
THE LITHUANIAN DAILY
No. 35' • Metai XXXVIII.Dienraščio XXX.

vis i 
pro ko-

Trijų Dienraščiu Balsas.
Sako: Mes Esame

Laimingesni.
Draminio Meno Veikėjai.
Daugiau Ryžtumo.

Rašo R. MIZARA

LAISVE—LIBERTY
The Only Lithuanian Daily 

in the Eastern States.
427 Lorimer Street, 

Brooklyn 0, N. V.

Telephone: Stagg 2-3878

priešai, 
remia 

jeigu mirusiojo !

Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Vasario-Feb. 11, 1948

.i

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $7.00 Metam* 
Užsieniuose $9.00 
Brooklyne $8.00

KOPIJA 5c

VALDŽIA GRASINA 
ANGLIAKASIAMS

1

Žada Tafto {statu Krikdyt 
Mainieriy Streiką

Lietuvių Kultūrinio 
Centro Reikalai

SOVIETAI SAKO, AMERIKA PADĖJO 
NACIAMS PASIRUOŠTI KAREI

Trys stambūs New Yorko 
miesto dienraščiai tvirtai pa
sisakė už tai, kad mirusiojo 
Peter Cacchionio vieton būtų 
paskirtas Simon Gerson, ko- 
miHiistas.

Tais dienraščiais yra: Now 
Yorko Times, Post ir PM.

Netenka sakyti, kad 
trys dienraščiai nėra

’ munistiniai. .
Anaiptol!
Jie yra komunizmo 

Jie savo reikalavimą 
tuo sumetimu
komunisto miesto tarybos na
rio vieton nebus paskirtas ki
tas komunistas, tai iš demo
kratijos bus padarytas juokas.

Turime atsiminti, jog įstaty
mas, pagal kurį ligi šiol buvo 
renkami miesto tarybos nariai, 
reikalauja: jeigu kuris miesto 
tarybos narys, einant savo 
pareigas, numirtų, tai jo vie
ton turi būti paskirtas jo par
tijos žmogus.

žiūrėsime,
so išvadas padarys tie, 
tiems pavestas Cacchionio 
tos užpildymas spręsti.

streiko. Jisai, 
pietinių valsti- 
savininku ban- v

kokias iš to vi
lt u- 
vie-

L. Prūfeeika Vilny) rašo:
“New Yorko kapitalistinių 

didlapių leidėjai rengiasi pa
skelbti lokautą savo linotypis- 
tams. Typografistų unijai, 
vienai iš seniausių Amerikoj, 
jie nori užduoti skaudžiausią 
smūgį, pasiremdami Tafto- 
IIartiey įstatymu.' Chicagos 

■ laikraščių leidėjai, McCormic- 
♦ kai ir Fieldai, davė pavyzdį 
J savo kraujabroliams New 

Yorke. Chicagoj typografistai 
streikuoja jau nuo lapkričio 

- 23 dienos. New Yorke, jau 
atvirai verbuojami streiklau-♦ ziai.

“Ir įsitėmykit: kapitalistinių 
• didlapių leidėjai veda kovą 

prieš uniją, kuri jau šimtas 
metų kaip gyvuoja ir kuri pri- 

‘ klauso Darbo Federacijai:
“Tas rodo, kaip išaugo pa

razitiškas milioniorių .apetitas.
“Chicagos darbininkai netu

ri nei vieno savo dienraščio 
anglų kalboj. New Yorke jie 
laimingesni, nes turi ‘Daily 
VVęrkerį,’ Chicagoj tėra tik 
pažangusis savaitraštis ‘Star’.”

Washington. — Cyrus fe. 
Ching, valdiški! tarpininka
vimų direktorius, užreiškė, 
jog valdžia nepakęs jokio 

(angliakasių 
kalbėdamas 
jų kasyklų 
kiete, sakė:

Jei tik pasirodytų, kad 
Mainierių Unijos pirminin
kas John L Lewis ruošiasi 
paskelbt minkštųjų anglia- 
•kasyklų darbininkų streiką, 
tai prez. Trumanas tuojau 
pavartotų Tafto-Hartley’o 
įstatymą prieš mainierius.

Šis įstatymas leidžia val
džiai uždrausti streikus, kol 
jiani “rinks faktus” apie 
darbininkų reikalavimus ir 
kompanijų biznį. Valdžia 
yra įgalintą visų pirma už
šaldyti streiką 30 dienų dėl 
“faktų ieškojimo”, o paskui 
dar 30 dienų trukdyti strei
ką tarpinįnkystėms ir ki
tiems valdžios “patarnavi
mams.”

Įsikūrė 3-čia Partija 
North Gardino j

0

Tiesa, mes laimingesni už 
chicagiečius, nes čia išeidinė- 
ja Daily Workeris — įdomus, 
pažangus, darbininkiškas 
dienraštis.

Bet ar jūs manote, kad visi 
niujorkiečiai tai įvertina?

Daugelis net pažangių žmo
nių, užuot skaitę Daily Wor
ker!, nusiperka Hearsto juod- 
lapį arba Daily News, kuriuo
se viskas aukštyn kojomis ver
čiama.

Andai Laisvėje buvę rašy
ta, jog Brooklyn© lietuvių 
scenos mėgėjai neužilgo pa
statys' Newark© lietuvių sce
noje žymų Dauguviečio veika
lą “Pergalė.”

Dabar jau pranešama, jog 
visa tai neįvyks — pastaty
mas atšauktas dėl neaiškių 
priežasčių.

Gal būt tas veikalas bus 
pastatytas Elizabeth mieste, 
netoli Newark©.

Būtų gerai, jei taip įvyktų.

Greensboro, N. C. —Įvy
ko visos North Carolines 
valstijos pažangūnų suva
žiavimas ; suorganiz a v t) 
valstijinį komitetą ir nuta
rė rinkti piliečių parašus 
Progresyvės Partijos kan
didatams — Henriui Wal- 
lace’ui ir kitiems. Tam rei
kia gauti 10,000 parašų, pa
gal šios valstijos įstatymus. 
Bet Progresyvės Partijos 
koųiitetas pasiryžęs dveja 
tiek daugiau piliečių para
šu surinkti.

Suvažiavime dalyvavo de
legatai darbo unijų, far- 
merių, karo veteranų, stu
dentų, raštininkų. ir kitų. 
Jų pagaminta programa, 
tarp kitko, reikalauja:

Numušti reikmenų kai
nas iki 1946 m. laipsnio; 
panaikinti priešdarbininkiš- 
ką Tafto-Hartley’n įstaty
mą, ginti visų žmonių pilie
tines teises; apvalyti vai-

Washington. — Amerikos 
valdžia dabar samdo tiktai 
1.099,183 civilius tarnauto
jus ir darbininkus. Karo 
metu ių skaičius siekė 3,- 
769,646.

pajėgų, kiek 
energijos turi 

kurie vaidina

ryžtingą 
daugiau,

“Pergalės” aktoriui užkirto 
nemalonu smūgį.

“Pergalė” — vienas rimčiau
sių ir naujausių lietuvių kal
boje | dramų.

Kodėl gi ji turėtų susilauk
ti tokio priėmimo?

Kurie patys aktyviai neda
lyvauja lietuvių ,draminio me
no veikloje, negali įsivaizduo
ti, kiek daug 
daug laiko ir 
išeikvoti tie, 
mūsų veikalus.

Ir jie už tą savo 
darbą nenori nieko 
kaip tik šiltesnio visuomenės 
įvertinimo, atsieit, atsilankymo 
į vakarą, kurį jie vaidina.

Taigi šis newarkiečių (ne
žinau, kas dėl to kaltas) “pa
sirodymas,” spėju, ne vienam

Nuo savęs pasakysiu mūsų 
sekinio meno darbuotojams: 
nenusiminkite; darbuokitės ir 
žinokite, jog visuomenė jūsų 
prakilnius darbus įvertino ir 
įvertins. •

Jeigu pasitaiko kokių ne
susipratimų, tai jie pareina ne 
iš visuomenės, bet dažniausiai 
iš mūsų t. v. veikėjų.

Kiekvienas didelis darbas reikalauja pasiaukojimo, 
darbo ir kaštų. O nupirkimas ir įrengimas Kultūriniam 
Centrui patalpų bus bene’ didžiausias Amerikos lietuvių 
pasimojimas. Darbo jau įdėta daug, išlaidų taip pat jau 
daug yra ir dar daugiau reikia. Tai turėtų suprasti 
kiekvienas sąmoningas lietuvis. Dar vis trūksta daugiau 
kaip dešimt tūkstančių dolerių iki-sėkmingo vajaus už
baigimo.

Gražu ir visiems džiugu būtų, jeigu vajus užsi
baigtų Lietuvių Namo Korporacijos šėrininkų suvažia
vimo nuskirtu laiku, atseit, su šio mėnesio paskutine 
diena. Todėl vėl visus nuoširdžiai prašome tuojau prisi
dėti, pasiperkant Šerų, bei suteikiant paskolų. Šeras 
kaštuoja tik $25, bet kiekvienas gali pirkti tiek Šerų, 
kiek nori ir ištesi. O už suteiktas paskolas mokamas 
antras nuošimtis. Laukiame!

Sekami prisidėjo:

Atsakydami Į Amerikos.Paskelbtus’Naciškus Dokumentus, Sovietai Pareiškė, 
Jog Amerikonai Klastuoja Istoriją, Stengiasi Pakenkt Sovietam ir Pažangūnam

Maskva.— Jungtinės Val
stijos, Anglija ir Francija 
padėjo Hitleriui pasiruošti 
karui, kadangi jos finansa
vo karinę nacių pramonę ir 
sustiprino Hitlerį įvairiais 
užgerinimais, — sako pra
dinis Sovietų atsiliepimas į 
kaltinimus iš Amerikos pu
sės.

Washington© valdžia su
darė tuos kaltinimus iš tūlų 
nacių dokumentų apie ne- 
kariavimo sutartį tarp So
vietų Sąjungos ir Vokieti
jos ir apie diplomatinius tų 
kraštų santykius, prade
dant nuo 1939 m. ir tik iki 

11941 m. Sovietų vyriausybė 
j teigia, kad tai vienpusiški 
! kai kurių nacių valdininkų 
j užrašai, o Amerikos valsty- 
; bės departmentas dar taip 
! juos parinko ir “sutaisė”, 
i kad galėtų apšmeižt Sovie- 
i tų Sąjungą ir pakenkt pa- 
į žangiems a m e r ikieČiams

tyvistų Partijos vadas, pa-į prezidentinių rinkimų vaL 
reiškė, jog visi nuoširdūs' juje šiemet.
demokratai didžiuojasi, ga-!’ Sovietų žinių Biuras pa- 
lėdami bendradarbiauti su' skelbė 'savo atsakymą Ame- 
komunistais; anot jo, “ko-i pikai, kaip “Istorijos Klas-

ŠERAIS 
LDS 65 kuopa, Kenosha, Wis. 
Frank Bunkus, Newark, N. J. 
Frank Chesek, Marlboro, N. Y. 
Petras Digimas, Waterbury, Conn.

Visais reikalais rašykite:
LITHUANIAN BUILDING CORPORATION, 

427 Lorimer Street, Brooklyn 6, N. Y.

$25.00
25.00
25.00
25.00

Naujas Italų Liaudies Frontas 
Yra Visų Plačiausias

Roma. — Naujasis De
mokratinis Liaudies Fron
tas praeitą savaitę atlaikė 
visašališką ’suvažiavimą. 
Tas frontas yra plačiausias 
demokratinių Italijos parti
jų sąryšis. Jame dalyvauja 
socialistai, komunistai, bu
vusioji Aktyvistų Partija, 
Į)emokratinė Darbo Parti
ja, Krikščionių Socialė Par
tija, Kairiųjų Respublikie- 
čių Partija 
Krikščioniškas 
dėl Taikos.

Daugelis politiniai nepri
klausomųjų žmonių taipgi 
remia Liaudies Frontą. Jo 
vadovybėje yra ir žymiau
sių Italijos mokslininkų.

Į Demokratinio Liaudies 
Fronto Prezidiumą suva
žiavimas išrinko profesorių 
Florino del Seccolo (nepri- 
klausomingąjį), Pietro Ne- 
ni, socialistų vadą; Palmiro 
Togliatti, komunistų vadą; 
di Vittorio, Generalės Dar
bininkų Federacijos veikė
ją; Molo, Demokratinės 
Darbo Partijos atstovą, ir 
kt. demokratinių partijų 
vadus.

Socialistas Sansonnet, I- 
talijos seimo narys, sakė su
važiavime, jog Demokrati
nis Liaudies Frontas išreiš
kia tikrąją valią italų ma- 
sių, kurios nori laisvės ir 
taikos. Emilio Lussu, Ak

ir katalikų
Judėjimas

Anglai Susprogdino Žydą 
Bažnyčią Palestinoj

Tel Aviv, Palestina. — 
Anglų kariuomenė, sprogi
mais suardė seną žydų baž
nyčią ruožte tarp arabų 
miesto Jaffos ir žydų mies
to Tel Avivo. Anglai S’akė, 
kad žydai toj bažnyčioj lai
kę ginklus ir amuniciją.

. —So-Lake Success, N.
vietų delegatas Arutiunian, 
kalbėdamas Jungt. Tautų 
komisijoj, įtarė, kad Wa- 
shingtono valdžia siekia pa
vergt Pietų Ameriką.

ORAS.— Būsią šaltoka.

munistai y r a kūrybinė 
kiekvienos dėmokratijos jė
ga šiais laikais.”

Liaudies Fronto suvažia
vime dalyvavo ir generolas 
Azzi, kuris atsimetė nuo de i , . ----------—
Gasperio klerikalinės vai-į Chicago. —‘Jautienos Sė
džios partijos. Paolucci, ki-Į raŲbiržoje nupuolė $1 iki 

i $3 šimtui svarų, o kiaulie
nos šėrai nupigo $2 iki $3.- 
50 šimtui svarų. Daugme- 
niška kiaulienos kaina U- 
nion skerdyklose vidutiniai 
atpigo $2.50 iki $3.50 šim
tui svarų.

Farmerius nugąsdino pir
mesnis grūdų kainų kriti-

tas Italijos seimo narys, 
pareiškė, jog jis apleido de 
Gasperio partiją todėl, kad 
jinai “darbuojasi Amerikai 
pavergti Italiją.”

Suvažiavime taip pat da
lyvavo atstovai Jaunimo 
Sąjungos ir Italijos Moterų 
Sąjungos.

Palestinos Komisija 
Prašo Kariuomenės

'išvien

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų komisija 
dėl Palestinos prašė Jungt. 
Tautų Saugumo Tarybą pa
rūpinti tarptautinių gink
luotų jėgų, kurios privalo 
ginti Palestinos žydus nuo 
užpuolančių arabų,

Palestinos arabai
su arabiškų šalių vadais 
grūmoja atviru karu sulau
žyti Jungtinių Tautų nuta
rimą, kuris nusprendė pa
dalint Palestiną j nepri
klausomas arabų ir žydų 
valstybes.

(Washington. — Republi- 
konas kongresmanas N. M. 
Mason perspėjo, kad Tru
man o valdžia planuoja sių
sti “40,000 mūsų berniukų į 
Palestiną ar naudoja susi
kirtimus tarp arabų ir žy
dų, kaip priekabę.” Mason 
gąsdino, kad amerikonų 
kariuomenės pasiuntimas 
Palestinon galėtų iššaukt 
karą tarp Amerikos ir So
vietų Sąjungos.)

Washington. —- Įvairių 
reikmenų kainos per metus 
pakilo 25 nuošimčiais.

t'uotojam”. Čia Sovietai, 
tarp kitko, sako:

Bus paskelbti kiti, Sovie
tu suimti naciu dokumen
tai, taipgi ir sovietiniai do
kumentai. Jie teisingai nu
švies santykius tarp* Rusi
jos ir Vokietijos.

