
specialistų. Štai kokie mūsų 
darbo mastai dabar. Ar ga
lėjome mes anksčiau apie 
tai ir svajoti?....

1941 - 1945 metais Peda
goginis Institutas dirbo 
sunkiose sąlygose, kęsda
mas patalpų stoką. Tary
binė vyriausybė pradėjo 
teikti visokeriopą pagalbą, 
ji stengėsi institutą aprū
pinti gyvenamuoju plotu, 
kur galėtų tilpti jo audito
rijos, moksliniai kabinetai, 
laboratorijos, 8 fakultetai.

Ir štai šiuos mokslo metus 
institutas pradėjo naujuose 
didžiuliuose rūmuose Auš
ros gatvėje, specialiai atre
montuotuose.

Prieš du metus institute 
buvo 57 staudentai, šian
dien jau jų yra 445. Vien 
tik 300 yra priimta šiemet. 
Kas vakar atrodė negalimu, 
šiandien tarybinės tikrovės

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus A; 
sudarau su ame-į| 
rikoniškais. Rei<L. 
kalui esant ir 5’ 
padidinu toki o 
dydžio, kokio pa-O 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn,

Tel. GLenmore 5-6191

K. VENCKUS
LIETUVIS PIANO 

TUNERIS
Perbudavoja pianus iš di

desnių į mažesnius, Spinet 
Style, sutūnina. Atlieka vi
sokius reikalingus pataisy
mus ir nulekeriuoja.

L1. PIANO TUNING & 
REPAIRING CO.

9152 GOLD STREET, 
OZONE PARK, N. Y.

, Tel. Michigan 2-3123

F.W.Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves

S15O
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel Virginia7-4499

į Vykdyta.
Institutas jau dabar pla

čiai žinomas Lietuvos jau
nuomenės tarpe ir kitais 
metais į jį laukiama dar di
desnio antplūdžio jaunų 
klausytojų.

Einame prie gamtos fa
kulteto patalpų, lydimi Ja
nonio, to pačio, kuris matė, 
kaip okupantai mėtė iš Lie
tuvos mokyklų studentus, 
profesorius ir knygas, jis 
dabar, labai gerai baigęs 
Pedagoginį institutą, liko 
čia dirbti mokslinio darbo.

— Be kitų tarybinių tau
tų pagalbos sunkiai atsikur
tų kaip manasis fakultetas, 
taip ir kiti. Juk priemonės, 
bibliotekos buvo sunaikin
tos... Bet štai, — rodo jis 
prietaisų kambarį. — Visi 
šie mikroskopai, binokulia- 
rai, elektros plytelės, chemi
niai indai, brėžiniai, mode
liai, — viskas neseniai gau
ta iš kitų respublikų...

Ir ne tik Pedagoginio in
stituto gamtininkai gavo di
delę pagalbą. Fizikos fakul
tetui buvo taip pat atsiųs
ta daugybė vertingų elekt
rinių įrengimų, dinamo ma
šinų, projekcinių lempų, op
tinių instrumentų.

Nuoširdžiai ir duosniai 
padeda tarybinės broliškos 
tautos mums įkurti ir iš
plėsti savo aukštojo mokslo 
įstaigas.

Mes kalbamės taip pat su 
Irena • Adamavičiūte, viena 
iš septyniolikos baigusiųjų 
šių metų laidą.

—Aš bagiau instituto du 
kursus dar smetoniniais lai
kais, — kalba ji. Nors turė
jau teisę užimti progimna
zijos mokytojos vietą, bet 
mane tada paskyrė moky
toja tik į pradžios piokyk-

Gal dėl to, kad nebuvau 
žymus žmogus, gal ir dėl to, 
kad nebuvo pas mane įta
kingų giminių... Dabar aš 
baigiau pilną tarybinio pe
dagoginio instituto kursą 
su požymiu labai gerai. Vi
są mokysi laiką gaudavau 
.stipendiją ir jau dirbu asi
stente universitete.

Ukmergiškis Jakučiūnas 
mums papasakojo:

— Prie vokiečių teko* mo
kytis slaptai. Lankydavome 
užsiėmimus penktą arba še-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

HBHHKEBHI Laidotuvių
• gB Direktorius

RONKONKOMA
8684

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Laisniuotas Graborius
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
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štą valandą rytais, bijodami 
garsiau prakalbėti... Dabar 
mums visaip padeda, kad 
galėtume mokytis. Baigiau 
pilną pedagoginio instituto 
kursą. Dirbu Salomėjos Nė
ries vardo gimnazijoje Vil
niuje. Jaučiu, kad institutas 
labai ir labai daug man da
vė. Mokslas buvo rimtai pa
statytas ir jaučiu, kad dės
tau dar žymiai geriau, ne
gu anksčiau.

Seni, sto pasieniai mūrai 
tų namų, kuriuose dabar 
dirba Vilniaus Padagoginis 
Institutas. Per ilgus amžius 
šitie rūmai matė daug įvai
rių žmonių. Tačiau nepa
žinti šiandien tų skliautuo
tų, ilgų koridorių, tų aukš- 
talubių salių. Kiti žmonės 
dabar čia ir kitoks atsiden
gia prieš juos gyvenimo ke
lias. Tarybinė tikrovė šiai 
visai tebesimokančiai, kryk
štaujančiai jaunystei duoda 
galimybę išeiti mokslą ir į- 
sigyti žinių, kad jomis šar
vuota ji mokėtų kurti lai
mę sau ir kitiems.

SOSTINĖS STUDENTŲ 
VAKARAS

d.1947 m. sausio men. 2 
Karininkų Namuose įvyko sos
tinės studentijos tradicinis 
koncertas — maskaradas. Ja
me dalyvavo su savo progra
ma Valstybinės Filharmonijos, 
Rusų Dramos Teatro, LTSR 
Valstybinės Estrados ir stu
dentų meninės pajėgos.

AERO STOTIS VILNIUJE

Vilniaus aeroporte, 3000 kv. 
metrų aikštėje, pradėta statyti 
nauja aero stotis. Pagal pa
tvirtintąjį projektą, tai bus 
gražūs dviaukščiai pastatai, 
kuriuos iš skraidymo lauko pu
sės sups plačios arkos. Pasta
tų centre bus kolona, kuri pa
sibaigs sferiniu bokštu.

Salės keleiviams, tarnauto
jams ir patalpos skraidymo 
personalui bus turtingai api
formintos.