Dolerių Lietus Naciam
“Auksinis Amerikos dole

rių lietus užtręšė karinę 
Hitlerio pramonę”, o Angli
ja ir Franci j a sustiprino 
nacius diplomatinėmis nuo-, 
laidomis ir užgerinimais.

“Kas būtų atsitikę, jeigu 
Jungtinės Valstijos nebūtų 
finansavusios sunkiąją Vo
kietijos pramonę ir jeigu 
Anglija ir Franci ja būtų 
sutikusios organizuoti pasi
priešinimą vokiškiems už
puolikams?

“Tokiame atsitikime hit
lerininkai nebūtų turėję ga
na ginklų; bendro saugumo 
politika būtų sutramdžius 
nacius ir būtų iki pat že- į 
miausio laipsnio numušus1 
hitlerininkam progą užkur 
ti Antrąjį pasaulini karą.

Nupuolė Jautienos ir Kiaulienos Šerai 
Biržoj, Bet Grūdai “Pradėję Atsigriebti”

“Jeigu hitlerininkai, ne
paisant tokių nepatogių 
jiems sąlygų būtų užkūrę 
Antrąjį Pasaulinį karą, jie- 

‘būtų likę pirmaisiais me
tais sumušti.

“Bet, deja, kitaip atsitiko 
todėl, kad Jungtinės Vals
tijos, Anglija ir Francija 
vedė pragaištingą politiką 
visu pirmkariniu laikotar
piu.

“Tai tie kraštai yra kalti, 
kad leido hitlerininkams 
užkurti karą, kuris tęsėsi 
beveik 6 metus ir pražudė 
milionus žmonių gyvybių”.

Munichas slepiamas
“Amerikos valstybės de- 

partmentas nepaskelbė < do
kumentų apie Municho lai
kotarpį ir užslėpė juos nuo 
pasaulio nuomonės.

“Tie vien tik naciški do
kumentai yra krūva melų 
prieš Sovietų Sąjungą; jie.

i vartojami šmeižtų kampa-
i nijai prieš Sovietus, kad
. galima būtų ir pačioje A- 
merikoje ardyti demokrati
nes jėgas, norinčias geres
nių santykių su Sovietais.”

Užgerinimo Politika
Anglija ir Francija užge- 

i rino hitlerininkus (ypač • 
Muniche) ir atsisakė pasto
ti kelią užpuolikiškai na-imas biržose, ir jie ėmė tūk

stančiais gabenti galvijus, i ciu politikai
kiaules ir avis j skerdyklas; ( 1933 m.kai tik Hitleris 

kad mėsiniai gyvi'- (paėmė Vokietijos valdžią j 
lidi labai neatpigtų. Tas savo rankaSj įaj Anglija ir 
urminis gyvulių grūdimas į Francija susitarė su vokie-

savo rankas, tai Anglija ir

S

<

skerdyklas ir didžiąsias rin
kas prisidėjo prie mėsos 
Šerų nupuolimo.

*- x _ .1Tuo tarpu dalinai atsi- VgS 
griebė grūdų kainos spe- ■ sutartį

Suimtas Deportuoti 
Komunistas Williamson 

, t

New York, vas. 10.—Val
džios agentai areštavo žy
mų komunistą Johną Wil- 
liamsoną, Darbo Partijos 
organizacinio skyriaus va
dą. Williamsonas skiria
mas deportavimui iš Ame
rikos, kaip komunistas, ku
ris nėra šios šalies pilietis.

GRAIKŲ PARTIZANAI 
BOMBARDAVO SALO

NIKA
Salonika, Graikija. — 

Graikų partizanai paleido 
bent tuziną šovinių į taiki
nius Salonikoje ir apdaužė 
viešbutį, kuriame apsistoję 
kariniai Amerikos pasiunti
niai. — Salonikos didmies
tis ir uostas yra pirmas po 
sostinės Athenų svarbiau
sias Graikijos miestas. '

Pasmuko žemyn Kai Kurių 
Valgių Kaina

Miltų kaina vartotojams 
kai kur atpigo 10 iki 20 
nuošimčių; lašiniai 4 iki 11 
centų svarui, steikas iki 15 
centų svarui, cukrus 2 cen
tais 10 svarų maišiukui, 
kumpis 2 centais ir t.U

kuliantų biržose. Kviečiai ir i 
komai (kukurūzai) Chica- 
gos biržoje pakilo iki 8 cen
tų bušeliui; panašiai pakilo 
ir kitų grūdų kainos

(Suprantama, kad Tru- 
mano valdžia patarnavo 
grūdų kainų atsigriebimui. 
Nes ji ketino greitu laiku 
supirkti didęlius kiekius 
grūdų užsieniams šelpti.)

Mexico City. — Jungt. 
Valstijų armijos sekreto
rius Kenneth Royall atsi
lankė pas Meksikos prezi
dentą Miguelį Alemaną.

Iš Naujo Smunka Žemyn 
Grūdu Šerai Biržoje

Chicago, vas. 10. — Ant
radienio vidudieni praneš
ta, kad grūdų Šerai biržoje 
vėl smunka žemyn. O diena 
pirmiau buvo skelbiama, 
kad kviečių ir komų kai
nos “atsigriebė” ir iš naujo 
pakilo keliais centais buše
liui.

Washington. — Republi- 
konai įtaria, jog tūli Tru- 
mano valdininkai pasipelnę 
iš grūdų spekuliacijų, žino
dami, kad nupuls grūdų 
kainos.

Snigo ir šiltojoj pietinėj 
Mississippi valstijoj.

čių - italų fašizmu — anglų 
-francūzų valdovai 1933 m. 
pasirašė Romoje “santar- 

I vės ir bendradarbiavimo 
į” su Vokietija ir I- 

talija. Tuo žygiu Anglija ir 
Francija atmetė taiką my
linčių šalių stiprinimą prieš 
užpuolikus ir kirto smūgį 
taikai ir saugumui.

1934 m. Anglija ir Fran
cija padėjo Hitleriui išnau
doti tuometinę Lenkijos 
priešsovietinę politiką; to 
sekinėje ir buvo padaryta 
Vokietijos - Lenkijos 
tartis, atkreipta prieš 
vietų Sąjungą.

Ypač Anglija leido 
kiečiam atsiginkluoti ir 
kurti karinį jų laivyną, 
žiūrint, kad ir Francija tam 
priešinosi.

Tada Vokietija jau atvi
rai ginklavosi po pat Ang
lijos ir Francijos “nosim.”
Sovietai Siūlė Patikrinti ir 

Išvien Paskelbti Doku
mentus

Sovietų vyriausybė 
1945 m. siūlė Anglijai, 
abiejų kraštų atstovai 
tikrintų, kaip Vokiečių, taip 
Sovietų dokumentus ir iš
vien teisingai paskelbtų 
pirmkarinius s a n t y kius 
tarp Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos. Anglija atmetė 
tą Sovietų siūlymą. “Sovie
tai gi turi svarbių doku
mentų, kuriuos sovietinė 
kariuomenė sučiupo, kuo
met hitlerinė Vokietija bu
vo triuškinama.”
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Korėjos Įvykiai ir Mūsų Politika
Tai, kas dabar dedasi pietinėje dalyje Korėjos, ku

rią kontroliuoja Amerikos ginkluotos jėgos, buvo gali
ma seniai numatyti. Išsiveržė darbininkų streikai it de
monstracijos; eina milžiniški masiniai protestai, polici
ja ir kareiviai užpuldinėja ir žudo žmones. Vieną dieną 
susikirtimuose buvo dvidešimt septyni žmonės užmušta 
ir apie du šimtu sužeista.

Komercinė spauda turi vieną atsakymą: kalti ko
munistai, jie ten kelią suirutę! Šiais laikais kitokio at
sakymo nė neieškoma. Kam jis reikalingas? Visas svie
to nelaimes suvertei ant “raudonųjų” ir tegul žinosi...

IMPERIALISTAM FIGOS 
LAPAS NUKRITĘS

Chicagos dienraštis Vil
nis mano, kad jau seniai 
didžiosios kapitalistinės ša
lys ♦ planuoja anti-sovietinį 
frontą, bet gana ilgai tai 
atsargiai laikė po figos la
pu. Dabar tas figos lapas 
nukrito ir visam svietui aiš
kūs jų planai. -

Dienraštis rašo:
Vasario 19 dieną Londone 

prasidės konferencija, kurioj 
dalyvaus Britanijos, Jungti
nių Amerikos Valstijų ir 
Francūzijos atstovai. Pirmuo
ju dienotvarkės punktu bus 
punktas apie Vakarų Vokieti
ją. Iš Bizonijos bus bandoma 
padaryti Trizonija, įtraukiant 
e k o n o m i n ėn koordinacijon 
francūzų valdomą zoną. Bus 
tariamasi apie R.uhro kontro
lę, apie .Ruh.ro anglį ir plieną. 
Bus kalbama apie Saaro eko-

man. Tas antisovietinis kur
sas iššauks protestus ir vokiėj 
čių tarpe, nes vokiečių tauta 
vis labiau įsisąmonina, kad 
Vokietija norima suskaldyti 
— ne trumpam laikui, bet la
bai ilgam.

KRUVINOJO FRANCO 
GARBINTOJAI

Mūsų lietuviškieji kleri
kalai tapo atvirais kruvino
jo Ispanijos diktatoriaus 
fašisto Franco garbintojais. 
Jie tiesiog sako, kad Fran
co yra dabar šviesiausias ir 
išmintingiausias diplomatas 
visam pasaulyje.

So Bd'stono špitolninkų 
Darbininkas rašo:

“Bolševikams pikta, labai 
pikta, kad naminis Isjpanijos 
karas jiems nepavyko laimė
ti. Gi kokia laimė alijantams, 
kad ten Franco, ne kOhtniritėr-

nas viešpatauja! Ir • kięk 
jiems sarmatos, kad pirmiau 
riepraregėjp, ir dabar rėikia 
tūpčioti apie tą pati žmbgų, 
kuri, bolšėvikams kurstant, 
būtinai norėjo iš valdžios pa
šalinti.

“Ką gi Franco? Jis galėtų 
daug pastabų Alijantams pa
daryti; bet jis visa galva 
aukštesnis diplomatas. Jis ty
li ir — nuoširdžiai šypsosi.” 
(D., vas. 6 d.).
Kai Hitleris ir Mussolinis 

i galą gavo, labiausia visos 
! padoriosios žmonijos neap
kenčiamu žmogumi liko ge- 
ner. Franco. Jungtinėse 
Tautose jis yra atmestas ir 
pasmerktas. Nėra tokio pa
saulyje švaraus laikraščio, 
kuris jo teroro prieš Ispani
jos žmones nepasmerktų. 
Bet mūsų klerikalams ir jų 
spaudai kruvinasis Franco 
yra antruoju po popiežium.

Tarybų Lietuvoje

Bet toks klausimo sprendimai nieko nedavė ir ne
duos. Faktas yra, kad jau seniai mūsų pačios vyriausy
bės pripažinta, jog pietinėje Korėjoje kalėjimuose da
bar daugiau politihių kalinių, negu buvo japonų okupa
cijos laikais. Mūsų militariniai vadai pasirūpino, kad to
je dalyje Korėjos įsisteigtų teroristinis dešiniųjų parti
jų aparatas. Policija yra Tų partijų rankose. Darbo žmo
nės ir jų organizacijos neprieina prie vadovybės.

Jungtinėse Tautose buvo mūsų spaudimu pravary
tas tarimas nesiskaityti su pirmesniais Sovietų ir Ame
rikos susitarimais ir pasiųsti Korejon komisiją sudary
ti Korėjai vyriausybę. Pasiūlymas, kad abi okupacinės 
šalys — Jungtinės Valstijos ir Tarybų Sąjunga — iš
trauktų karines jėgas iš Korėjos ir paliktų patiems Korė
jos ižinoirėms susiorganizuoti politinį aparatą, visuotinu 
ir slaptu balsavimu, buvo atmestas. Jungtinių Tautų ko
misija susidarė vienpusiška.

♦

Tarybų Są-
Amerikos, Britani- 

ir Francūzijos val- 
nori sukurti tokią Va-

Vokietiją, kuri įeitų or- 
Marshallo plano ir kuri,

rtOminę sąjungą su Francūzi- 
ja. ' 1

Ignoruojant 
jungą, 
jos 
dovai 
karų 
b i ta n
iš esmės, būtų nugarkauliu vi
sos Vakarų Europos sistemos. 
Viskas turėtų būti Užtempta 
ant amerikoniško kurpaliaus; 
Tai pamatinė Marshall© pla
no direktyva.

Sąryšy su tuo, viešai ir pa
kuždomis; vyksta kitos dery
bos — su Belgija, Olandija,

i . Luxemburgu, Portugalija.
Pietinės Korėjos žmonės pamto, kad šitie žygiai ve- j 

da prie pastovaus Korėjos perskehmo j dvi valstybes. ' 
Jie tam priešingi. Jie nori vienos, suvienytos trijų de- 
šimtų milijonų gyventojų tautos. Be to, jie nori, kad 
toje tautoje turėtų balsą darbo žmonės per savo orga
nizacijas. Jie pajuto, kas atsitiktai, jeigu toks pat reži
mas įsisteigtų visoje Korėjoje, koiUs yra mūsų okupa- > 
cijos zonoje: kalėjimuose nebesutilptų darbo žmonės! 

Štai, kame pamatas toms protesto demonstracijoms. 
Visur keliami šūkiai, kad Jungtinių Tautų komisija ir 
Amerikos ginkluotos jėgos turi kraustytis laukan iš Ko
rėjos ir palikti jos žmonėms teisę išspręsti savo santvar
kos ir politinio aparato formą.

Paleisti darban ginklai gali laikinai liaudies protes
tą nuslopinti, bet jeigu bus palikti nepasitenkinimo pa
grindai, ramybės Korėjoje nebus. Rezultatas bus tas, kad 
bus sukurta dar viena Graikija arba Chinija. Bloga, kad 
mūsų valdžia tos paprasčiausios tiesos ir šiandien ne
mato. Graikijon siunčiame ginklus, kad liaudies protes
tą užgniaužti. Chinijon siunčiame ginklus, kad išgelbėti 
Čiang Kai-šeko kailį. I^abar ta pati istorija Korėjoje.

Kodėl mūsų ginklai turi įsakyti Korėjos žmonėms, 
kokią santvarką jie turi turėti? Jeigu Sovietai sutinka 
ištraukti savo armiją iš Korėjos', kodėl mes neištrau
kiame savo armijos? Kodėl bijome Korėjos žmonių?

Daugiau- Žmonių o Mažiau Gamybos
Jungtinių Tautų informacijos kalba apie tikrai sun

kią pasaulio padėtį. Pasirodo, kad paskutiniais dešimt 
metų pasaulyje žmonių' skaičius pakilo 200 mili
jonų, arba tiek, kiek sudėtos į daiktą turi Francūzija, 
Vokietija, Italija ir Anglija. Tuo tarpu šiandien tas pats 
pasaulis pasigamina daiktų daug mažiau, negu paga
ivindavo prieš dešimt metų! - z

Tos pačios informacijos teigia, kad trūkumai jau
čiami ne tik maisto produktų, bet visokių daiktų.

Daugiausia daiktų pagamina ir eksportuoja, su
prantama, Jungtinės Valstijos, kurių pramonė karo me
tu nenukentėjo. Prieš karą'Amerikos gaminiai pasau
linėje rinkoje sudarė tik 14 nuošimtį, bet šiandien jau 
sudaro trečdalį. Marshall planas ketina dar daugiau 
Amerikos pristatymus išplėsti. '

Budžetai ir Militarinės Išlaidos
Mūsų vyriausybės budžetas šiemet siekia $36;669,- 

.000,000. Iš tos sumos skiriama apsigynimui,- tai yra, ar
mijai; laivynui ir orlaivynui $11,025,000,000, arba apie 28 
nuošimčius viso budžeto.

Tarybų Sąjungos šių metų budžete apsigynimo rei
kalams skiriama apie 17 nuošimčių. Skirtumas gana di
dėlis.

Lietuviškų Fašistinių Banditų Troškimui
Vienas laikraštis rašo: “Partizanų nors daug išžudė, 

bet dar daug liko. Jie gerai apsiginklavę ir laukia karo 
kaip išgelbėjimo.”

O tiė Lietuvos “partizanai” yra fašistiniai banditai. 
Iš šio pranešimo aišku, kad jie nebesitiki savo teroru lai
mėti. Jie visą viltį laiko sudėję į naująjį karą. Jo ištroš-’ 
kušiai laukia. Tik jame jie bemato savo kailio išgelbė
jimą.

Bet reikia tikėtis, kad jie to “išgelbėjimo” nebesu
lauks. Lietuvos žmonės ir vyriausybė su*jais pabaigs ap
sidirbti.

ii BRAZILIJOS LIETUVIŲ GYVENIMO
Nelaihiingas Atsitikimas

S. PAULO. — Lapkričio 23 
cl.. 1947 m. šio didmiesčio prie
miesčio Vila Alpiuos sportinin
kai rengė gegužinę Santos mies
to pajūry, Josė Menino, į ku
rią buvo pakviesta jaunuolė 
lietuvaitė Stefanija Kavaliaus
kaitė, jos pusseserė Birutė La- 
buckaitė ir kai kurie artihiesni 
giminės, ši diena buvo nelai
minga. Vos pradėjus linksmin
tis, pakilūs jūros bangoms; apie 
14 vai., prie akmens' “Pedra 
Ladra,” kuris jau daug gyvy
bių yra pagrobęs ir atidavęs 
žiauriajai jūrai, pagrobė ddr 
tris aukas: Stefaniją Kava
liauskaitę, Birutę Labuckaitę ir 

muili- Vasilių Ahdriiikiną, pastarasis 
jaunuolis priklausė išviėtintie- 
siems, ukrainų tautybės, 23 me
tų anlž.; bet buvo nusiteikęs 
demokratiškai, kuris prieš savo 
norą atvyko į Pietų Ameriką ir 
rengėsi grįžti p'savo kraštą.

Bežaidžiant vienai iš mergai
čių, banga pagavo į savo nas-

Pirmiau buvo sakyta, kad 
Vakarų Europos sąjunga, kuo
met ji bus sukurta, bus vy
riausia apsauga prieš galimą 
Vokietijos agresiją. Tas tvir
tinimas buvo tik akių 
nimas, tik figos lapas. Belgi
ja viešai iškėlė klausimą apie 
pakeitimą to pamatinio tiks
lo. Ne prieš Vokietiją turi bū
ti sudarytas Vakarų ^blokas, 
bet prieš Tarybų- Sąjungą. 
Belgijos valdžia, cinišku atvi
rumu, pasakė tą, ką visuomet ( 
turėjo omenyje Amerikos, Bri-J’us; antroji publė gelbėti, bet 

valdo-i jūros banga pagrobė ir antrą
ją. Arti būdamas Vaši liūs pri
buvo pagalbon, bet nuskendo 
pirma šių dviejų jaunuolių, nė 
kartą neiškildamas iš jūros. Jo 
lavonas buvo rastas po poros 
valandų ieškojimo. Birutė La- 
bučkaitė turėjo 16 metų’ir pri
klausė švento Juozapo Vila Ze- 
linos parapijai, štai keli biogra
finiai bruožai apie Stefaniją 
Kavaliauskaitę:

Gimė 1930 metais rugpjūčio

Henri 
ir pa
galimą

tani jos ir Francūzijos 
vai.

Belgijos pi‘emieras 
Spaak taip tiesmukai 
sakė, kad kalbos apie
Vokietijos agresiją neturi jo
kio pagrindo, nes Vakarų Vo-j 
kietija bus inkorporuota Va-į 
karų bloko sistemom kaipo i 
pamatinis tos sistemos šulas.!

Belgijos, Olandijos ir Lux
emburg© valdžios pasiuntei 
prašymą savo globėjams, kad
ir jos nori turėti balso Lon-i 6 d. S. Paulo priemiesty Vila 
done įvykstančioj konferenci- Belą. Buvo baigusi pradžios 
joj. Aišku, jų prašymas bus; mokyklą portugalų kalba. Prie 
patenkintas. Tie gizeliai juk: progos lankė lietuvišką mokyk- 
jokios savystovės rolės neloš. i lą iki trečio skyriaus. Baigusi 
Jie bus panąudoti tik dekorą- mokyklą stojo dirbti siuvėjos 
cijos tikslams. ‘profesijoje. Lankydama siuvė-

Griežtas
porini istų ir jų pakalikų kiir- 
sas iššąliks griežtus darbo 
žmonių protėstuš visose tosė 
šalyse, didžiose ii’ mažose, ku
rios įsikinkė Marshall© veži-

ahtisOvietinis im- j jos vakarinius karštis, gavo di
plomą1. Bet norėdama toje pro
fesijoje pasiekti tobulumo; lan
kė mokytojos kursus, 'kurių 
kvotimai turėjo įvykti gruodžio 
15 d. Stefanija turėjo didelių

NORWAYU.h. Facts and Fates

Norway, a fhottntainousf eduritry cxtcittiing’ 
, frorti the ffbfcfeh Arctite to th* gateway of 

the Baltic Spa', is known all over thė world 
bv her rttfd’čliąnt flfeet The sea; waahirtg 
12,000 nūlėš bf cdastlihe, provides natural 
industry for Norway’s 3,000,000 people, 

z_______________ _ who arte ahtong thfe WOfeld^ greatest sąildr.<
and fishermen. Her farmers' live mainly along the fMWiifc fjoftts 
(inlets) and in valleys deep in the rugged! mountains, which also 
fbmish water pbwter fbr electricity to run Norway’s industries. The 
country U a Kingdom and gave the united Nations iW Secretary-- 
General Trygve £ic. Its Permanent Representative at U.N. Head- 
įuirterii’ if Vihii Moe; its flag rfcd ivith a wliitfe-borderfea blue cfebss.

gabumų organizaciniame veiki
me. Pirmą ir lemiamą paskati
nimą ji gavo, kuomet pirmą 
kartą Luiz Carlos 
10 su viršum metų 
Įėjime, atvyko į S. 
m. gegužės 23 d.

Prestes, po 
išbuvęs ka- 
Paulo 1945 

Paeaenibū 
stadione. Ji tuojaus stojo dirb-
ti savo šakos profesinėje sąjun
goje ir kaip gabi buvo paskir
ta šios sąjungos organizatorė. 
Be to, daug dirbo komjaunuo
lių moterų department©, kur 
užėmė vicepirmininkės vietą.

Dirbdama prie vietinių dar
bo žmonių klasės organizacijų, 
neapleido ir lietuvių veiklos. 
Priklausė lietuvių jaunuolių or
ganizacijai Bom Retiro rajono 
skyriuje, kur dirbo kaip orga
nizatorė ir vaidintoja. Mylėjo 
savo tėvų kalbą, žemę ir nebi
jojo lietuvio vardo.

Sumokėjus po vieną tūkstan
tį kruzeirų už kiekvienos jau
nuolės lavono Skrodimą, lapkr. 
25 d. apie 10 vai. naktį buvo 
parvežtos į S. Paulo, kur buvo 
palaidotos Sao Caetano kapinį 
se, S. Paulo priemiesty. Vaši- 
lio Andriukinas buvo palaido
tas Santos kapinėse.

Pažymėtina, kad laidotuvių 
išlaidos pasiekė virš penkių 
tūkstančių kruzeirų kiekvienai. 
Išlaidas apmokėti pagelbėjo 
draugai ir pažįstami. Stefani
jos tėveliai prašo šiuos žodžius 
rašančio tarti visiems nuoširdų 
padėkos žodį.

Minėtiems tragiškai žuVių 
siems1 jaunuoliams, kurių gyvy
bes išplėšė negailestingoji jūra, 
tebūna lengva Brazilijos žeme- 

jų tėveliams; 
bei drau-

Ligi’ 1940 metų Lietuvo
je linų auginimas visiškai 
priklausė nuo realizacijos 
paklausos pasaulinėje rin
koje. Linų pašaliai svyravo 
nuo 60 iki 80 tūkstančių 
hektarų. Atskirais metais 
linų plotai mažėdavo ligi 
pusės, iki 40 tūkstančių 
hektaru.

Linų apdirbimo įmonių 
savininkai vertindavo linus
— žaliavą labai pigiai' o 
krizio metais visiškai juos 
nuvertindavo. Jei būdavo 
linų produkcijos perteklius, 
tai, valstietis buvo privers
tas pluo’što ir sėmenų derlių 
krauti savo daržinėse ir 
vi'enus—dvejus metus lau-' 
kti nedidelio kainų pakili
mo. Valstietis nebuvo ma
terialiai užinteresuotas au
ginti šią vertingą kultūrą.

Tas pats likimas buvo ir 
kitos technikinės kultūros; 
Lietuvoje atsiradusiūs 30- 
siais mūsų amžiaus metais
— cukrinių runkelių.

Vertelgos pirkdavo - iš 
valstiečių runkelius per
dirbimui tik pagal sutartį.. 
Mokėdavo už juos skatikus, 
pilna to žodžio prasme. Ke
tvirtis derliaus būdavo ap
mokamas akcijomis, kurios 
rinkoje apyvartos neturėjo.

Užtai cukraus fabrikų 
savininkai turėdavo didelį 
pelną. 1939 metais Akcinės 
Bendrovės “Lietuvos Cuk
rus” pelnas sudarė 61% pa
grindinio kapitalo. Smeto
ninėje Lietuvoje pagrindi
nių technikinių kultūrų vy
stymasis visaip buvo stab
domas.

Lietuvos Tarybinė vy- 
jriausybe visomis priemonė
mis skatina technikinių 
kultūrų auginimą visoje 
respublikoje. Jau 1940 me
tais linų ir cukrinių run
kelių pasėlių plotai buvo 
žymiai praplėsti. Per oku
pacijos metus jie vėl smar
kiai sumažėjo, o pastarai
siais metais vėl nesikeičiant

lė. Liūdintiems 
broliams, seserims 
gams — nuoširdi ir gili užuo
jauta. Koresįh Jonas

Išitiėtė iš Kambario $avo 
Tikrą Motirią

S. PAULO. — Bom Retiro 
rajone, ant gatvės Tocantins 
146 n r. gyvena P. Dovidėhas su 
savo motina; kuriai jau yra 
apie 70 metų amžiaus. Senelė 
padeda sūnui gyventi, o laisvu 

, laiku, kad užsidirbti centą ki- 
' tą, dirba siuvinėdama rūbus; 
į kuriuos gauna iš greta esančios 
. siuvyklos. Užsitęsus spalio mė
nesio nuomai, barako savininkė 
atėjo sužinoti kame dalykas. Se
nelė, kaip ir visuomet, padavė 
savo dalį 55 kruzėirus, o dėl 
kitų patarė kreiptis į sūnų.

Tas pastarajam nepatiko, ir 
štai per VisUs šventus parėjo 
gerai įsikaUšęs, pradėjo prieka
biauti, trankytis ir mėtyti sene
lės daiktus laukan, ant lietaus. 
Triukšmą išgirdo šeimininkė ir 
atejo**lygiai tūo momentu, kai 
šis įtūžęs puolė mušti savo se
ną motiną. Taip ir negalėjo nu
raminti savo sužvėrėjusius 
jausmus. Išmestą senelę ant lie
taus, priglaudė ta pati šeimi
ninkė savo sandėlyje. Senelė tuo 
džiaugiasi, girdi, “nors pasku
tines gyvenimo dienas ramiai 
pagyvensiu.” Ant sūnaus nieko 
nesako, tik sau kartoja; “Jei 
dievulis rhaiie baudžia, tai tur
būt todėl, kad esu kalta.” Gaila

sėlių ir pirmykščio apdir
bimo darbą.

Pastatyti linams apdirb
ti fabrikai Panemunėlyje ir 
Šiauliuose. Atgabenti mo
derniški įrengimai ir daug 
mašinų pirminiam linų ap
dirbimui.

Iš broliškų respublikų į- 
Tarybų Lietuvą atvežta 
aukšto derlingumo rūšinės 
linų sėmenys ir cukrinių 
runkeliu sėklos.

Lietuvos Mokslo ir Žemės 
Ūkio Akademijos techniki
nių kultūr. specialistai vyk
do stambius mokslo tyri
mo darbus. Respublikoje 
užbaigtas pirmas konkursi
nis linų rūšių bandymo 
etapas, tikslu išaiškinti la
biau perspektyvines rūšis. 
Tiriamos vietinės rūšys “II- 
gūnėlis,” pluoštinis ilgūnė- 
lis< selekcinės Visasąjungi
nio Instituto linų ir kana
pių rūšys, o taip pat Dot
nuvos selekcinės stoties 
nauja selekcinė rūšis 
“Vaižgantas,” pasižyminti 
atsparumu rūdims ir sugu
limui. Ši aukšto stiebo linų 
rūšis pasižymi be to vėly
vu nokimu.

Artimiausiais metais res
publikoje valstiečiai — linų 
augintojai pilnumoje pereis 
prie vien rūšingųjų sėmenų 
sėjimo.

Tarybinė valdžia atiden
gė prieš valstietį plačias 

■ technikinių kultūrų išsivys- 
itymo perspektyvas. Greta 
linų ir cukrinių runkelių 
pasėlių plotų augimo, atsi
randa naujos respublikai 
technikinės kultūros. Atve
žamos padauginti pietinių 
kanapių sėklos. Pirmą kar
tą vyksta bandomieji sėji
mai žiemkenčio rapso.

Liaudies ūkiui išvystyti 
penkmečio planas numato 
Tarybinę. Lietuvą paversti 
aukštos technikinių kultū- 

įrų gamybos produktingu- 
, mo respublika.

A. Trieilis.

1947 metais linų pasėliai Į RIEŠUTUS KRAMTANT 
užaugo beveik du kartu, pa-Į 
lyginus su 1944 metais, o 
cukrinių r 
daugiau kaip 50%, palygi-i 
nūs su 1940 metais.

Valstybė superka iš vals-l 
tiėčių neribotą linų - 'sėme
nų ir pluošto- kiekį tinka
momis jiems kainomis.

Taįp pat . valstiečiams 
naudingas ir cukrinių run-

I kelių pardavimas valstybei, 
i Panaikinus užpirkimų ribo
tumą valstybė padeda val^-i 
tiečiams laiku pristatyti! 
derlių į perdirbinio punk
tus; mobilizuojant tain di-, 
dėshę valstybinio auto
transporto dalį kaimo vie
tovėse. Pakaiton cukrinių 
rūnkelių fabrikai tiekėjams 
duoda cukrų.

Cukrinių runkelių ir li
nų augiritojų pagalbon val
stybė atsiuntė kaimui kva
lifikuotų specialistų.