J. J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
580 Summer Avenue, 

Newark 4, N. J. 
HUmboldt 2-7964

UUUiKliUlflllIlUlIUUHIUtftHIII

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Ml Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

TELETHON!
8TAGG 2-5043
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(Bus daugiau)
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Worcester, Mass.
Kaip Kas Žingeidaus

Kovo 13 dieną, LDS 57 kuo
pos susirinkime dvi jaunuo
lės — Janulytė ir Kyžiutė įsi
rašė į kuopos narius, tai veik 
tiesioginė pasekmė atsibuvu
sios jaunimo konferencijos 
Brighton, Mass. Daug čia vie
tinio jaunimo turėtų tatai pa
daryki.

Šiame susirinkime buvo 
skaityta atsišaukimas aukų dėl 
pastatymo paminklo tragiškai 
mirusiam Fredui Abekui, Chi
cago, Ill. Susirinkimas jautriai 
priėmė atsišaukimą. Jei ne 
taip trumpas laikas atidengi
mui paminklo, tai būtų rengta 
specialis parengimas, kad dau
giau sukelti pinigų. Dabar pa
skyrė $10 iš kuopos iždo ir 
susirinkusieji veik visi aukavo 
nuo savęs, J. Lukas užrašinė
jo vardus, tai jis vėliau pa
skelbs.

LDS prezidentas J. Gasiū- 
nas šį mėnesį maršrutu©j a su 
prakalbomis po Mass, valstiją. 
Pas mus, Worcesteryje, bus 
kovo 22 d. Vakare įvyks drau
giškas pasikalbėjimas 29 En
dicott St., o ant rytojaus, ko
vo 23 d. 2 vai. po pietų, Lie
tuvių Svetainėje po tuo pačiu 
numeriu, 57 kuopa rengia jam 
prakalbas. W o r c e s teriečiai 
LDS nariai ir šiaip pažangūs 
lietuviai laukia šių prakalbų.

Kadangi J. Gasiūnas labai 
gerai apsipažinęs su draugiji
niu veikimu, jis, apart to, kad 
centre darbuojasi per eilę me
tų, buvo Aukščiausios Prieglau
dos Centro sekretorium iki pa
staroji susivienijo su LDS. Jis 
ir šiaip apdairus politikas. O 
dabartinė padėtis tokia jautri, 
opi; vietoje susistabilizuoti, 
tai vis labiau surūgusi darosi, 
kaip šioje šalyje, taip ir pa-
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BROOKLYNO LIETUVIŲ
Valgių ir Gėrimų.Įstaigos

CHARLES VIGŪNAS 
284 Scholes Street 

Brooklyn, N. Y.
Telephone EVergreen 4-8578

WM. SKUODIS 
564 Wythe Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-8054

ANTHONY ROGERS 
(Raudžius) 

328 Union Avenue
1 Brooklyn, N. Y.

MIKE LEIPUS 
324 Devoe Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8008

Tamstos Ateitis Nebloga
Ha, matau milijonus besikankinančius Reumatiš- 

kuose skausmuose, rankų ir kojų gėlimo skausmuose. 
Nuovargio, rankų ir kojų tirpimo, šalčio ir nesmagu
mų varginami žmonės skundžiasi. Deksnio Galinga 
Mostis, sudaryta iš daug skirtingų elementų ir bran
gių aliejų, iš skirtingų kraštų svieto, šildydama ga
linga šiluma sunaikins minėtus skausmus! Sena ir 
teisinga patarlė sako: kas tepa? tas ir važiuoja, tai 
jeigu nori važiuoti, tai tepk ir vėl tepk su Deksnio 
Galinga Mosčia. Turime daug laiškų nuo žmonių, ku
rio liudija ir dėkavoja už pasekmingumą Deksnio

Galingos Mosties. Kaina 2-oz. $1.00; 4-oz. $2.00 ir 16-oz. $5.00.

PASARGA: Neklausyk nė jokių kitų pasiūlymų i 
vietą tikrųjų DEKEN’S OINTMENT. Nebūk toks, kaip 
mūsų pirmutinis tėvas Adomas. Jis žioplai paklausė savo 
šonkaulio Jievos ir nustūmė pasaulį į vergiją, ir dabar 
visi vargstame už jo klaidas. Laimingas būtų buvęs gy
venimas, nereikėtų nė dirbti nei drabužių nešioti, jei ne 
Adomo klaida.

DEKEN’S OINTMENT
P. O. BOX 666, NEWARK, N. J.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

459 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas E V. 4-869d

GAUSYBeS RAGAS 
GRAIKŲ MONAR- 
CHISTAMS

Neseniai prez. Trumanas 
ragino kongresą paskirt 350 
milionų dolerių sušelpti kai 
kuriems nuo vokiečių atva
duotiems kraštams. Kuo 
daugiausiai iš tų 350 mili 
onų taipgi taikoma monar- 
chistinei Graikijai, neskai
tant dabar Trumano reika
laujamų jai 250 milionų do- 
lerių. 'V-W

PRAVDA TAIPGI KRI
TIKUOJA TRUMANĄ

Maskva. — Vyriausias So
vietų Komunistų laikraštis 
Pravda taip pat rašo, kad 
prezid. Trumano siūlomi 
$400,000,000 fašistuojautiem 
Grakijos ir Turkijos valdo
vams yra imperialistinis A- 
merikos pasimojimas pa
jungti tuos kraštus.

A ncjla i A tšaukia' K a i-o 
Stovį Palestinoj.

Jeruzalė. — Anglai at
šaukia karinį stovį Tel Aviv 
mieste ir Jeruzalės Mea 
Shearim srityje. Tai esą to
dėl, kad kiti žydai jau pra
dedą bendradarbiaut su an
glais prieš žydus teroristus.

šaulyje. Taigi, kiekvienas bū
kime ir kitiems pasakykime, 
kad ateitų į prakalbas. Beje, 
reikia nesivėluoti susirinkti, 
nes kalbėtojas tą dieną vakare 
turės būti Hudson, Mass, ir 
ten sakys prakalbą.

Nenoromis reikia pastebėti, 
kad čia yra lyg pasamdytas 
barnių (liarmo) kėlėjas. Jis 
jau veik per du metus, esą, tą 
pačią pūslę barškinąs, kad kai 
kuriuos ir iš kantrybės išveda. 
Jis bereikalingą polemiką bu
vo parašęs irgi Laisvės num. 
2 š. m., bet, kad niekas nepo
lemizavo, įai dabar tyli spau
doje. D. J.

Leidėjui laikraščių Philadelphia Record ir Camden 
Courier Post pardavus tuos laikraščius, kad nereikėtų 
su streikuojančiais darbininkais susitarti, tų laikraščių 
darbininkams, CIO Laikraštininkų Gildijos nariams pa
rama tebėra reikalinga. Čia matome CIO Amalgameitų 
Unijos prez. Jacob S. Potofsky įteikiant $1,000 čekį. 
Gervase Love, varde streikierių, čekį priima, o gildijos 
atstovas Harold Ash tėmija įteikimą.

Californijos Miestinės 
Vienybės Taryba

Suv. Valstijose augantis 
skaičius apylinkių ir dides
nių miestų įsteigia tarybas, 
kurių tikslas yra pagerinti 
'santykius tarpe žmonių'į- 
į vairių kultūrų ir rasių. Bet' 
kol kas yra tik viena vals- 
tijinė organizacija tam' tik
slui— The State Council for 
Civic Unity in California.

Šioje vakarų valstijoje — 
saulėkaitos ir miglų, vaisi
nių sodų ir vyndaržių, kal
nų, dykumų ir žemės dre
bėjimų— gyvena daug mek
sikiečių, japonų, chiniečių, 
filipinų ir negrų. Armėnų, 
francūzų, vokiečių, graikų, 
vengrų, italų, lietuvių, por
tugalų, rusų, ispanų, švedų, 
žydų ir kitų tautų ten lei
džiami laikraščiai parodo, 
kad ten gyvena įvairiausi 
baltieji gyventojai. Kaipo 
jos scenerija, Californijos 
žmonių santykių problemos 
yra dramatiškos, įvairios ir 
skirtingos nuo kitų šaįies 
dalių.

Imkime Los Angeles kai
po pavyzdį: Ten gyvena 
daugiau, meksikiečių negu 
bet kuriame kitame mieste 
Šiaurės Amerikoj. Daugu
ma Amerikoje gimę, šie is
paniškai kalbantieji žmonės 
gyvena miesto bjauriose da
lyse. Miesto “Little Tokyo” 
gerai žinoma vieta. Kada ja
ponų kilmės žmonės buvo 
evakuoti, karo industrijos 
pritraukė daug negrų į Los 
Angeles. Šie žmonės paėmė 
apleistus “Littlę Tokyo” na
mus. Tas sukėlė rimtą prob
lemą, kada, poi-įkaro, eva
kuoti japonai-amerikiečiai 
sugrįžo iš stovyklų.

Penki šimtai mylių į šiau
rę nuo Los Angeles yra San 
Francisco. Čia randasi di
džiausia “Chinatown”, iš
skyrus vien • Chini j ą. Tirš
čiausiai apgyventa vieta vi
sose Suv. Valstijose. Cali
fornijos chiniečiai pradeda 
išnaikinti prieš juos neapy
kantą.

Du trečdaliai Amerikos 
45,000 filipinų gyvena Cali- 
f orni jo j. Beveik trečia dalis 
yra keliaujanti agrikulturi
stai. Jie taip dirba todėl, 
kad kaip japonus, juos liečia 
Californ. “alien land law”. 
Pagal įstatymą, jie negali 
būti žemės savininkai ir ga
ji išnuomuoti žemę tik ke
liems metams.'

Čia yra keli faktoriai, ku
riuos Californijos State 
Council for Civic Unity 
stengiasi išrišti.

Taryba veikią tik vieną 
metą, kaip buvo įsteigtą, ką 

atliko, arba stengėsi atlikti 
pirmame mete, ir planai at
eičiai, buvo pasakyta Law
rence E. Davies, New York 
Times korespondento, tame 
laikraštyje.

Taryba, p. Davis rapor
tuoja, išsivystė iš Pacific 
Coast Committee on Ameri
can Principles and Fair 
Play. Šis Fair Play Komi
tetas buvo įsteigtas po karo 
padėti japonams, kada jie 
buvo evakuoti iš savo namų? 
1942 m. Komitetas pat pra
džioje suprato, kad padėti 
japonams, turėjo padėti vi
soms mažumoms. American 
Council on Race Relations, 
iš Chicagos, studijavo Cali
fornijos apylinkes ir tą patį 
pripažino. State Council bu
vo įsteigtas su “working 
committee”, kuriame bal
tieji, negrai, japonai, pro- 
testonai, katalikai ir žydai, 
mokslininkai, tikybiniai va
dai, darbo vadai, republiko- 
nai ir demokratai buvo at
stovauti.

Susirinkime vasario mėn. 
delegatai iš 43 tarp-tikybi- 
nių ir tarp-rasinių organi
zacijų išdavė raportus. Bu
vo tik pirmieji žingsniai. 
Paskutinėse sesijose, dele
gatai reikalavo pravedimo 
įstatymų dėl butų klausimo, 
segregacijos, diskriminavi
mo darbuose ir atlyginimą 
ateiviams ir Aųierikos japo
nams dėl nuostolių, kuriuos 
jie kentėjo kaipo pasekmė 
armijos evakuacijos įsaky
mo.

Dėlei diskriminavimo dar
buose, delegatai paaiškino 
apie priėmimą tinkamo 
“fair employment practic
es” įstatymo kaipo svarbaus 
atsiekimo. Jie remia įstaty
mą, kuris panašus New 
Yorko Valstijos įstatymui 
prieš ^diskriminavimą dar
buose* Californijos balsuo
tojai praeitą lapk. mėn. rin
kimuose nubalsavo įsteigti 
“fair employment practi
ces” komitetą.

Delegatai ragino Kongre
są pataisyti dabartinį Na
tionality Act, duoti natūra
lizaciją, neišskiriant rasės, 
spalvos ar kilmės, kiekvie
nam ateiviui, kuris yra le- 
galis gyventojas Suv. Vals
tijų — japonams, korėjie
čiams, indoneziečiams, sia- 
miečiams, burmiečiams ir 
kt. '

Vyrai ir moterys, kurie 
sudaro Californijos State 
Council for Civic Unity, su
pranta, kaip demokratija 
turi veikti visiems ameri
kiečiams. Jie planupja savo

z

Lietuvos Maisto Pramonės
Pasisekimai

Tarybų Lietuvos maisto pra
mone pasiekė ši<$s metais ne
mažus gamybinius laimėjimus. 
Mūsų maistininkai pilnutinai 
ištesėjo duotąjį įsijungiant į 
visasąjungines social istines 
lenktynes žodį — pirma laiko 
ir su kaupu, įvykdyti einamuo
sius penkmečio planus. Tary
bų Lietuvos maisto pramonė 
š. m. gruodžio 25 dieną įvyk
dė savo gamybinį planą visu 
100, nuoš.