Kaimui taip pat buvo su
teikta pagalba^ atsiuntus 
reikalingą techniką. Pasi
rodė pirmosios mašinos li
nams ir cukriniams runke
liams sėti. Pristatytos ma
šinos linams minti’ir bru
kti; Pirminiam linų apdir
bimui organizuota viešieji 
nūonlojimo punktai. Žemės 
ūkio kooperacijos draugijos 
sujungė' dešimtys valstiečių 
— linų augintojų ūkius. Ji 
palengvino valstiečiams j|a-

South Bostone, išvaizdai 
•unkdiU“‘pa“S‘ė°iiaiil5aąr.aži"ti> Vra Jau se"!ai 

veikiantis grožio saho- 
nas”. “Tikrai vertas pagy
rimo” — manikiuruoja’ ir 
dažo vien tik raudonai. 
Tamsios išvaizdos žmogus, 
norėdamas būti gražiu ir 
raudonu, turi tik pranešti— 
ir be jokio atlyginimo ta į- 
staiga net susirietus patar
naus ir nudažys ne tik pa
tį žmogų, bet ir jo “čeba- 
tus” — raudonai. Viskas 
atliekama moderniškai: 

vietoje teptukų vartojama 
liežuviai ir tuščia makaulė' 
raudonai “maliavai” laiky
ti. Darbas tiek “sąžiningai” 
raudonai atliekamas, kad 
net jų pačių nosys naudo

mis! X

senelės, bet dhr gailiau, kad 
del girtuolUiavitno negerbiama 
tikroji motina. Ir tai lietuvių 
tarpe...

Jurgis Duugšys.

Ekonominei krizei atėjus, 
darbininkui nereikės stovė
ti prie banko langiuko eilė
je ir Jlgai laukti, nes jo 
bankiniai reikalai baigiama 
atlikti dabar — o kai kurių 
tas “darbas” jau atliktas.

Bostone snieginių plūgų 
vairuotojai skundžiasi, kad 
jiems nekaltai yra prime- 
tamo's “vagystės” už gatvės 
stulpų ir pašto dėžučių 
dingimą.

Bostono majoras Curley 
mario sniegą 
ir parduoti 
kuri

‘sudžiovinti” 
Kalifornijai, 

galėtų “pasidaryti” 
lietaus, sauslaikiams už
ėjus. Pelningas biznis!

ch. p.
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Darbo žmogus yra laimingas tada, 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?

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

Filmas Apie Didvyriškų
Lietuvos Liaudies Dukrą

Kodėl Plėtojasi Girtuoklystė 
Tarp Moterų

VILNIUS. — ...Šį kartą 
Maskvos traukinys atvežė į 
senąją Tarybų Lietuvos 
sostinę visą būrį nepapras
tų svečių — šešiasdešimt 
“Mosfilmo” darbuotojų at
vyko į Vilnių filmuoti did
vyriškosios lietuvaitės gy
venimo ir kovos kelio, at
kurti ekrane Marytės Mel- 
nikaitės žygių, šešios plat
formos atgabeno devynias 
galybes kino technikos: spe
cialų “tonvežimį” garsams 
įrašyti “šviesos vežimą” 
vaizdi! ir scenų nuotrau
koms, galingus prožekto
rius — “jupiterius” su veid
rodžiais — “paskaidrinto- 
jais” filmuojamoms sce
noms paryškinti, visokių 
dekoracijų ir kitų būtinų 
filmui dalykų. Ir štai sosti
nės laikraščiuose pasirodė 
visa eilė skelbimų, kviečian
čių vilniečius dalyvauti ma
sinėse filmo scenose.

Šis gimstantis filmas yra 
mums ypatingai svarbus ir 
nepaprastas ne tik tuo, kad 
pirmą kartą milijonams ta
rybinių žiūrovų broliškosio
se respublikose bus parody
tas lietuviškasis gyvenimas 
ir lietuvių liaudies didvyriš
kumas. Turime nepamiršti, 
kad filmas bus lietuviškas 
ne tik savo turiniu: lygia
grečiai su žymiais Tarybų 
Sąjungos kino darbuotojais 
ir kino aktoriais, kuriant 
“Marytę Melnikaitę” akty
viai dalyvauja didokas mū
sų respublikos menininkų 
būrys ir jų tarpe — nema
ža mūsų meninio jaunimo. 
Tokiu būdu šis filmavimas 
sudarys pamatus lietuviš
kajai kinematografijai, su
telks kadrus, padės Tarybų 
Lietuvos meno žmonėms ar
čiau susipažinti su kino kū
ryba ir artimiausioje atei
tyje pasirodyti su savais fil
mais, savarankiškai paga
mintais mūsų respublikos 
pajėgomis.

“M a r y tės Melnikaitės” 
scenarijų • parašė žinomas 
rusų rašytojas F. Knorre, 
lietuviškajam filmo varian
tui tekstą ir dialogus išver
tė ir pritaikė rašytojas Au
gustinas Gricius. Filmo sta
tytoja yra žymi kino reži
sierė, sukūrusi “Nugalėtojų 
kartą” ir eilę kitų puikių 
filmų, Strojeva, antrasis 
“Marytės” režisierius yra 
V. Gerasimovas, neseniai 
sugrįžęs į kino darbuotojų 
šeųną iš Tarybinės Armijos 
gretų. Filmo operatoriai — 
plačiai žinomas kino veikė
jas E. Andrikanis, davęs to
kių kūrinių, kaip “Maskvos 
dangus,” “Dienos ir nak
tys” ir G. Pyškova. O filmą 
apipavidalinant bendradar
biauja maskviškis dailinin
kas A. Parchomenko su vil
niškiu J. Vilučių. Filmui 
muziką rašo mūsų respu
blikos kompozitoriai — pro- 
fes. Balys Dvarionas ir nu
sipelnęs LTSR meno veikė
jas J. švedas.

Marytės Melnikaitės vaid
meniui sukurti pakviesta 
jauna, bet labai gabi “Mos- 
sovieto” teatro studijos au- 
klėtinė Tatjana Guseva. 
Marytę — vaiką vaidina 
kylanti tarybinės kinemato
grafijos aktorė pusdešimtų 
metų leningradietė Marga
rita Gromyko, jau puikiai 
pasirodžiusi “Gyvybės var

dan” filme. O( jei žvilgte
rėsime į gretimą puslapį, 
kur dedame gimstančio fil
mo kadrus, tai greta Mary
tės — Gusevos pamatysime 
jos draugės Elenos vaidme
nyje (labai svarbi rolė) Vil
niaus Dramos Teatro akto
rę — L. Binkytę. Ją mato
me ir — 6 ir 7 kadre — ir 
mokyklos suole, ir partiza
nų būryje ir scenoje kelian
tis per upę. 6 kadre žiūri į 
mus Vilniaus Dramos Teat
ro aktorius Kisielius parti
zano Džiugo vaidmenyje. O 
k o m u n istą pogrindininką 
partizanų būrio vadą Alek
są vaidina nusipelnęs RTF
SR artistas Caplyginas. 
Kartu su nusipelniusiais 
Tarybų Rusijos artistais 
Plotnikovu (jį matėme ke
liolikoje filmų, jų tarpe ir 
“Priesaikoje”) ir Ostanko- 
vu (vienu žymiausiųjų Va- 
chtangovo teatro aktorių) 
matysime filme nusipelniu
sį LTSR artistą Siparį ir ži
nomą Kauno dramos akto
rių Jurgį Petrauską.

... N e t o 1 i Mickevičiaus 
namuko Bernardinų gatvė
je minios žiūrovų. Jie įtem
ptai seka, kaip filmuoti ren
giasi “Marytės. Melnikai
tės” kolektyvas. Eina susi
kabinusios Marytė ir Ele
na t— Guseva ir Jšinkytė, 
apsirengusios t a u t i n i ais 
drabužiais. Tai Melnikaitė 
su savo draugais atvyko į 
grąžintą Lietuvai Vilnių 
1939 metų rudenį. Režisū
ros padėjėjai per garsintu
vus šaukia “Pasiruošti! Į 
savo vietas! Pradedame!” 
Ir įtemptoje tyloje pradeda 
suktis kino aparatai. Vie
nas aparatas net specialiai 
patiestais bėgiais važiuoja 
priešais artėjančią jaunimo 
grupę. Kitu aparatu fil
muoja užkopęs net ant sto
go drg. Andrikanis. Iškel
tas mikrofonas riša filmuo
jamą sceną su garsine apa
ratūra (3 kadras).

Gyvenimo knygoje atsi
skleidžia vis naujų pusla
pių. Į jaunąją Tarybų Lie
tuvos respubliką atplūdo 
hitleriniai okupantai. Prieš 
juos kyla į kovą Lietuvos 
liaudis. Liaudies keršytojų 
eilėse ir Marytė, kurią ma
tome 4-tajame kadre vyks
tant atlikti svarbaus kovi
nio uždavinio. Sugriautas 
miestas. Niūru ir nyku. Pa
vojus sekioja kiekviename 
žingsnyje. Bet Marytė nar
si ir ryžtinga.

Štai ji ateina pas savo 
jaunystės draugą ir ragina 
jį prisidėti prie partizanų 
(5 kadras).

Partizanų būryje — šven
tė. Atskrido žinia, kad vo
kiečiai sutriuškinti ties Sta
lingradu. Tai matote 6 kad
re.

... O štai paskutinis Ma
rytės žygis—žygis į mirtį. 
Ji gynėsi narsi ir nepalau
žiama. Ir didvyriškai išlai
kiusi visas kankynes, pa
nieka ir ryžtingu tylėjimu 
atsakiusi į visus kęrikų 
klausinėjimus, ji žengia 
mirti sužvėrėjusių hitleri
ninkų varoma. Ji žuvo, bet 
laimėjo teisingas reikalas. 
Laimėjo tarybinė liaudis, 
laimėjo lietuvių tauta drau
giškųjų tarybinių tautų re
miama ir padedama.

J. Budreika.

LEGENDA
(Marytei Melnikaitei, Tarybų Sąjungoj Didvyrei)

Melsvos bangos vis bėga į krantą, 
Kuždąs, šnekina baltąjį smėlį.
Paklausyk, šiandien drąsią legendą 
Tau paseks Dūkšto vandenys mėlyni.. .
...Tam krašte, kur kaip močios skarotos, 
Aukštos pušys siūbuoja ir ūžia, 
Kalvio pirkioj senoj samanotoj 
Gimė naktį jo žmonai dukružė.
Pirmas svečias sutiko ją—vargas, 
Antras buvo žvaigždė tolimoji.
Ir taip visą gyvenimą margą 
Tarp savęs jie abudu kovojo.

Augo ji maža ir gležnutė, 
Valgė karčiąją duoną piemenės. 
Ašarėles nuplaudavo liūtys, 
O ramindavo naktys neramios.
Metai daugelį įvykių nešė ...
Ji išaugo į gražią merginą, .
Tik lydėjo ją svečias pirmasis, 
O viešnios ji visai nepažino. .
Bet atėjo viešnia ta antroji.
Žmonės sakė: valdžia bus Tarybų.
Ir Marytė tada- sužinojo, 
Kad visi šioje žemėje lygūs.

' Žmonės kalvėje žirgus kaustė.
Parūkydami gyrėsi derlium,
Nes kviečiai buvo sunkūs, kaip auksas, 
O gyvenimas ritos, kaip perlas.
Nežinia, kaip būt viskas išėję, 
Kokios būtų legendos sukurtos.
Laiką laikome laimės nešėju, 
Bet jis atneša kartais ir smurtą.
Ir ta vasara atnešė karą—-
Vieną naktį paraudo pašvaistės, 
Kaip meldynas, mūs žemė sušnero, 
Ir pradėjo nelaimės vaikščiot.

Vilniaus Mokytojos Diena
VILNIUS. — Kiekvieną 

rytą Vilniaus Didžiąja gat
ve skuba linksmai klegėda
mi būreliai berniukų. Tai 
Vilniaus I-mos gimnazijos 
moksleiviai. Tuojau jie pri
pildo dideles, naujai atre
montuotas klases, sėdasi į 
suolus ir, atsivertę knygas, 
laukia skambučio pamokai.

Dar gerokai prieš devy
nias sužvanga mokytojų 
kambario raktai. Atsiveria 
durys — įeina mokytoja Ti- 
jūnėlytė. Išsiėmusi pamokų 
planus, konspektą, ji giliai 
susimąsto. Ką reikės šian
dien pasakyti savo myli
miems mokiniams? Su di
deliu rūpestingumu ji dar 
kartą peržvelgia kruopščiai 
surašytus lapelius. Laikro
dis rodo lygiai devynias. 
Koridoriuj suskamba skam
butis. Klasėse nutyla moki
nių balsai, — jie nekantriai 
laukia pirmosios pamokos.

Mokytoja pasiima penk
tosios klasės žurnalą ir sku
ba į pamoką. Būrys žvalių 
berniukų staiga atsistoja — 
į klasę įžengia susikaupusi 
mokytoja Tijūnėlytė. Ant 
kiekvieno mokinio suolo gu
li tvarkingai surašyti lietu
vių literatūros užrašai. Va
dinasi, bus. literatūros pa
moka.

Mokytojos veidu nuplau
kia maloni šypsena. Ji atsi
verčia klasės žurnalą, pa
tikrina mokinių pavardes 
ir, atsistojus pine stalo, pra
deda lėtai, aiškiai kalbėti. 
Šiandien ji kalba apie pir
mąsias lietuviškąsias kny
gas, primena mokiniams, 
kad šiais metais kaip tik 
sukanka lygiai keturi šim
tai metų nuo pirmosios lie
tuviškosios knygos pasiro
dymo. Mokiniai skubiai vi
sa tai rašosi į saVo sąsiuvi

nius. Jie gaudyte gaudo 
kiekvieną mokytojos ištar
tą žodį.*

Ir kiekvienas mokytojos 
Tijūnėlytės ištartas žodis 
skelbia jaunajai tarybinei 
kartai naująją pažiūrą į lie
tuvių literatūros reiškinius, 
į mūsų praeities vertybes. 
Jis skamba klasės sienose 
nepaprastai didingai.

Tokiai pamokai mokytoja 
Tijūnėlytė ilgai atsidėjusi 
ruošiasi.

Marksizmas - leninizmas 
— štai pagrindas,. kuriuo 
mokytoja drg. Tijūnėlytė 
aiškina savo dėstomąjį da
lyką.

Kasdien iki vėlybos nak
ties ji rymo ties storomis 
knygomis, kai kurias vie
tas pasibraukdama, kaix ką 
nusirašydama į savo sąsiu
vinuką. /

Mokiniai myli savo mo
kytoją. Jie nekantriai lau
kia kiekvienos jos pamokos. 
Jie žino —- ateis mokytoja 
ir dar ką nors naujo, lig 
šiol negirdėto, pasakys. O 
tos pamokos taip nepaste
bimai prabėga. Mokytojos 
karštus žodžius nutraukia 
skambutis. Ji atsisveikina 
ir užveria klasės duris.

Bet tuo darbo diena nesi
baigia. Mokytoja Tijūnėly
tė turi visų daugiausia pa
mokų — daugiau kaip 
trisdešimt valandų savaitė
je. Taip kiekvieną dieną iki 
vėlybos popietės ji darbuo
jasi gimnazijoje.

Štai vitrinoje skelbimas, 
kviečiąs klasių aktyvą į su
sirinkimą, Toje pačioje vie
toje, kur iki trečios valan
dos ryto pamokos,' dabar 
mokiniai susirenka pasitar
ti dėl savo visuomeninio gy
venimo. Mokytoja Tijūnėly-

(Tąsa 5-me pusi.)

Kaminuos gūdžiai stūgavo vėjas, 
Lyg apverkdamas kraują pralietą. 
Blogos žinios per kraštą vis ėjo 
Ir skandino nelaimėse Lietuvą.
Vėtros didelį medį aplenkia— 
Ąžuolai nepalūžta audroje.
Jei gyvent, tai tik kovai gyventi, 
Jeigu kristi, taį kristi kovojant.
Ir suspaudusi šautuvą rankoj
Ji išėjo į kovą nelygią,
Kad į tolimą mirtį patrankų 
Ji įlietų ir savo gyvybę.
Šūviai taiklūs, pasiekdavo vokiečius— 
Jos ranka niekada nedrebėdavo.
—Mūsų žemėj nebūt jums, žinokite! 
Tegul vokietės ten nešios gedulą.

i

Jos drąsa, jos valia šaukė tūkstančius 
Naujiems žygiams drąsiausios kovos. 
Traukinys sudaužytas dar rūkstantis, 
Sandėliai padegti—kerštas jos.
Tik kovoj, kada kraujas krešėja, 
Ąnt akių tamsa sparną išskleidžia...
Su atodūsiu tyliu prieš vėją 
Ginklą sunkų iš rankų paleido.
Dvi dienas Dūkšte kartuves statė, 
Dvi dienas ją kankino ir daužė, 
Gėlė panages tartum gyvatės, 
Bet audroj ąžuolai nepalaužiami.
Vėtros didelį medį aplenkia— 
Ąžuolai nepalūžta audroje, 
Jei gyvent, tai tik kovai gyventi, 
Jeigu kristi, tai kristi kovojant.
Niūrios kartuvės, aukštos, medinės, 
Pasitiko ją aikštėj miestelio.
Ji sušuko nutilusiai miniai:
—Tegyvuoja draugas Stalinas!