Ypatingai pasižymėjo taba
ko pramonės dirbantieji, įvyk
džiusieji savo metinį planinį 
uždavinį 115.5 nuoš., kondi
terijos pramonės įmonės, pa
siekusios 123.5 nuoš. metinio 
plano, ir daržovių raugyklos, 
atlikusios 183.9 nuoš. metines 
užduoties.

Šie skaičiai liudija apie .at
kaklią kovą, kurią kovoja Ta
rybų Lietuvos maistininkai, 
siekdami išlaikyti aukštus ga
mybos plėtotės tempus, už
brėžtus naujojo penkmečio 
įstatyme. 1946 metais maisto 
pramonė išleido 35 nuoš. dau
giau gaminių, negu pernai. 
Jau dabartiniu metu pasiekta 
daugiau kaip 70 nuoš. prieška
rinio gamybos lygio.

Minėti plano įvykdymo nuo
šimčiai kalba ir apie žymią 
gamybos apimtį pirmaisiais 
penkmečio metais. Viršijusios 
savo metinius planus, maisto 
pramones šakos išleido Šie
met daug daugiau produkci
jos, negu buvo pagaminta per
nai. Jei lyginti su 1945 me
tais, tai šiais metais išleista 
tabako dirbinių daugiau, ne
gu "dvigubai, konditerijos ga
minių ir alaus — beveik dvi
gubai, pusantro karto padidė
jo aliejaus produkcija ir t.t.

Maisto pramonės gamybinės 
pergales iškovotos pirmaisiais 
pokarinio penkmečio metais, 
plačiai išvysčius socialistines 
lenktynes. Dešimčių fabrikų 
kolektyvai lenktyniavo už pir
malaikį plano įvykdymą ir iš
tesėjo savo pažadus — dar 
per spalines socialistines lenk
tynes užbaigė savo metinius 
gamybinius planus. Atliko sa
vo metinius uždavinius Kauno 
tabako fabrikai “Zefir” ir 
“Kova,” konditerijos fabrikai 
“Ramunė” ir “Fortuna” spiri-' 
to varyklos Šalčininkuose ir 
Panemunėje Kauno makaronų 
fabrikas “Viktorija” Kauno 
alaus darykla “Raudonoji pa
švaistė” ir kiti.

Įsijungusios į visasąjungines 
socialistines lenktynes, minė
tos maisto pramonės įmonės ir 
kitos laimėjo 23 kartus šiais 
metais visasąjungines pinigi
nes premijas. Tris kartus bu
vo pripažintos visasąjunginės 
premijos “Kovos” tabako fa
briko kolektyvui. Zefiriečiai 
iškovojo 1946 metais LTSR 
Ministrų Tarybos ir LKP (b) 
Centro Komiteto bei LTSR 
PSCT ir LTSR'Maisto Pramo
nės Ministerijos pereinamąsias 
Raudonąsias vėliavas ir tris 
kartus visasąjungines pinigines 
premijas. Keturias visasąjun
gines premijas gavo Šalčinin
kų spirito varykla.

Naujasis penkmetis reika
lauja ne tik daug gaminti, bet 
ir dirbti taupiai bei našiai. Ir 
savikainos mažinimo, ir darbo 
našumo kėlimo atžvilgiais pa-’ 
siektos šiais metais neblogos 
išdavos. 1946 metų valstybiniu 
planų buvo numatyta suma
žinti savikainą visose Maisto 
Pramonės Ministerijos įmonė

programą, žinodami, kad 
Californija, kaip ir visa mū- 
tų tauta, neturi tik japonų 
problemą arba negrų prob
lemą, protestantų, katalikų 
arba žydų problemą. Svar
biausia problema yra į- 
traukti visus žmones ir vi
sas kultūras į Amerikos gy
venimą.

Jeigu kitos valstijos seks 
Californijos pavyzdžiu, tai į 
laiką visi amerikiečiai prak
tikuos laisvės ir lygybės 
principus. FLIS. 

se 3.9 nuoš. Jau per pirmąjį 
šių metų pusmetį bendra sa
vikaina buvo numušta 10.3%. 
Išsikyrus aliejaus ir spirito 
pramonės šakas, visos likusios 
sėkmingai žengia savikainos 
sumažinimo link. Užtenka nu
rodyti, kad per tris šių metų 
ketvirčius palyginti su 1945 
metais pirmos rūšies papirosų 
savikaina nukrito 3.5 nuoš., 
alaus — 9.2 nuoš., degtinės 
— 10.5 nuoš., konditerijos ga
minių — 13. nuoš., likerio — 
24.5 nuoš. ir t. pan.

Palaipsniui mažėjant gami
nių savikainai, atskiros mais
to pramonės šakos liovėsi bris
ti į nuostolius ir gyventi val- 
tybės dotacijų sąskaita. Jos 
pradėjo dirbti rentabiliai ir 
kaupti žymias pelno sumas. 
Jeigu Malūnų trestas pernai 
užbaigė metu$ su 1 milijono 
rublių nuostoliais, tai šiais me
tais per tris ketvirčius jau turi 
arti pustrečio milijono rublių 
pelno.

Maistininkuose paplito pa
triotinis sąjūdis už aukštą 
darbo našumą, už pirmalaikį 
penkmetinių normų įvykdymą. 
Respublikos maistininkų tarpe 
yra 1100 spartuolių, štai garsi 
Vilniaus tabako fabriko Nr. 1 
kemšamųjų, staklių mašininkė 
daugiastaklininkė drg. Gorša- 
nikovaitė. Ji aptarnauja dve
jas stakles ir kasdien viršija 
kiekvienai mašinai skirtą iš
dirbio normą. Visi Tarybų Lie
tuvos maistininkai mini su pa
garba trišimtininkes Kauno 
“Kovos” rūšiuotoją O. Osmo- 
liauskaitę, “Zefiro” pakuotoją 
Višniavičienę ir kitus, šių dar
bo žymūnų pavyzdžiu seka iš
tisos brigados, cechai, įmonių 
kolektyvai. Štai tokiu būdu 
kyla darbo našumas, įvykdomi 
ir viršijami einamieji penkme
čio planai. G. L.

Republikonai Stambiai Kelia- 
Algas Dewey’o Valdininkam

Albany, N. Y. —• Republi- 
konų vadai New Yorko val
stijos seimelyje įnešė suma
nymus, reikalaujančius pri
dėti po $2,500 iki $5,500 me
tinės algos aukštesniems 
gubernatoriaus Dewey’o 
valdininkams. Tarp kitko, 
siūloma pakelti reguliarę 
algą viešųjų darbų superin
tendentui Chias. H. Sells’ui 
nuo $12,000j iki $17,500; 
viešosios tarnybos komisijos 
pirmininkui M. R. Maltbie 
padidinti algą., nuo $15,000 
iki $17,500; fcubehiatoriaus 
sekretoriui ir valstijos de- 
partmentų galvoms davary- 
ti metines algas nuo $13,000 
iki $15,000. •

Tie patys republikonų va
dai buvo labai šykštūs, kuo
met mokytojai reikalavo al
gos priedų. J

MINNESOTOS DEMOK
RATAI GINA KOMUNIS
TŲ TEISES

Minneapolis, Miųn. —Val
stijos Demokratines Far- 
merių - Darbo Sąjungos su
važiavimas vienbalsiai priė
mė rezoliuciją, kurioje pa
smerkė siūlymus panaikifiti 
Komunistą Partiją. 300 de
legatų suvažiavimas šaukė 
visus padorius piliečius-de- 
mokratus, republikonus ir 
socialistus — gint komunis
tų teises.

< ' * __________________________

Maskva. — Keturių Di
džiųjų užsienių ministrų pa
vaduotojai nutarė ištraukti 
kariuomenę iš Austrijos per 
90 dienų nuo'taikos sutar
ties pasirašymo su ta šalim.

Athenai. — 700 Graikijos 
policininkų darė kratas 
Athenuose, Graikijos sosti
nėje; suėmė 60 piliečių ir 
nugabeno juos į slaptosios 
policijos stotį.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Gamybos Darbas

Augantis Fabrikas

Kreipkitės tuojau j 
PERSONNEL OFISĄ

SLOANE BLABON CORP.
Hutchinson Mills, ■ 
TRENTON, N. J.

Važiuokite Route "A” busu iki fabriko.
(67)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGOS
Patyrusios Siuvamųjų Mašinų 

Operatorės
Dirbtuvė, Kuri Unijines Kainas 

Moka už Darbą.
PATYRUSIOS OPERATORĖS

Gali Uždirbti 
$50 iki $75 į Savaitę. 
35 Valandų Savaitė. 
52 Savaitės Metuose. 
Moderninis Fabrikas, 

Randasi Pačiame Centre. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

TEEN-AGE MFG. CO.
70 Quinnipiac St., Wallingford, Conn.

Phone WALLINGFORD 2562
(64)

NAMŲ DARBININKE
Guolis ant vietos. Lengvus virimai. Yra 

nuosava skalbimui mažina. 2 vaikai. 
Atskiras kambarys.

TELEFONAS ESPLANADE 5-9317
 (64)

MERGINOS 
Prie • 

PATIKRINIMO 
SANDING 

ABELNAM SUSTATYMUI
Gera alga besimokinant, grupinė apdrattda, 
medikalis aprūpinimas, apmokamos vakacijos 

ir šventės.
PANELYTE DIVISION 
ENTERPRISE AVĖ. 

TRENTON, N. J.
(65)

OPERATORĖS 
BRASSIERES 

Aukšta Alga. Apskritų Metų Darba; 
. CHAINCRAFT, INC.

25 BANTA PLACE HACKENSACK, N. J.
(64)

PATYRUSIOS OPERATORES
Reikalingos prie lengvų vaikams 

aprėdalų.
Nuolatinis Darbas. Puiki Alga. 

Vakacijos su alga.
VAŽIUOKITE WEST SHORE 

RAILROAD NEUBURG HE IKI 
CORNWALL LANDING. 

TRAUKINYS EINA 8 MINUTES 
Kreipkitės j 

PLAIKINS, INC.
Mead & Taft Building, 

3-čios Lubos
CORNWALL LANDING, N. Y. 
Telefonas CORNWALL 508.

(67)

REIKALAUJA JALTOS 
“SEKRETŲ”

Washington. — Kai ku
rie republikonai senatoriai 
reikalauja, kad prez. Tru
manas parodytų visus “sla
ptus” pasižadėjimus, ku
riuos prezidentas Roose vel
tas davęs Sovietams Jaltos- 
Krymo konferencijoje.

AMERIKA VĖL PROTES
TUOJA RUSAMS DĖL 

VENGRIJOS.
• Budapest, kovo 17. — A- 

merika atsiuntė antrą pro
testo notą karinei rusų vy
riausybei Vengrijoj; protes
tuoja, kad komunistai, gir
di, su rusų parama stengia
si užkart Vengrijai Komu
nistų Partijos ir jos vado
vaujamų mažumų valdžią.

PROTESTAI PRIEŠ 
GRAIKIJOS IR TURKIJOS 
GINKLAVIMĄ

San Francisco. — CIO 
Laivakrovių Unija pasiuntė 
sveikinimo telegramą Hen
riui Wallace’ui, kuris pa
smerkė prez. Trumano siū
lomą Graikijos ir Turkijoj 
ginklavimą “prieš bolševiz
mą.”

(CIO Elektrininkų Uniją 
Pittsburghe pasiuntė pro
testo telegramą prezid. v 
Trumanui.)

PRANEŠIMAI
WORCESTER, MASS.

Kovo 20 d., įvyks Komunistų Par
tijos nepaprastas masinis mitingas, 
dėlei pastarosios prez. Trumano 
kalbos kongresui. Pradžia 7:30 v. v., 
29 Endicott St. Svarbu ateiti j mi
tingą ir išgirsti svarbius šių dienų 
bėgamus klausimus. Prašome daly
vauti. — Partijictis. (64-65)

CLEVELAND, OHIO
Moterų Kliubo .susirinkimas įvyks 

20 d., kovo, 7:30 v. v. Sacheenheim 
salėje, 1400 E. 55th St., arti St. 
Clair Avj*. Draugės kliubietės yrą ' 
kviečiamos dalyvauti susirinkimą 
ir pasimokėti duokles. — Valdybą. . |
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Darbo Žmonės Suskubo 
Ginti Politines 
Savo Teises

Kokia čia bebūtų demokrati
ja, sako žmonės, jeigu viena 
grupė žmonių, paneigusi šalies 
konstituciją, padiktuotų bile 
kuriai kitai grupei žmonių, ku
ri jai nepatiko — tau nevalia 
gyventi.