VI. Mozūriūnas.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

KUMPIS SU SLYVOMIS
1 svaras rūkyto kumpio
1 svaras šviežios kiaulienos 
ketvirtadalis puoduko rudo

cukraus
biskis gvaizdiko (clove) 
biskis kvepiančiųjų pipirų 
svogūnas
2 šaukštai citrinos sunkos
1 puodukas virtų džiovintų 

slyvų (prunes)
2 kiaušiniai
1 puodukas pieno
1 puodukas duonos trupinių.
Turėk sumaltą mėsą ir svo

gūną. Sumaišyk cukrų, citrinos 
sunką ir gvaizdiką. Supilk į 
kepamą blėtą. Sudėk ten išvir
tas slyvas (pirma išimk kau
liukus). Išplak kiaušinius, su
maišyk su pienu ir duonos tru
piniais. Įdėk druskos, pipirų, 
sudėk prie mėsos, gerai išmai
šyk, sudėk ant viršaus slyvų, 
gražiai apspaudyk ir kepk apie 
valandą ar daugiau pečiuje, 350 
F. karštyje.

CITRINIS PAJUI VIDUS
Trys ketvirtadaliai puoduko 

margarinos
2 citrinų sunka ir sutarkuota

žievė s
1 puodukas cukraus -
2 suplakti kiaušiniai
du tryniai.
Viską sudėk į dubeltavo puo

do viršutinį indą, kurio apati
nis indas pripiltas karšto van
dens ir kaitink pamažu, nuo
lat maišant, iki mišinys sutirš- 
tės. Gerai atšaldyk pirm pylimo 
į pajaus žievę.
, Pajui žievė taipgi turi būti 
iš anksto iškepta ir atvėsusi. 
Supylus į ją gatavą ir atšaldy
tą šį mišinį (fillingą), apdėjils 
kokonato ar kokia kita putele, 
(meringue) arba ir be putelės, 
liekasi pakepti pečiuje lengvu 
karščiu (300 F), apie 20 mi- 
nutų, palengva atvėdinti, pas
kui atšaldyti ir paduoti.

Tie pajai skaniausi būna ge
rai atšaldyti. Tačiau, kas mėgs
ta, nieko blogo valgyti ir šiltus.

LOS ANGELES, Cal. - 
Girtuoklystė smarkiai ple
čiasi jaunimo tarpe, o ypa
tingai tarpe jaunų mergi
nų ir moterų. Frances 
Blumfeld, apskrities kalėji
mo pridabotoja sako, kad 
50 nuošimčių moterų įsivėlę 
į visokius negerumus iš 
priežasties girtuokliavimo. 
Dauguma jų įgauna viso
kius blogus papročius viešo
se vietose, karčiamose prie 
barų. Alkoholis puldo jas 
morališkai, naikina jų są
žinę. Pasirodo, kad jos vi
siškai neprotauja, nemąsto 
apie ateitį ir nenusimano, 
kad anksčiau ar vėliau jos 
turės brangiai užmokėti už 
savo paikystes.

Ji sako, kad peržiūrėjus 
rekordus, pasirodo, kad 13- 
tas nuošimtis pakliūva į ka
lėjimą už paprastą pasigė
rimą. Toliau seka tos, ku
rios iš priežasties gėfimo 
papildo visokias nedorybes 
ir taip jau įpratusios, jog 
visai nepaiso savo likimo. 
Paliuosuotos iš kalėjimo jos 
išėjusios vėl tą patį karto
ja arba papildo kitokius 
prasižengimus. Kitos po ke
liolika kartų pakliūva į ka
lėjimą, vienok išėjusios vėl 
imasi savo papročio ir kiek
vieną kartą sugrįžusios 
prasčiau išrodo, daugiau 
sunykusios, nusigyvenusios.

Frances Blumfeld sako: 
“Mes, kalėjimo prižiūrėto
jai, apgailestaujame tų jau
nų merginų ir moterų nuo 
18 iki 21 metų, kad jos įsi
vėlę į tokius keblumus vis 
iš priežasties girtuokliavi
mo prie barų ir nemažas 
n u o š i m tis neištekėjusios 
tampa motinom ir įtraukia 
save į neišbrendamą skur
dą ir vargą.”

Toliau ji sako, kad kiek
viena iš tos grupės sulauku
si 21 metų jau niekam ne
tinka, kaip tik prie baro ir 
vėl į kalėjimą ir taip tęsia 
savo vargingą gyvenimą. 
Jos supratimu, reikėtų ne
leisti moteris į karčiamas ir 
jau pasibaigtų jų visi blo
gumai ir tas išeitų ant nau
dos moterims ir abelnai vi
suomenei.

Aš sutinku su Frances 
Blumfeld nuomone neku-! 
riais klausimais, ypač, kad 
gėrimas pridaro blėdės ne- 
vien moterims, bet abelnai 
visai žmonijai, kad naikina 
sveikatą ir’gražumą, pada
ro žmogų niekam netinka
mą ir padaugina .visokias 
nelaimes, tas paėmimas per
daug ant drąsos. ‘ Įvyksta 
daug žmogžudysčių. Gėri
mas stačiai atidaro žalias 
šviesas į visokias krimina- 
lystes; žodžiu sakant, ati
daro kelią į visokias pra
žūtingas nedorybes.

Bet Frances Blumfeld 
nepatyrinėjo priežasčių, ku
rios įtraukia tas jaunas 
merginas į tokį pražūtingą 
gyvenimą.

Man rodos, kad tai gyve
nimo aplinkybės, nedatek- 
lius. Jei merginos uždirbtų 
ant žmoniško pragyvenimo, 
aprėdalo ir t.t., turėtų pro
gą išeiti aukštesnius moks
lus, jos nesivalkiotų gatvė
mis ir netrintųsi prie barų: 
Bet tas viskas reikalauja 
geresnės tvarkos. Prie da
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bartinės tvarkos tas neįma
noma. Tik prie sovietinės 
sistemos tą galima atsiekti, 
nes sovietinėje sistemoje 
jaunuoliai yra aprūpinti 
mokslu veltui, taip pat ir 
medicina nemokama. Todėl 
jaunimas išsiauklėja geriau 
fiziškai ir protiškai. Čia gi 
mokslas prieinamas tik tur
čių klasės jaunuoliams, o 
vargšų vaikai užbaigę pra
dinę mokyklą jau turi *eiti 
užsidirbti sau pragyveni
mą. Ir kur tik jie nueina, 
ar tai į dirbtuvę, ar į val
gyklą, visur atranda tą pa
tį išnaudojimą.

Pavyzdžiui, mergaitė pra
deda dirbti valgykloje už 
patarnautoją. Savininkas 
mažai moka algos. Ji turi 
taikintis prie kostumerių, 
kad gauti tipsų. Besitaikant 
kostumeris pareik alauja 
daugiau ko iš jos. Ji turi 
sutikti arba mažai ar nieko 
negaus. To dar neužtenka. 
Dar ir prie savininko turi 
taikintis. Jis nori išsivežti 
kur nors ant gerų laikų. Jei 
ji su juom nesutiks, jis ją 
prašalins nuo darbo. Nuėjus 
į kitą vietą randa tas pa
čias aplinkybes. Tas jas ir 
įtraukia į tą nežmonišką 
pragaištingą gyvenimą.

Man pora kartų pasitai
kė tokių merginų užklausti, 
kodėl jos tokį nedorą gyve
nimą veda. Sakau: “Tu esi 
jauna, graži ir taip nepado
rų gyvenimą vedi.”

Gavau atsakymą: “Jei aš 
dirbčiau kokioj kitoj įstai
goj arba ofise, tai vis vien 
mano gyvenimas nebūtų ge
resnis, bet dar blogesnis.”

Sakau: “Kaip tai? Juk tu 
užsidirbsi sau pragyvenimą 
ir nereikėtų sutikti kiek
vieno nedorėlio išgverėlio 
jausmus patenkinti.”

Ji man sako: “Turi klai
dą. Štai, kame dalykas — 
turėčiau dirbti per dieną, o 
po darbo valandų turėčiau 
eiti su bosu ir patenkinti jį. 
Jeigu nesutikčiau eiti su 
juom, jis mane paleistų iš 
darbo. Kitur nuėjus rasčiau 
tą patį. Taigi, jei aš turiu 
dirbti per dieną ir po dar
bo turiu patenkinti savo 
bosą, tai aš verčiau iš to 
darau sau pragyvenimą ir 
manęs niekas nevaržo.”

Tai matot, kas jas prive
da prie girtuoklystės ir abel 
nai prie blogų elgesių. Tai
gi, pirmiau reikia prašalint 
tas aplinkybes, o tų aplin
kybių neprašalinsim prie 
dabartinės sistemos.

A. B.

Lazdijuose vokišk. grobi
kai sugriovė didesnę mies
to dalį. Bet miestas spar
čiai atstatomas. Tik per 
paskutinius mėnesius at
statyta apie 60 namų.

Kražių miestelyje (Ra
seinių apskr.) pastatyta 
elektrinė, klubas - skaityk
la ir pirtis.

Mažeikiuose baigta hid
roelektrinės statyba.

Akmenėje (Mažeikių ap
skrityje) atstatyta ir pa
leista darban lentpiūvė, ku
ri gamina statybinę me
džiagą Akmenės cemento 
fabrikui.

Dvelaičiuose (Joniškio 
apskr.) pastatyta didelė 
lentpiūvė.*
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1T asa'
Rusai aiškina anglų pareiškim. savo nau
dai, tikisi, kad anglai bus jų pusėj ir su 
džiaugsmu priima žinią, kad Anglijos 
Šiaurės jūros laivynas po manevrų nepa
leidžiamas, bet sutelkiamas Skapa Flou 
karo uoste. O vokiečiai dar tikisi anglų 
neitralumu. Dar tik prieš kelias dienas 
Anglijos karalius Jurgis, “Džordži,” 
kaip jį vadina jo pusbrolis kaizeris Vil
helmas, pareiškė Prūsijos princui Henri-
chui: “Mes stengiamės palikti nuošaliai 
ir būsim meitralūs.” O iš tikro Anglija 
nori, kad karas įvyktų dabar, nes už po
ros metų Vokietijos laivynas bus galin
gesnis už Anglijos laivyną.

f vokiečių ultimatumą Rusija neatsa
ko nieko. Prancūzijos atsakymas skam
ba: “Prancūzija pasielgs taip, kaip lieps 
jos interesai.” Prancūzų santarvininkai 
rusai džiaugiasi, nes kito prancūzų atsa
kymo vokiečiam jie nelaukė. Vokiečių, 
ultimatumo terminui pasibaigus, Purta
les eina pas Sazonovą su gauta iš fon 

. Jagovo telegrama, kuri baigiasi žodžiais:
“... mano vyriausybės įsakymu turiu 

garbę pranešti jūsų ekscelencijai kas se
ka: jo didenybė imperatorius, mano kil
nusis valdovas, imperijos vardu, iššauki
mą priimdamas, laiko save'karo padėty 
su Rusija.” *

'Iškilmingai tris kartus pakartotinai 
Sazonovo paklausęs, ar neduos atsakymo 
į "ultimatumą ir išgirdęs, kad tokio atsa
kymo nebus, Purtales perskaitė tą karo 
paskelbimo aktą. Susijaudinę to didelio 
ir baisaus žygio akivaizdoje, abu diplo
matai apsikabino, pareiškę pasigailėji
mą, kad tokiose tragiškose sąlygose jiems 
tenka skirtis. Tačiau Purtales dar pasi
naudojo proga padaryti priekaištų Sazo- 
novui, kad jis nesulaikė savo generolų ir 
todėl kaltė dėl karo tenkanti Rusijai. Sa
zonovas atsakė priekaištais Vokietijai.

Po pusiaunakčio Purtaleso kabinete 
suskambėjo telefonas. Nustebęs Purtales 
išgirdo Sazonovo balsą, .Kaip tai? Jau 
karas paskelbtas, santykiai nutraukti, 
kokie dar gali būti pasikalbėjimai. Sazo
novas praneša, kad caras Nikalojus ga
vęs Vilhelmo telegramą, kurioj prašo ca
ro įsakyti kariuomenei susilaikyti nuo 
Vokietijos sienos peržengimo.

— Kaip man suderinti tą 'telegramą 
su jūsų įteiktuoju karo paskelbimu? — 
klausia Sazonovas.

Tai nelauktas dalykas. Gal tai kibirkš
tis vilties sulaikyti jau paskelbtąjį karą? 
Bet Purtales, akimirką pagalvojęs, atsa
ko Sazonovui:

— Deja, neturiu jokių naujų savo vy
riausybės įsakymų ir nieko negaliu tuo 
reikalu pasakyti. Gal toji telegrama iš
siųsta anksčiau, negu man buvo liepta 
įteikti jums paskelbimą. 0 dėl viso ko, 
galiu pasiūlyti jums kreipti į Amerikos 
Jungtinių Valstybių pasiuntinybę, kuri 
dabar atstovauja mūsų reikalus. Mes už 
keturių valandų išvažiuojam.

Bet visi tie diplomatų pasikalbėjimai 
nebeturi reikšmės. Karo mašina jau pa
leista. Pasienin sutrauktieji šautuvai 
jau patys pradeda šaudyti ir galutinai 
nutildo bevilčius diplomatų žodžius. Da
bar vieni kitus kaltina paleidus pirmuo
sius šūvius. Įvykiai įgyja žaibo greitu
mo. Laikraščiai kasdien neša naujų bai
sių sensacijų šių įvykių pritrenktam ir 
už apykarpos paimtam piliečiui:

12 VALANDĄ DIENĄ VOKIETI
JOJ PASKELBTA MOBILIZACIJA.

ATSAKYDAMA Į VOKIETIJOS MO
BILIZACIJĄ, PO KELIŲ MINUČIŲ 
MOBILIZACIJĄ PASKELBĖ PRAN
CŪZIJA.

ĮVESTA KARO CENZŪRA. UŽDA
RYTAS KADETŲ LAIKRAŠTIS 
“RIEČ ” ’

VOKIETIJA PASKELBĖ KARĄ 
PRANCŪZIJAI.
' ANGLIJA ĮSIKIŠ Į KARĄ RUSI
JOS IR PRANCŪZIJOS PUSĖJ.

PASKELBTAS CARO NfKALO- 
JAUS II MANIFESTAS, KURIAME 
SAKOMA: “SU RAMUMU IR RIMTI
MI SUTIKO MŪSŲ DIDŽIOJI MOTI
NA RUSIJA^ ŽINIĄ APIE KARO PA
SKELBIMĄ. ESU, ĮSITIKINĘS, KAD 
TUO PAČIU RAMUMO JAUSMU MES 
NUVESIME KARĄ, KOKS JIS IR BE
BŪTŲ, IKI GALO. Aš ČIA IŠKILMIN- 
PAI PAREIŠKIU, KAD NESUDARY
SIU TAIKOS, KOL PASKUTINIS

PRIEŠO KARYS NEBUS APLEIDĘS 
RUSIJOS ŽEMĖS.”

VOKIEČIAI UŽĖMĖ ČENSTOCHO- 
VĄ, KALIŠĄ IR BENDINĄ.

VOKIETIJA PAREIKALAVO BEL
GIJOS PRALEISTI SAVO KARIUO
MENĘ PER BELGIJĄ.

ATSIŠAUKIMAS Į LENKŲ TAU
TĄ. — RUSIJA RUOŠIASI SUTEIKTI 
LENKIJAI AUTONOMIJĄ.

MOBILIZACIJĄ PASKELBĖ ŠVE- Lietuviu Muzikali© Namo Bendrovės dabartinė valdyba. Iš Lietuvių Muzikalė Svetainė’Philadelphijoj
DMA IR TURKIJA.

VOKIEČIAI BOMBARDAVO LIE
POJĄ.

ANGLIJA PASKELBĖ VOKIETIJAI. 
KARĄ.

VOKIEČIAI BOMBARDAVO LJE- 
ŽĄ. PIRMIEJI VOKIEČIŲ PUOLIMAI 
ATREMTI. JŲ NUOSTOLIAI SIEKIA 
3000 VYRŲ.

AUSTRIJA PASKELBĖ RUSIJAI 
KARĄ.

PRANCŪZŲ LAKŪNAI VIRŠUM 
NIURNBERGO.

RUSŲ KARIUOMENĖ Užėmė EIT
KŪNUS.

ANGLAI SULAIKĖ VOKIEČIŲ LAI
VĄ SU AUKSO KROVINIU.

VILNIUN ATGABENTA PIRMOJI 
VOKIEČIŲ NELAISVIŲ GRUPĖ.

PARYŽIUJ NUŽUDYTAS SOCIA
LISTŲ VADAS ŽORESAS.

VOKIEČIAI VERŽIASI Į PRAN
CŪZIJĄ.

RUSAI Užėmė STALUPĖNUS 
RYTPRŪSIUOS.

JAPONIJA RUOŠIASI PASKELBTI 
VOKIETIJAI KARĄ IR UŽIMTI VO
KIETIJOS UOSTĄ KINIJOJ KIAO- 
ČAO (CINDAO).

JUODKALNIEČIAI IR SERBAI ĮSI
VERŽĖ Į AUSTRIJOS TERITORIJĄ.

RUSŲ I ARMIJOS VADAS GENE
ROLAS FON RENENKAMFAS PA
REIŠKĖ ATIDUOSIĄS NUKIRSTI SA
VO DEŠINIĄJĄ RANKĄ, JEI PER 6 
MĖNESIUS JIS NEUŽIMS BERLY
NO. ★

SU RASPUTINO LAZDA PRIEŠ 
VOKIEČIUS

Jau metus ėjo kruvinasis karas, o ne tik 
Berlynas liko neužimtas, bet karo galo 
dar nebuvo matyti. Generolo Renenkam- 
fo ranka liko nenukirsta, tik pats smar
kusis generolas kažkur taip dingo, kad 
apie jį niekas ir nebegirdėjo. Trumpam 
laikui įsiveržę į Rytprūsius, po gen. Sam- 
sonovo tragiško pralaimėjimo ties Mazū
rų ežerais rusai galvatrūkčiais pasitrau
kė iš vokieč. žemės. O dabar vokiečiai jau 
giliai įsiskverbė į Rusijos imperiją. Mil
žiniškoji Rusijos kariuomenė, kurios ge
riausios jėgos žuvo smarkiose kautynėse 
Rytprūsiuos, Lenkijos laukuos ir Karpa
tų kalnuos, dabar pasitraukė į Baltgudi- 
ją ir tik čia apsikasė ilgiausiu frontu 
nuo Baltijos jūros iki Rumunijos sienos. 
Visas Kuržemis, visa Lietuva ir Lenkija 
atsidūrė vokiečių rankose. Viena po ki
tos žlugo rusų tvirtovės — Novogeorgi- 
jevskas, Ivangorodas, Kaunas, Gardinas, 
Lietuvos Brasta. Milijonai tremtinių iš 
vokiečių užimtų vietų užplūdo Rusijos 
miestus. , z

Sumobilizavusi daugiau 10 milijonų 
vyrų kariuomenės, Rusija negalėjo atsi
spirti prieš skaičiumi daug silpnesnius 
kariaujančius ^vokiečius, kurie dar turė
jo paremti savo menkuosius sąjunginin
kus austrus ir'turkus. Kas gi įvyko? Ar 
netikino Rusijos karo ministeris Suchom- 
linovas, kad Rusija karui gerai pasiruo
šus?

Taip, Rusija buvo pasiruošus, bet tik
tai karui, kuris tęstųsi keletą mėnesių, 
pusę metų, daugiausia, metus. Caro šta
bas buvo, įsitikinęs, kūd karas ilgiau ne
galės užtrukti. Taip galvojo ir prancū
zų štabas. Ir Vokietija tikėjosi žaibo 
greitumu priešus sutriuškinti ir privers
ti juos prašyti taikos. Tik anglų lordas 
Kitčeneris galvojo apie 3 metų karą. Me
tus kariavūsi milžiniškoji Rusijos ka
riuomenė atsidūrė baisioj būklėj: nebe
buvo kuo šauti. Visko buvo paruošta tik 
vieneriem metam, ir su baime rusų ar
tileristai žiūrėjo, kaip išsenka patrankų 
šovinių atsarga. Pasibaisėję jie skaitė 
įsakymą taupyti šovinius, išleisti ne dau
giau 2—3 šovinių per dieną iš patran
kos. Tuo tarpu vokiečiai viesulo ugnim 
apšaudė rusus prieš kiekvieną puolimą.

(Bus daugiau)

kairės i dešinę sėdi: Tamas Poška, gaspadorius; Antanas 
Dambrauskas, f in. raštininkas; Juozas Balinskas, pirminin
kas; Juozas Ivanauskas, nutarimų raštininkas; Petras Zalec- 
kas, iždininkas. Stovi: Ignas Liepa, bankieto rengimo komi
sijos narys; C. Povilaitis, knygų perž.; F. Tamošauskas, F. 

larošis, S. Reikauskas, J. Tūbelis, iždo globėjai;
N. Dailida, knygų perž.

PHILADELPHIA, PA.

pasidarbavusių Bendrovei, bet 
visus negi galima surašyti.

1947 metais Bendrovė pa
darė pelno $15,705.51. Namo 
pagerinimai $5,509.42. Pomir
tinių ir ligoj pašalpos išmokė
ta $2įl27.90 daugiau negu na
riai sumokėjo duoklėmis. Tur
tas paaugo $8,068.19. Pinigi

nis turtas su sausio 1 d. $52,- 
180.40.

Narių mirė praeitais metais 
15.

Šią istorinę medžiagą surin
ko vienas veikliausių narių, 
30 metų raštininkaująs Juozas 
Ivanauskas.

Laisvės Reporteris.

Atžymėjimui 40 metų su
kakties, Bendrovė suruošė šau
nų ju,biliejinj koncertą ir ban- 
kietą sausio 4 d. Dalyvių buvo 
arti 500.

Rugsėjo 30 d., 1907 metais, 
būrelis sumanių lietuvių šiaur- 
rytinėj dalyj miesto, vadina
moj Richmond, suorganizavo 
Bendrovę. Sudėjo pinigus ir 
pastatė savo lietuvių namą 
vardu Lietuvių Muzikalio Na
mo Bendrovė, angliškai—Lith
uanian Music Hall Associa
tion.

Pirmutiniais sumanytojais ir 
darbuotojais buvo: Mykolas 
Valinčius. Stasys Musickas, 
Dom. Bajorūnas ir kunigas 
Jonas Dumčius.

Pirmutinei! valdybon buvo 
išrinkti sekanti: Pirm, M. Va
linčius. vice-pirm. Kazys Kar
pavičius, nutarimų rašt. Anta
nas Gudaitis, piniginis rašt. 
Domininkas Bajorūnas. Ižd. 
Kazys Kazakauskas, iždo glo
bėjai Juozas Litvinas, Anta
nas Grabauskas ir Ignas Lie
pa.

Namas pastatytas: kampas 
Allengheny Avė. ir Tillon gat
vės. žemė ir namo pastaty
mas tais laikais kainavo $32,- 
600. z Šią sumą pinigu sudėjo 
lietuviai, pirkdami akcijas ir 
paskolomis. Akcijų kaina bu
vo $10. Namas pastatytas 
1908 metais. Bendrovės na
mo atidarymas ivvko trijų va
karu pramogomis, baigiant 
1908 ir pradedant 1909 me
tus.

Bendrovė i?- namas jau gy
vuoja 40 metų; turėjo daug 
visokiu sunkumų pernešti, nes 
kiekvienam kilniam tikslui at
siranda priešu. Bet tvirtas 
lietuviu ryžtas, meilė ir vieny
bė nugalėjo visas kliūtis ir 
šiandien, švenčiant 40 metų 
sukakties jubiliejų, namas yra 
geriausioj padėtyj. Ypač pa
starųjų 3 metų bėgy]e, dėka 
didelių pastangų dėjimo 
namo gaspadoriaus Tomo 
Poškos, kooperuojant valdy
bai, padaryta daug, pagerini
mu kliubo patalpose. Įrengtas 
didelis šaldytuvas alui šaldy
ti; ilgas 52 pėdų moderniš
kas baras ir daug kitų page
rinimų. Įvykdžius minėtus 
pagerinimus, pelnas pakilo 
keliais tūkstančiais dolerių 
metams. Panaikinta pomirti
nės mokestys 50c. kuomet na
rys numiršta.

1909 tnetais prie Lietuviu 
Muz. Namo Bendrovės prisi
jungė Lietuvių Gedemino 
Kliubas ir pervedė savo pini
ginį turtą į akcijas, pagelbė
dami išlaikyti namą.

Įsikūrus ir sutvirtėjus. Beh- 
drovė suorganizavo Lietuvių 
Kanklių Kliubą; vakarinę mo
kyklą anglų kalbos; įsteigė 
knygyną; prenumeruoja lietu
viškus laikraščius; suorgani
zuota dainos draugija, kuri 
ir šiandien gyvoja, nors ir 
neskaitlingas nariais choras; 
Chorui vadovavo žymus muzi
kas Stasys Šimkus, velionis 
Juozas Jurčikonis ir kiti. Da
bar Dainos chorą vadovauja 
Vlądas Norkus.

Iki gegužės mėnesio. 1913

metų, Bendrovė buvo akcijinė. 
Tais urėtais' prie Muzikalės 
Namo Bendrovės, prisijungė 
Petro Armino Draugija su 
Amerikos Lietuvių Ūkesų Kliu- 
bu, atsinešdama piniginio tur
to arti $20,000. Nuo to laiko 
Bendrovė yra pašalpinė. su 
dviem skyriais. Pirmame sky
riuje savaitinė pašalpa $6. an
trame $12 per 13 savaičių į 
metus. Pomirtinė pirmam 
skyriuj $125, antram $250.

Dabar Bendrovė turi arti 
450 narių ir visi gražioj san
taikoj sugyvena. Bendrovėj 
priklauso vyrai ir moterys, vi
sokiu pažiūrų, nežiūrint, kokių 
politinių ar religinių įsitikini
mų.

Dabartinė Liet. Muz. Namo 
Bendrovės valdyba: pirm. 
Juozas Balinskas. vice-pirm. 
William Paschall (Poška), nu
tarimu rašt. Juozas Ivanaus
kas, piniginis rašt. Antanas 
Dambrauskas, ižd. Petras Za- 
1 e c kas;, i'ž do gi o b ė j ai: Stasys 
Reikauskas, Pranas Tamo
šauskas, Jonas Tūbelis ir Pra
nas larošis; gaspadorius Ta
rnas Poška.

Per 40 metų Bendrovės 
pirm, pareigas ėjo sekanti: 
Pirmutinis M. Valinčius. Po 
jo V. Zataveckas, Jonas Las- 
ka, Juoz. Teleišis, Juozas Ja- 
neliūnas, Ignas Liepa. Mikas 
Monkelevičius, Jonas Grigana- 
vičiuš, Jonas, S. Rainys. Jus
tas Balinskas (buvęs per ilgą 
laiką dviem atvejais gaspado- 
rium) ir dabartinis Justo bro
lis Juozas Balinskas.

Nut. rašt. A. Gudaitis, V. 
Strigas. A. Valiušis, S. Bajo
rūnas, K. Balilionis, Ig. Lie
pa. Must. Balinskas ir dabar
tinis Juozas Ivanauskas jau 
30 metų.

Pinig. rašt. D. Bajorūnas, A. 
Pauliukinas, VI. Norkus, N. 
Dailida ir dabartinis A. Dam
brauskas.

Verta paminėti ir kiti nema
žai pasidarbavę veikėjai: J. 
švincickas, Steponavičiai, bro
liai Sinkevičiai, K. Skaparas. 
P. Joneliūnaš, M. Kalėda, K. 
Danilėvičia, A. šakalis, J. Sa
vickas, M.. Miliauskas, S. Luk
ša, J. Austrą, Andrius ir Pra
nas Bilikevičiai, Z. ir J. Januš- 
kevičiai, D. Kurlavičius, Kap- 
činskai, Kasinskai, Kačinskai, 
Meškauskai, Julius, Juozas ir 
Jonas Maslauškai,, J. Kaulins- 
kas ii’ Juozas Jurčikonis, bu
vęs Dainos. chorvedis. žino
ma, yra ir daugiau šiek tiek

F. W. ShalinF 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Aveilue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves

8150 
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miešto, 
’l vi. Virginia 7-449^

DETROITO ŽINIOS
Iš LLD 52 Kp. Veikimo

Mūsų 52 kp. turės savo va
karėlį, sekmadienį, vasario 22 
d. Tai pavadinsiu aš jį šurum- 
Burum vakarėliu. Sykiu tą va
karą bus ir pagarbos vakaras 
mūsų vajininkėms ir vajinin- 
kams.

Tai ne tik kad vien mūsų 
kuopos nariai dalyvaus, bet 
sykiu dalyvaus ir Laisvės skai
tytojai.

Praeitame susirinkime buvo 
pakeltas klausimas kas link ap
darytų knygų.

Aš jų užsakiau tik 12, nes 
nežinau, kiek narių nori 
su apdarais. Mat, už apdarytas 
knygas reikia primokėti.

Patariu visiems naciams ^mū
sų 52 kp., kad būtumėt susi
rinkime, sekmadienį, 2 vai. po 
piet, vasario 15 d. ir priduotu- 
mėt man savo užsakymus, no
rinti gauti knygas su apdarais. 
Nes aš turiu pranešti Centro 
raštininkui, kiek man turi jų 
prisiųsti.

To neatidėliokite, nes jeigu 
man neduosite Žinoti 15 d. va
sario, tai patys sau turėsite iš
mėtinėti. Vėliau nepriimsiu už
sakymų, nes dabar Centrui rei- 
kalihga tai žinoti.

proga užsimokėti savo duokles, 
nes žiemos laikas, nėra progos 
grybauti, nereikia daržų pri
žiūrėti, na, o moterims ne pa
vasarinis namų ,valymas, tai 
kurie dar iki šiol neužsimokė
jote, būkite sekančiame susi
rinkime ir užsimokėkite.

BejJ, naujų narių vajus pra
sidėjo su 1 diena vasario. Kiek
vieno nario turėtų būti užduo
tis gauti naują narį į kuopą.

Daugelis iš jūsų turite gerų 
rimtų savo pažįstamų, kuriuos 
galite atsivesti ant susirinki
mo ir prirašyti.

Taipgi tie, kurie nori gauti 
anglų kalba knygas, tai gali pa
daryti esant nariais Literatū
ros Draugijos.

Labai geros anglų kalba kny
gos, ir tėvai, turėdami vaikus, 
gali juos prirašyti vien tik dėl 
to.