Kaip tiktai taip mojas! tie, 
kurie siūlo suvaržyti darbinin
kus, suvaržyti jų partijas.

Rašo Protestus.
Prieš varžymus dabar pro

testuoja visi sąžiningi piliečiai, 
pritaria jie ar nepritaria var
žomų organizacijų idėjoms. 
Miestas, kalbant spaudos kalba, 
užlietas Civilių Teisių Kongre
so išleistomis peticijomis prieš 
varžymą teisių abelnai ir ko
munistų partijos ypatingai, 
šimtai tūkstančių piliečių, sako
ma, jau pasirašę po tomis peti
cijomis. Jos siunčiamos darbo 
sekretoriui Schwellenbach, pro
testuojant prieš jo pasiūlymą 
uždaryti komunistų partiją.

’ Delegacija į Washington.
Vežini tomis peticijomis 

skris į Washington?!, grupė žy
mių miesto piliečių, su savimi 
pasiėmę ir vadovaujančius ko
munistus piliečius, New Yorko 
Miesto Tarybos narius, Peter 
V. Cacchione ir Benjamin J. 
Davis.

Komunistai tarybininkai kvie
sti į delegaciją kaipo gyvas pa- 
vyzdis, koks miesto žmonėms 
būtų nuostolis, jeigu ta partija 
būtų uždrausta. Be tos partijos 
tie puikūs kaunsilmanai šian
dieną nebūtų kaunsilmanais. O 
visi, draugai ir priešai, pripa
žįsta, kad komunistai kaunsil
manai yra tarpe gerbiamiausių, 
darbščiausių ir gabiausių gynė
jų miesto žmonių reikalų.

Remia Finansiniai.
Komunistai spaudoje skelbia, 

kad jie pirmą dieną po atsišau
kimo į žmones sukelti $250,000 
fondą teisių gynimui gavę $30,- 
000. šimtai, gal tūkstančiai ko
munistų ir nepartinių žmonių 
aukavę po savaitės uždarbį ar 
pagal geriausią išgalę. Kada 
atėjo laisvių gyvasties ar mir
ties klausimas, žmonės visomis 
išgalėmis stojo ja’s ginti, tam 
pasiaukodami finansiškai 
darbu, o kiti abiejaip.

Brooklyniečiai lietuviai ko
munistai veikia su didžiu pasi
ryžimu sukelti dvyliką šimtų 
dolerių bėgiu poros savaičių. 
Tame, sako jie, jiems ateis į 
talką ir nepartiniai laisvių gy
nimo čampijonai darbininkų 
judėjimo ilgamečiai veteranai 
ir rasis naujų draugų. Atrodo, 
kad jie turi galimybių laimėti.

Rėmėjas.

ar

Vieša Padėka 
Lietuvos Draugui

Praeitą pirmadienį, kovo 
d., susirinkus Lietuvių Kalbos 
Mokyklėlės klasei, tūlas drau
gas atnešė ir įteikė mokyklėlei 
nuo Lietuvos Draugo dovaną 
— $100. Tai jau antra nuo to 
gero mūsų prietelio auka — 
antra šimtinė šiai mokyklėlei.

Taigi, šiuomi visi mokyklė
lės lankytojai ir valdyba reiš
kia Lietuvos Draugui širdin
giausią padėką ir linki jam 
geriausios laimės visame kame.

Širdingas ačiū tau, Lietuvos 
Drauge!

Mokyklėlės vardu,
Valdyba.

Mieste užvesta dvi bylos prieš 
drausmes palikti automobilius 
gatvėse.

Žavinti ir Sujaudinanti Drama!
Teresa Wright * Robert Mitchum

“PURSUED”
United States Pictures pagamino 

, dėl WARNER BROS.
I. ^'2.^ ^:.;cr.u .iL’LL.idt ~c..s) 

fXWiS PRIMA ir Jo Orkestras

STRAND Broadway ir 47 St.
i    i * —-........................ —

Proga Pažvelgti į Braziliją 
ir tenykščius Lietuvius

Brazilija, tai ne Florida, ato
stogomis nenubėgsi iš čionai. 
Neigi iš Lietuvos tos daugtūks- 
tantinės minios lietuvių paukš
čiais nuskrido. Ir ne kvapsnius 
kavos viliojami ten keliavo iš
tisas savaites per plačius van
denis.

Kas juos ten suviliojo ; 
jie ten gyvena?

Kokie tu tūkstančiu 
. jaunesnių j ų b roti ų ir 
siekiai ir troškimai?

Kokia jų. ateitis?
Tuos ir kitus mums 

mus klausimus aiškins 
kalboje ir paklausėjams atsaki
nės Jonas Jokubka, tik prieš 
savaitę atskridęs iš Brazilijos, 
kur jis išgyveno eilę metų kitų 
savo tautiečių gyvenimu, 
kubka sugrįžo į savo 
šalį po išgyventų vaikystės 
nu Lietuvoje ir pirmųjų 
nystės dienų Brazilijoj.

Kadangi Jonas Jokubka 
Brooklyne apsistojęs tik laiki
nai, tai gal ši bus vienintelė

ir ka i p

m ŪSU 
seserų c

rupi- į 

savo

Jo- 
gimtąją 

die- 
jau-

čia

proga išgirsti jo pranešimą apie 
Brazilijos lietuvius ir su juo 
susipažinti. Kaipo daug pergy
venęs ir matęs, daug studijavęs 
padėtį ii' veikęs, jisai pateiks 
įdomių žinių.

Raporto iš Brazilijos popie
tis įvyks jau šį sekmadienį,’ko
vo 23-čią, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Durys atdaros nuo 
2:30, pradžia 3
mokama. Kviečia visus vietinės 
organizacijos.

Marcantonio Kalbės 
Gegužinės Konferenci
joj Šeštadienį

Organizacijų valdybos prašo
mos pasirūpinti, kad jūsų or
ganizacija būtų atstovauta viso 
miesto May Day Konferencijoj. 
Ji įvyks jau šį šeštadienį, 1 vai., 
Hotel Diplomat, New Yorke, 
čia bus priimti visi planai ge
gužinės paradui.