•Anglų kalboj kas metai ran
dasi keli setai, tai narys gali 
ir kitus gauti po $1.50 už setą.

J. Danta,
52 Kp. Fin. Rašt.

Jau netoli pusė narių užsi
mokėjo duokles už 1948 metus.

Pagal taisykles, mūsų orga
nizacijos duoklės turi būti su
mokamos su pabaiga birželio 
mėn.

Bet dabar tai yra’ geriausia

Washington. — Teigia
ma. kad tas pats rendų 
kontroles įstatymas bus 
pratęstas iki 1949 metų va
saros.

Washington. — Prezid. 
Trumanas rengiasi lėkti į 
Porto Riko ir kitas Vaka
rų Indijos salas.

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Sofa Apačios Perbudavojimas 
Už $12.00 

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

4 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith.Daily)-* TrėČ., Vasario 11, 1948



CLEVELANDO ŽINIOS
VEIKIAMA PAS MUSKASdaug

Trečia dalis progra-

LOS ANGELES, CAL.
Praleidus Choro Koncertą i likti “triksus“ ir padarė
AŠ manau, kad kiti mūsų juoko.

korespondentai plačiau para- mos 'Susidėjo iš dainų, pavįe- 
šys apie įvykusį choro kon- • s0^°’ se^steto ir -----
certą, todėl aš čion tik trum 
pai noriu pažymėti.

Kurie dalyvavo choro pa ,
rengime vasario 1 d., tai di-, A. Levanienė ir A. Kas- 
džiuma pasakė, kad pilnai 
ganėdinti su visa pramoga, r 
taipgi gėrėjosi, kad muzikan- sekstetas.
tai groja labai šauniai ir įvai- Dar riū*mą sykį teko girdėti 
rius šokius -per virš 4 valan- dainuojant solo d. J. Zdaną. 
dų. Tas rodo, kad mūsų cho- Tikrai puikiai dainuoja solo ir 
ro komitetas, visi dainoriai ir turi stiprų baritono balsą. Dę- 
vaidintojai tikrai atsidavusiai troitietė xl. M. Geraltauskienė 

kad užganė- taipgi buvo naujiena girdėti 
Jie publiką įti- 

prižada, tai pil- ‘

. ______ > ir vienos
! dramatiškos dainos, paimtos 
iš Šuberto operos “Kada Gė- 

pa-' lės žydėjo.“ Puikiai atliko du-

už-į Paras. Daugiausia publikai
I patiko mūsų solistai ir moterų

der (Kasparo sesutė), ir tiki
mės, kad ji ne po ilgo galės 
gerai chorą vadovauti. Iki da
bar chorą vadovavo d. Vai. 
Zabičius. Nors jį darbo są*- 
lygos trukdo, bet stengiasi, 
kiek gali.

Smagu matyti, kad choras 
turi energingą pirmininką d. 
A. Casper. Jis ’ daug triūso 
atiduoda dėl choro gerovės ir 
gerai tvarką veda.

Metų Rinkimų Svarba

susidėjo is trijų | 
suvaidinta vieno ;

losangoliečiams. Gražiai dai
navo porą dainelių solo. Jau
na draugė Angela Adams, 
nors jau ne sykį girdėta dai
nuojant, bet ją visi myli ir ji

dėjo pastangų, 
dinti publiką, 
kino, kad ką 
nai išpildo.

Programa 
dalių. Buvo
veiksmo komedija Teodolin- i puikiai sudainavo tris dainas, 
da. kurią puikiai suvaidino i Moterų sekstetas buvo naujie- 
mūsų geri menininkai: M. | na mūsų koncerte. Jos ne tik 
Railienė, ,W. Raila, A. Kaspa-j gražiai sudainavo, bet jos me
ras, C. Kasparienė, S. Baltad į ka ir gražiai dramatizuoti, 
ir I. Lcvanas. Antrą dalį da-' Verta pažymėti, kad prie cho
re jaunas magikas M. Bag- ro mokymu jau daug prisidėjo 
donas. Jis puikiai moka at- jauna draugė Virginia Won- 

a---------------------------------------
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Valandos:
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domisi, 
grynus

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

knygo- 
teatro

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinama atlyginimą.

, DEGTINĖ, VYNAS ir 
ALUS

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

REIKALINGOS KEPURIŲ DARYTOJOS IR 
TRIMERKOS. Patyrusios. Gera Alga.

BEDFORD HAT CO., 176 No. 4th St, 
Brooklyn. EVERGREEN 8-3280.

________________________________________ (47)

PILNAS MAŠINISTAS
Patyręs 

Prie Latjic, Stalo ir Rankų Darbo
G. & H,

MACHINE WORKS, Inc.
578 Johnson Avenue

Brooklyn, N. Y.
EVefgrccn 7-0439

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

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

r

Vilniaus Mokytojos 
Dienagyvenimo reikmenų yra men

kas, bet geriau negu nieko. 
Bet 5 nuošimčiai ant metinio 
uždarbio-algos tai duos biskį 
paspirties.

ADF Radijušninkas Prieš 
Wallace

ADF radijo kalbėtojas Da
vey aną "dieną rūsčiai išbarė 
liberalus, kurie buriasi į treį 
čią partiją ir pasisako už 
Henry A. Wallace. Davey aiš
kino, kad tokiems liberalams 
trūksta rimto svarstymo ir kas 
tokio yra negero pas juos. Jie 
darą visai neapgalvoję, o kada 
susipras, tai bus pervėlu pa
taisyti savo klaidas.

O betgi yra kaip tik prie
šingai. Tie liberalai, kurie 
spiečiasi į trečią, progresyvę 
partiją ir remia Wallace, tai 
kaip tik yra tie, kurie savo 
protu pradeda vaduotis, o ne 
prisakymais ir pažadais stam
biųjų partijų politikų, kokiu 
yra pats Davey.

PATYRUSIOS OPERATORES
Pageidaujam patyrusių prie 

Ladies’ handbags 
Aukščiausia Alga 

Puikiausios darbo sąlygos. 
Niekada netrūksta darbo.

KREIPKITĖS AR ŠAUKITE 
HEIMER'' BROS., INC.

26 CORNELISON AVE., 
JERSEY CIUY, N. J.

Delaware 2-8072

Šių
šiemet bus renkama šalies 

Valdžia. Kiekvienas balsuoto
jas turi būt suinteresuotas sa» 
vo ateičia. Kiekvienam pra
vartu susidomėti 1948 metų 
rinkimais, ’ kad nepadarius 
klaidos balsavimuose, taip 
sako U. E. laikraštukas.

Kada Henry A. Wallace 
paskelbė, kad jis kandidatuo
ja i šalies prezidentus, mums 
yra aišku, kas buvo 1940 me
tais, kada velionis Roosevel- 
tas ir Wallace kandidatavo; 
Tuomet d-idlapiai buvo pilni 
visokių šmeižtų prieš juodu. 
Visi šalies d id lupiai priešinosi 
jų išrinkimui: skelbė juos rau
donais ir “raudonųjų” patai
kūnais. Dabar panašiai, dar 
labiau susikoncentravę, tuos 
šmeižtus kartoja prieš trečią 
partiją ir jos kandidatą Hen
ry A. Wallace.

Bet kaip plačiosios masės 
tuomet nepaiso tų visų stam
biojo kapitalo spaudos riksmų, 
taip lygiai ir dabar plačiau ir 
ryškiau žiūri į 1948 metų 
kimus.

Studentų Sėkmingos 
Prakalbos

Po Miestą PAsidhiriUs
Los Angeles v:durmiestyj 

randasi puikus parkas, vadi
namas Pershing Square. Per 
ttą skverą yra šešios šakos- 
takai ir prie visų abiemis pu
sėmis eilės sėdynių. Ten ran
dasi įvairių žmonelių ir labai 
dažnai tenka girdėti įvairių 
diskusijų-. Bet daugiausia 
šia vieta naudojasi tie sorki- 
ninkai biblijistai su savo klai
dinga propaganda. Jie moko 
žmones, ko patys nežino ir ko
kių dalykų pasaulyje nėra. 
Ten dažnai tenka matyti ir 
skirtingų pažiūrų mūsų tautie
čių lietuvių, kurie praleidžia 
dienas -4r valandas./ Pershing 
kampelis taip yra populiarus 
dėl Los Angeles žmonių, kad 
ten ’ isados šimtai prisėdę ir 
retai kada gali gauti vietą at-

(37)

vin

tai

Brooklyn 6, N. Y.

Casper.

į laik
ei iena

dalykas, 
nuožiūrą,

Re-' 
įvy- 
pra- 

Wall-

vasario 11 d;, visi 
dalyvauti, nes bus svarbių 
aptarimui. —• Paul 

(34-35)

*

1

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

ELIZABETH, N. J.
LOS 33 kp. susirinkimas įvyks va

sario 11 d., 408 Court St., 8 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite, nes yra pri
siųsta nominacijos blankos. F. Sek r.

(34-35)

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom. '

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St,

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

HAPPY DAYS RESTAURANT & BA*R 
426 South 5th SU Brooklyn, N. Y,

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų Pardavėjas
6762 FOURTH A VE., BROOKLYN 20, N. Y.

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

ir tt.j ^detonuokite
SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui
šermenims, Vestuvėms ir Bapkietams

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

Per veik penkis metus ant 
to parko buvo nemažas name
lis — kareivių užeiga ir ras
tinė ŪSO. Dabartiniu laiku tą 
namelį atėmė ir padėjo prie 
miesto ir valuti jos namo prie
du ant North Bioadway.

Dar viena 
man puola į
Pershing parke įmesto apsilei
dimas. Po apačia to parko 
randasi viešos vietos del vyrų 
ir moterų. Jau per virš ketu
rias savaites miesto adminis
tracija neduoda popierio. Jei
gu ten kam priseina nueiti, 
tai turi atsinešti su savim tei- 
leto popierio.

Tai miesto administracijos 
ir sveikatos skyriaus apsileidi
mas. šimtus tūkstančių • tale
riu išmėto dėl v’’šokių kvaili 
ir nereikalingų dalyku, o vie- *■ 1 . * * šoje vietoje net i o pier i o “ne
gali“ nupirkti.

Argi taksų mokėtojai nega
lėtų tokių dalykų pakeisti? 
Tai sulaukėm laikų : valdžia 
rūpinasi užsieny’ banditų šel
pimu, o savo naminių reikalų 
visai nemato. Kalba apie tai
ką, o visomis pajėgomis ren
giasi prie karo. Gązclina ko
munizmu ir Rusija, kad žmo
nės nematytų k kas dedasi na
mie.

1 Darbuokimės daugiau dėl 
trečios partijos įsteigimo, kad 
išrinkę savo pažangesnius 
kandidatus galėtum prašalinti 
dabartinius ponus iš valdiškų 
įstaigų.

Apsileidę Piliečiai
Balsuotojų piiiečią direkto

rius padavė atskaitą 
rašeius, kad su pirma
vasario Los Angeles mieste 
randasi neregistruotų -piliečių 
dėl balsavimo 800,000. Tas 
rodo, kad žmonės, vieni nesu
prasdami pareigų, kiti dėl ap
sileidimo, pasilieka neužsire
gistravę. Visi turi būt užsi
registravę iki balandžio 22 d.

ALVINAS.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

354 MARCY AVEN.UE, BROOKLYN 6, N. Y.
Skersai gatves nuo Armory

LIETUVIS LAISNltJOTAS GRABORIUS
Telefomiokitc dieną ar naktį

EVcrgrccn 7-4774

Naujai išdekoruota šermbnij koplyčia, kur šeimos pato
giai gali atiduoti paskutinę pagarbą "kavo mylimiesiems, 
prakilniuose namuose be ekstra išlaidų.

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

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

Iš ADF Centrų Tarybos 
Posėdžio

PRANEŠIMAI
HARTFORD, CONN.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi
jos ekstra susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 12 d. vasario, 7:30 vai. 
vakare, 155 Hungerford St. Bus 
balsuojama klausimas: Pirkt ar ne
pirk! Lietuvių Kultūrinio Namo Še
rų? Visi nariai 'kviečiame dalyvau
ti šiame susirinkime. — Prot. Sekr. 
J. Kazlauskas.

WATERBURY, CONN.
ČLD 28 zkp. .susirinkimas įvyks II 

<1. vasario, 7:30 v. v., 103 Green SI. 
Pbašome dalyvauti susirinkime ir 
jiasimokėti duokles už šiuop metus 
Taipgi atsiimkile praeitų metų kny
gą “Viduramžių Istorija,” labai įdo
mi knyga. - F. S. (34-35)

NEWARK/N. J.
Sietyno Choro susirinkimas įvyks 

nariai kviečiami 
[ reikalų

Sausio 15 d. Western 
serve University svetainėj 
ko tos įstaigos studentų 
kalbos, apibūdinimui
ace’o kandidatavimo nuo V’e- 
čiosios p a i* t i j o s . "Kalbėjo 
pirmininkas Wallace’o komi
teto į prezidentus prof. Dr. 
Calvin S. Hali ir Dr. Rolland 
E. Wolfe.

Dr. Hali savo kalboje pla
čiai aiškino reikalą rėmimo 
Wallace, taipgi pašiepė visus 
tuos burnotojus, kad Wallace 
yra remiamas komunistų. Hali 
nurodė, kad iki šiol K o m u - 
nistų Partija yra legalė ir 
kiekvienas pilietis turi pilną 
teisę būti komunistu.

Dr. Rolland E. Wolfb pa
lietė plačiai Trumano užsieni
nę politiką ir nušvietė tiksliai, 
kad jisai nėra kompetentiškas 
būti Baltajam Name, šiemet, 
sako; yra proga tą klaidą ati
taisyti balsuojant j preziden
tus Henry A. Wallace.

Trečias kalbėjo Winfred L. 
Martindale, advokatas, ragin
damas studentus uoliai daly
vauti Wallace rinkimų kam
panijoje, ypatingai padėt jo 
maršrute Ohio valstijoje, kurį 
pradėjo vasario 1 d. Colum
bus, Ohio.

Taipgi buvo raportuota, 
kad įvairiuose valstijos mies
tuose kuriasi komitetai Wall
ace femti j šalies preziden
tus.

Kova Prieš Mažumu 
Diskriminaciją

Sausio 13 d. Clevelando 
Community Relations Board 
turėjo svarbų mitingą. Kalbė
jo Frank W; Baldau, buvęs 
Roose velto patarėjų kabineto 
page Ibiu i n k u. Jis plačiai pa
lietė moterų kliubų uždu litis? 
rasinių ir tautinių mažumų 
klausimu. Jo aiškinimu, mo
terys, ypatingai priklausančios 
įvairiuose kliubuosc, gali daug 
nudirbti, išnaikinimui rasinės 
neapykantos ir diskriminaci
jos. Motinos savo vaikus tu r i 
mokyti gero atšihešimo link 
mažumų grupių ir kitų rasių.

Moterys,^savo kliubuosc dis- 
kUsuodamos ir aiškindamos 
blėdingumą rasinio diskrimi
navimo klausimą, gali mūsų 
niiestą (Clevelandą) apvaly
ti nuo tos žalos, kuri seka iš 
skleidžiamos netolerancijos 
tarpe plačių Sluoksnių . gy-, 
Ventoj ų.

Pakelta Alga Aliejaus 
Darbininkams

Soldo aliejaus apdirbimo* 
(refineries No. 1 ir 2) 800 
darbininkų gavo pakėlimą al
gos 5 cėiitits valandai ir 5 
huoš. ant jų metinio uždarbio. 
Pakėlimas bus priškaitonlass 
nuo gruodžio I d., 1947 m.
' lienry Hassel-, pirmininkas 
lokalu 395 Oil Workers Uni
on (CIO) dėl šio pakėlimo al
gos tiek pastebėjo: Tas pa
kėlimas 5 centų - valandai 
dėl sulygihirilo pabrangos ant

Sausio 22 d. ADF CT po- 
sėdyj buvo iškelta klausimas 
politinio veikimo. Ernest Pas- 
kell, Typographical Union at
stovas, įnešė rezoliuciją, kurio
je pasisakoma už platesnę po
litinę veiklą ir rėmimą Henry 
A; Wallace kandidatūros į 
prezidentus. ADF bosai ’ tą 
rezoliuciją, ypatingai tą vie
tą, kur kalba apie Wallace rė
mimą? pasmerkė ir atmetė ją 
visą.