Svečias kalbėtojas kongres- 
manas

vai. Įžanga ne-ftai, iš 
s tan t i

Skalbinių Maišuose Rado 
Narkotikų

Muitinės tarnautojai, New 
Yorke, patikrindami prekybinį 
Francijos laivą Saint-Tropez, 
sustojusį prieplaukoje prie 
Market St. ir East River, rado 
$1,250,000 vertės heroino. Ra
do sukimštą skalbinių maišuo
se. Areštavo marininką ir 
skalbinių prižiūrėtoją, šis radi
nys esąs didžiausias iš visų, su
gautų New Yorko porte.

Kaip Važiuoti Automobiliais 
J Suvažiavimą

Trečias Demokratinių Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimas 
.įvyks Grand Paradise Svetai
nėj, 318 Grand St., Brooklyne 
(Williamsburg daly). Moterų ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
suvažiavimai įvyks. Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo Sve
tainėj, 280 Union Avė., kampas 
Stagg St., taip pat Brooklyne.

įvyksta 
reikia 
miesto

Visi Suvažiavimai 
Williamsburge, tai ir 
klausti Williamsburg 
dalies.

atvažiuos

važiuokite
Iš jo išva-

Kaip žinia, daug 
automobiliais.

Iš Jersey pusės 
per Holland Tunelį, 
žiavus, pavažiavę 'Canal St. iki
Lafayette St., sukite į kairę, o 
kelis blokus pavažiavę, sukite į 
dešinę Delancey St. ir ta gatve 
įvažiuosite į Williamsburg 
Bridge( tiltą). _

Williamsburg tiltą pervažia
vę tuojau sukite į kairę į Ha- 
vemeyer St. ir už kelių blokų 
bus Grand Paradise Svetainė, 
kuri yra ant Grand St. ir Have- 
meyer gatvių kampo.

Važiuojant į Moterų ir LLD 
suvažiavimus nuo Havemeyer 
St. reikia imti S. 3 arba S. 1 St. 
iki Union Avė. Kurie žinote 
Laisvės namą, tai važiuokite 
linkui jo, nes Piliečių Kliubas 
yra tik du blokai nuo dienraš
čio Laisvės namo.

Iš Naujosios Angį

žinoti geriausiai nuo New Ha
ven, imant Meritt bulvarą ir 
nereikia važiuoti į New Yorką, 
bet laikytis nurodymų per 
Whitestone Bridge. Pervažia
vus tą tiltą laikykitės dešinėj 
ir važiuokite Whitestone bulva
ru linkui Flushing iki Grand 
Central bulvaro. Į Grand Cen
tral bulvarą reikia Įsisukti, kur 
rodo East arba Long Island 
įvažiavimus. Grand Central 
bulvaru privažiuosite prie Har
ding bulvaro, sukite į dešinę ir 
važiuokite iki Queens bulvaro, 
šiuo bulvaru važiuokite tik iki 
66th St. ir ten reikia lįsti į ma
žą tuneliuką, kuris įves į 
Meeker Ave. — Crosstown bul
varą, o tas 
Union Avė 
tiesiai prie 
Laisvės.

atves tiesiai

kliubo svetaines ir

Iš bile pusės važiuojant ir at
sitikime paklydimo, klauskite: 
kaip pasiekti Union Avė. ir 
Grand St., Williamsburgh. At
važiavę į tą vietą labai lengvai 
surasite vieną, ar kitą suvažia
vimų vietą, nes ir ta ir kita tik 
keli blokai nuo šios kryžkelės.

Išsikirpkile Kelrodį.
Kelrodis taip plačiai aiškina

mas tik šį vieną kartą. Seka
mose Laisvės laidose tilps kel
rodžio tiktai sutrauka. Norin
tieji turėti po ranka smulkme- 
ningą informaciją, išsikirpkite

Marcantonio kalbos 
kur eina toji j karą 
politika.

apie 
kur-

Pirmadienio popietį užėjo į 
Laisves raštinę pasisvečiuot 
Tech. Sgt. Pranas Kavaliaus
kas. Jis Brooklyne sustojo pasi
matyt su giminėmis — drau
gais pirm išvykstant į Vokieti
ją. Kariuomenėj ištarnavęs 12 
m., sakosi, dar tarnausiąs 8 m. 
ir tuomet bus atsitarnavęs 20 
m., gaus pensiją. Jis dalyvavo 
trijuose frontuose. Civiliniame 
gyvenime, Pranas Kavaliauskas 
iš profesijos graborius. Jo 
mai yra Wilkes-Barre, Pa.

na-

Demokratinis Jaunimas
Protestuos Prieš
Intervenciją

Demo-American Youth for 
cracy šaukia nepaprastą masinį 
mitingą šio penktadienio vaka
rą, Hotel Diplomat, New Yor
ke. Tikslas esąs protestuoti 
prieš planuojamą teikti Ameri
kos paskolą ir militariškai domi
nuoti Graikijoje ir Turkijoj.

Yorke dabar kainuoją 
perta i syti, m od ern iška i 

apleistus, užkaltus 
apartmentus. Suma esanti vi
dutine (average).

Ncw 
$1,400 
įrengti

Matthew A.
BUYAUSKAS

LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

426 LAFAYETTE STR 
Newark, N. J. 
Tel. MArket 2-5172
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Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue

I Brooklyn 11, N. Y.
Tcl. EVprgrcon 8-9770

Roh“i*t Aldu.
tise,” rodomoj Hollywood Teatre, Broadway ir 51st 

- St., New Yorke.

Egzaminuojam Akis, 
Rašome Receptus 

Darome ir Pritaikome Akinins

W A 4C! •«'A*'

IMI

j. Ali,

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8842

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager
JOHN A. PAULEY

Lietuvių Literatūros Draugi
jos pirmos kuopos
.mas įvyko kovo 13 d., Laisves 
svetainėje. Narių 
nemažas būrys. < 
naujus narius.

Valdybos raportas: Finansų 
sekretorius George Wareson 
sakė, kad nemažai narių yra 
užsimokėję už 1947 metus. 
Organizatorius pranešė, kad 
nariai buvo kviečiami atviru
tėmis, turėjo atvykti daugiau, 
gal būt bijojo lietaus.

' Į LLD suvažiavimą prirink
ta delegatų : K. Karpavieienė, 
J. Litvinskas, S. Griškus ir Z. 
Gailiūnas. LLD 1-ma kuopa, 
pasveikina suvažiavimą su $5 
ir kuopos nariai V. ir B. Sen- 
kevičiai $3. Po $1: A. Bimba, 
V. Bunkus, 
A. Mureika, 
Šolomskienė, 
H. Bručas, J 
čiūnas, V. Rudaitis, G. Kurai
tis. Po 50c: J. Litvinskas, Z. 
Gailiūnas, B. Zaruba.

Kiti draugai ir draugės pa
siėmė blankas parinkti sveiki
nimų iš narių ir pašalinių. Pra
šome draugų neatsisakyti, kai 
jus pakalbins' kas nors iš LLD 
1-mos kuopos narių.

Sekamas Susirin kimas 
Įvyks balandžio 10 d.

bus po suvažiavimo. Delegatai 
pateiks raportus. Visi nariai 
būkite, išgirsite daug naujo. / 
'Rūpestyje Dėl Laisvių Varžymo 

Lietuviai darbo žmonės ir 
' darbo žmonių draugai, kaip ir 
visi kiti Jungtinių Valstijų 
žmonės, diskusuoja dabartinę 
padėtį ir yra susirūpinę. Visi 
mato, jog didelis ir svarbus rei
kalas yra ginti Amerikoje gy
venančių žmonių demokratines 
teises, kurias buvo išsikovoję 
velionius Roosevelto preziden
tavimo laiku.

susirinki-

i atsilankė 
Gavome' du

K. Karpavieienė,
G. Wareson, K.

M. Sapiega,
Grybas, K. Bal-

Tai

Republikonai ,ir tūli reakci
niai demokratai susėdo Wash
ingtone. Nespėjo jie ten kojas 
sušilti, o jau priešdarbininkiš-

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
ANTANAS LEIMONAS, 

Savininkas
306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
. BROOKLYN, N. Y.

TeI.EVergrccn 7-6868 
221 South 4th Street

Va!a„dos: į ^L^are
Penktadieniais Uždaryta

VYRIŠKI TOPKOUT AI 
IR OVERKOUTAI

Speciales Kainos Po:

$21.75, $28.7 5 ir $33.50
Naujai Įsisteigusi rūbų išdirbystė 
turi pardavimui gatavų topkoutų 
ir overkoutų ir daro ant užsakymų

Good Grade Clothes, Inc.
109 South 5th Street, 

Brooklyn, N. Y.
(Prie Williamsburg Tilto) 
Telefonas EV. 7-5550-1-2 

Žinokite, jog čia pirksite dirbtu
vėje ir už dirbtuvės kainą.

Kovo 15-tą, New Yorko East 
Sidčj įvyko įspūdingas visos su- 
siedijos paradas, kurio vyriau
siu tikslu buvo išlaikymas ren
du kontrolės. Greta ėjo reikala
vimai . statyti eiliniams žmo
nėms prieinamomis rendomis 
namus.

Būrys veteranų, uniformose, 
maršavo pirihose parado eilėse. 
Dalyvavo parade, jį rėmė susie- 
dijoje veikiančios unijos, var
totojų ir broliškos draugijos, 
religines grupės, komunistai, 
d a rb iečiai.

Du jauni vyrukai užtikti 
Don Russo namuose, Now 
Yorke ,savininkui nesant na-, 
mie, sakė, kad jie užėję į Rus
so skiepe esantį privatišką ba
rą įsigerti. Bet kad šeiminin
kas “svotelių” nepažino, juos 
areštavo.

kų bilių prikepė tiek ir tiek. 
Pasikėsinimas ant komunistų 
partijos atimti politines teises 
reiškia gniaužimą politinių tei
sių visoms . mažosioms parti
joms. Susipratę darbininkai vi
sų tautų remia komunistų par
tiją ir prisideda finansiškai 
ginti partiją vaduojantis temis 
teisėmis, kokias nusako J. V. 
Konstitucija.

Daugelis lietuvių tam tikslui 
paaukos savo savaitės uždarbį, 
tuomi atlikdami savo pareigas 
gynime demokratijos Ameriko
je. Koresp. G. K.

Peter Kapiskaa

AIRIŲ PARADAS BUVO 
BISKĮ BALTAS

žaliaspalviais, primenančiais 
pavasarį, pasipuošę airiai ir jų 
draugai maršavo kailiniuose 
tradiciniame Šv. Patricko die
nos parade ant New Yorko 
Fifth Avenės praeitą* pirma
dienį. O stebėtojai ir gerokai 
pašalo. Ne koks buvo pavasaris, 
temperatūra nupuolus iki 29 
liapsnių. Vakarop biskį pasni
go.

Maršavime, kaip aprokuoja 
policija, ėjo apie 80,000, o ste
bėtojų daleidžiama buvus iki 
1,250,000.

Patys airiai savo šventėje 
maršavo organizuotai, ištisos 
parapijos, turinčios savo eilėse 
ir neairi.ško elemento. Buvo 
atvažiavusios grupės ir iš apy
linkių, net iš taip toli, kaip 
Norwood, Mass.

Maršavo grupės iš daugelio 
miesto department!!, kadangi 
airiai, kaipo viena iš seniausių 
ir stambiausių miesto gyvenime 
dalyvaujančių grupių yra dau
gelyje tų įstaigų vadovybėje.

Parade ėjo ir grupė miesto 
tarybos narių, šioje grupėje 
maršavo airių kilmės tarybinin- 
kas darbietis Eugene P. Con
nolly ir jo draugas progresyvių 
įstatymų leidimo srityje tary- 
bininkas Benjamin J. Davis.

Marininkas Edward Chris
tianson, 60 m., tapo nuteistas 
užsimokėti $75 už iššaukimą 
gaisragesių be reikalo. O kad 
neturėjo pinigų, jis “atidirbs” 
buvimu kalėjime per 30 dienų.

KAPISKAS
BAR & GRILL

Degtines, Vynai ir Alus

BEER & ALES

32 Ten Eyck St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 4-8174

st)

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI
PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETOS SEKMADIENIAIS
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

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

BULOVĄ!
Didelis 

Pasirinkimas 
Laikrodžių ir 

kitokių Daiktų

CAMBRIDGE

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

Išskiriant trečiadieni 
ii’ sekmadieni.

ADAM V. WALMUS, D.D.S.
DAKTARAS—DENTISTAS

650 5th Ave., kamp. 19th St.
J BROOKLYN, N. Y.

Tcl. SOuth 8-5569

FATUJOA.
17 . $247S

■■■■■■■■■■■■■■I
mauki

ROBERT LIPTON, Jeweler 
701 Grand St. Brooklyn, N. Y. 
Tol. ST. 2-2178 (Arti Graham Ave.) Atdara Vakarais.

MHIij-A’s