Toliau ADF Tarybos sekre
torius William Fenegan rapor
tavo, kad yra daromi planai 
būsiančių rinkimų klausimu, 
kur abiejų CIO ir ADF Cen- 
tralinės Tarybos susieitų su 
demokratų partijos organiza
cijomis bendram posėdyje pa
sitarimui dėl kandjdatų sąra
šo. Iš šito matosi, kad ADF 
vadai siekia prie dešiniųjų 
elementų CIO Centralinėje Ta
ryboje.

Lenino 24 Mėtų Mirties 
Paminėjimas

Sausio 20 d. atsibuvo pa
minėjimas Lenino 24 metų 
mirties, kur kalbėjo William 
Z. Foster. Jis plačiai nušvie
tė Marshallo planą, kuomi jis 
yra blėdingas. Aiškino tre
čios partijos reikalingumą ir 
Henry A. Wallace tinkamumą 
j šalies prezidentus. Taipgi 
padarė pastabą mūsų Wash
ingtone ponams, kad dusyk 
pamąstytų apie iššaukimą So
vietų Sąjungos (They should 
think twice before challeng
ing the might of the Soviet 
Union).

Publikos susirinkime buvo 
virš poros tūkstančių. Aukų 
sudėjo Komunistų Partijai 
$2,776.66. Workeriui gauta 
66 prenumeratos. V. M. D.

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

tė — jų tarpe.
Ji atsineša į klasę vieną 

sieninio laikraščio numerį 
ir vaizdžiai aiškina jo ydas 
ir gerąsias ypatybes.

— Sieniniame laikraštyje 
turi atsispindėti mūsų gim
nazijos gyvenimas su visais 
jam būdingais bruožais. 
Sieninis laikraštis turi auk
lėti mumyse tarybinį sąmo
ningumą, nerangumo ir ap
laidumo neapykantą, — aiš
kina rimtai susikaupusiems 
mokiniams mokytoja Tijū- 
nėlytė.

"Po to ji supažindina mo
kinius su naujomis 
mis, "kino filmomis, 
spektakliais.

Mokiniai viskuo 
Dažnai klausia
klausimus. Mokytoja rūpes
tingai atsakinėja, dalijasi 
su jais savo patyrimu.

“Sunku skirtis su tuo pui
kiuoju atžalynu! — dažnai 
kalba mokytoja. — Tokia 
yra mano dar vaikystės die
nų svajonė.” Daug vargo 
teko pakelti našlaitei, Vil
niaus krašto dukrai — Jad
vygai Tijūnėlytei, veržian
tis į mokslą buržuaziniais 
laikais. Liaudies troškimai 
ir norai suduždavo į kietas 
kapitalistų kaktas.

Kovodama su didžiausiais 
sunkumais, atkakliai verž
damosi į šviesą, Jadvyga 
Tijūnėlytė svajojo kitokią 
ateitį. JP tikėjo gražesniu 
gyvenimu. Ir taip braukiant 
ašaras teko pralaukti ne 
vieną vasarą...

1940 metų birželis pra
skaidrino akis. Raudonosios 
Armijos daliniai žygiavo 
Vilniaus gatvėmis. Prasidė
jo platus, kūrybingas ta
rybinis gyvenimas. Jadvy
ga Tijūnėlytė pradėjo dirb
ti mokytojos darbą* Ilgų 
metų svajonės išsipildė.**

Dabar ji dažnai prisime
na tą sunkųjį savo gyveni
mo kelią. Net nesinori ti
kėti, o vis dėl to... graudi 
tiesa. x

/Dėt gyvenimas laimėtas! 
Mokinių būriai, žygiuodami 
po pamokų namo, traukia 
skambią tarybinę dainą-.

Štai dėl ko verta gyventi 
prasmingai auga jauna, 
graži tarybinė karta. Ir šia 
ta laimė mokytojai Tijūnė
lytei yra pati didžiausia...

Vilniaus darbo žmonės 
savo susirinkimuose iškėlė 
mokytojos draugės Tijūne-

Vyrai 
Prie Medžio Darbų

Rėmų ir durų dirbtuvėje 
MOULDER MAN. PRIE STALU DAILYDCS, 

SHAPER MAN. Ttiri būt patyrę.
- FAIRLAWN TRIM & LUMBER CORP. 
4-21 BANTA PLACE, FAIRLAWN. N. J. 

FAIRLAWN 6-1080
• . ____________ (89)

lytės kandidatūrą į Lietu
vos TSR Aukščiausiosios 
Tarybos deputatus.

Jaunąją liaudies mokyto
ją pamilo Tarybų Lietu va. 
Jai patiki darbo žmonės 
spręsti pačius svarbiausius 
jų reikalus.

Tarp jų yra nemaža to
kių, kurių vaikus auklėja 
draugė Tijūnėlytė.

J. Iškauskas.
.........

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

» Tel. EVergreen 7-6868
9—12 ryte
1— 8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDE

Kanados 
Black Horse Ale 

JOSEPH ZEIDAT 
411 Grand St 
Brooklyn, N. Y.

J. J. Kaškiaučius, M. D
580 Summer Avenue,, ' 

Newark 4, N. J.
HUmboldt 2-7964

Worcester, Mass.
K. Menkeliūniūtė Dainuos «•
Vasario 22 d., sekmadienį, 

Lietuvių Svetainėje, 29 Endi
cott St., 2 vai. po pietų, įvyks 
koncertas. Koncertinėje progra
moje dalyvaus armonistas K. 
Barry iš Dedham, Aido Choras, 
po nauja vadovybe, N. Čiapo- 
naitė, pianistė Helen Kižiūtė, 
bet visi su nekantrumu laukia, 
tai išgirsti Konstanciją Menke-, 
liūniūtę.

Konstancija daug kartų yra 
seniau dainavus ir mūsų publi
ka ją myli. Per pastaruosius 10 
nietu ji gyveno Italijoje ir ten 
lavinosi. Per tą laiką visiems 
teko daug pergyventi* gi jai, 
kur siautė karas dar daugiau.

Taigj, po karo baisybių Kons
tancija atsilankė į Ameriką, 
kad pamatyti s&vo senus 'pažįs
tamas ir palinksminti savo gra
žiu balsu. Vasario 22 d. tą pro
gą turės ne vien Worcesterio 
lietuviai, bet ir plačios apylin
kės, kuriuos kviečiame kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti. Da
lyvaukite^ koncerte, išgirskite 
K. Menkeliūniūtę ir kitus dai
nininkus. Paremkite Aido iCho- 
rą.

GERI PIETOS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės j

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172

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

. ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVTAIS.

Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Dailės 'Mylėtoja,s. 5 pusi.—Laisve (Liberty, Litli. Daily) --Tree., Vasario 11, 1948
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LMS III Apskrities 
Praplėstas Posėdis

Sekmadienį, vasario 15-tą, 
Laisvės svetainėje, Įvyks LMS 
3-čios Apskrities Komiteto 
praplėstas posėdis. Į posėdį 
pakviesta iš įvairiu kolonijų 
chorvedžiai ir bent po vieną 
narį iš chorų valdybų.

šio posėdžio tikslas, kad 
galutinai aptarti planus meno 
mokyklai,' kuri organizuojama 
sekančiai vasarai. Laikas, vie
ta, studentai, mokytojai, fi
nansai ir eilė kitų reikalų, su
rištų su meno mokykla, bus 
svarstoma.

Visų meno grupių ir kitų 
organizacijų atstovai kviečia
mi dalyvauti. Prašome pri
būti laiku, nevėluoti.

V. BOVINAS,
LMS 3 Apskr. Sekr.

“Nukrito” Kainos I
Praėjusį pirmadienį New j 

Yorke “nukrito” mėsos kai
nos. Sakysime, kuomet nore-1 
jai nusipirkti stoiko, galėjai ; 
pirktis jo už 79 centus svarą, i 
o kai kur net galėjai gauti ir 1 
už 69 centus svarą.

Moterys, turinčios laiko ir.| 
gerą aplinką, galėjo pasižiū- Į 
rėti ir nusipirkti, palyginti, i 
geros mėsos už palyginamai! 
žemesnes kainas, negu būdavo 
anksčiau.

Kodėl kainos nukrito, yra 
visokių spėliojimų, bet vy
riausia bene/bus tame, kad 
bendras duonos ir kitų valgo
mųjų daiktų (produktų), kai
nų nukritimas pasireiškė viso
je šalyje.

O gal atvyksta ponia de
presija ?

Laukiame Talkininkų
šį ketvirtadienį, vasario 12, 

kartu su Literatūros Draugijos 
1 kuopos mitingu, įvyks Lais
vės bazaro darbininkų mitin
gas. Bus Laisvės salėje, 8 
vai. vakaro.

Kviečiame į talką visus 
brooklyniečius, kviečiame pri
būti į tą susirinkimą ir. stoti 
į Laisvės bazaro • darbininkų 
štabą.

Bazaras įvyks vas. (Feb.) 
20, 21, 22 ir 23 dienomis, bus 
Grand Paradise salėje, 318 
Grand St., Brooklyne.

Kuriems aplinkybės neleis 
bazare dirbti, tie pasirūpinki
te dalyvauti pačiame bazare 
ir nepaskūpėkite pasivaišinti. 
Bus karštų valgių kas vaka
rą, ir tai bus įvairių valgių.

Ligoninėje
Pirmadienį, Laisvės rašti- 

nėn užėjo drg. Mikalauskienė 
ir pranešė, kad Frank Zailskis 
dar vis randasi ligoninėje. Jį 
galima lankyti sekmadieniais 
ir trečiadieniais nuo 2 iki 4 
vai. dieną, Kings County li
goninėje, Ward A-32. Tad 
pažįstami, kurie turite laiko, 
užeikite aplankyti, nes žinote, 
kad ligoninėje visuomet laikas 
greičiau praeina, kuomet atei
na lankytojai.

Majoras Dabar 
Nevažiuos Argentinon

New Yorko miesto majoras 
O’Dwyer atsisakė važiuoti į 
Argentiną, nors ten buvo jis 
kviestas.

• Jurginių Balius Pavyko
Šeštadienį, vasario 7 d., įvy

ko Šv. Jurgio Dr-tės metinis 
balius Grand Paradise salėje, 
žmonių dalyvavo pusėtinai 
daug, bet rengėjai sakėsi, k a A 
būtų buvę daug daugiau pu-i 
blikos, jeigu oras būtų buvęs 
geresnis.

Vis vien, nepaisant to, gali
ma sakyti, kad balius buvo 
sėkmingas. Pačioje didžiulėje 
salėje šoko daug jaunimo 
amerikoniškus šokius, o ant 
viršaus kitoje salėje grojo lie
tuviškus šokius.

Abu orkestrai buvo vado
vybėje Antano Pavydžio. K.

Pakvietimą gavo iš Diego 
Luis Molinari, Argentinos se
natoriaus.

Mr. O’Dwyer atsakė jam, 
kad šiuo metu jis negalįs 
vykti Argentinon dėl susidėju
sių daugybės darbų, tačiau 
ateityje jis mano ten nuvykti.

Būtų pageidautina, kad mū
sų miesto majoras nuvyktų į
tą Lotynų Respubliką ir susi
pažintų su josios žmonių gyve
nimu.

Nepaisant Perono režimo, 
Argentina yra viena žymiau
sių’ Pietų Amerikos respubli
kų.

Šaltis Kočioja 
New Yorko Žmones

Svarbus Brook- 
lyniečių Mitingas

šį ketvirtadienį, vasario 12- 
tą, Abrahomo Lincolno gimta
dienyje, įvyks labai svarbus 
brooklyniečių mitingas Laisvės 
bazaro reikalu. Tas mitingas 
bus kartu su Literatūros Drau
gijos 1 kp. mitingu. Atlikus 
kuopos reikalus, pasitarsime 
Laisvės bazaro reikalu.

Prašome visų dienraščio 
Laisvės patrijotų dalyvauti 
šiame susirinkime ir užsisaky
ti, kuriom dienom jūs galėsi
te bazare pasidarbuoti. Baza
rui reikia daug darbininkų, 
tad prašome padirbėti visom 
keturiom dienom. Kurie ne
galėsite visom dienom dirbti, 
užsisakykite, kuriom dienom 
dirbsite.

Bazaras įvyks vasario-Feb. 
20, 21, 22 ir 23 dienomis, bus 
Grand Paradise salėse, 318 
Grand St., Brooklyne.

Brooklyniečiams bazaras 
yra didelis darbas.» Jie dir-

Neseniai buvo pažymėta, 
kad išyyko O. Bieliauskienė ir 
J. Augutienė į Miami, Fla. 
Dabar gavome atvirutę nuo 
Augutienės, kurioje sveikina 
laisviečius. Sakosi, kad sma
giai praleidžia laiką; saulė 
karšta ir kasdien jos ten mau
dosi.

O. Bieliauskienė taipgi il
sisi gražiai po sunkios ligos. 
Jos vyras, M. Bieliauskas 
(laidotuvių direktorius) šių žo
džių rašytojai pranešė, kad jo 
žmona siunčia visiems drau
gams geriausių linkėjimų.

K.

Pirmą dovaną davė Anta
nas Leimonas, $10 pinigais; 
Leimonas turi barber shop, 
306 Union Ave., Brooklyne.

Kazys Balčiūnas, siuvėjas, 
davė $2 pinigais. Jis taipgi 
pasižadėjo dirbti bazare.

Mykolas Liepa, kuris laiko 
restoraną su gėrimų leidimu, 
pareiškė : “Aš pasikalbėsiu su 
žentu ir mes padarysime gra
žią beskę likerių.”

K. z Rušinskienė, Jackson 
Heights, davė gražių dalykė
lių, kaip tai, skepetą, dvi pi-

| nigines (wallets), skutimo 
' muilinyčią ir gražų set ūką 
! “pot holders.”
Iį* Bazaras įvyksta staigiai, ne
rikėtai, nes buvome mane ne- 
i rengti, bet su sale turėjome 
I kontraktą iš anksčiau ir jie 

■ atsisakė mus paliuosuoti nuo 
i tos obligacijos. Todėl bazarą 
įrengiame. Prašome visų dien- 
I raščio Laisvės patriotų paau
koti bazarui, prašome pasekti 
tuos, kurių vardai aukščiau 
padėti.

Laisvės Administracija.

Jeigu New Yorkas būtų kur 
nors už tūkstančių mylių nuo 
mūs, tai gal ir netikėtume, 
kad jo žmonės taip šąla ir 
vargsta šią žiemą.

Bet mes gyvename mieste ir 
matome, kaip šimtai tūkstan
čių niujorkiečių kenčia sunkų 
gyvenimą — vyriausiai dėl i o, 
kad žmonės negali gauti ku
ro ! Kambariai šalti, nors 
žmones moka nuomas už ap
šildymą.

Tiesa, Jungtinių Valstijų 
laivynas aną dieną paskolino

ba bazare, aukoja ir lankyda
mi pasidaro išlaidų. Toliau 
gyvenantieji, kurie negali nė 
bazaro lankyti, nei dirbti ja
me, turėtų nepaskūpėti pri
mesti bazarui aukų. Nazarui 
dovanos labai yra reikalingos. 
Laukiame jų iš arti ir toli.

Bazaro Komisija.

Sako: Sylvija Buvo Bute, 
Kai Jos Vyrą Nušovė

Prokuroras paskelbė aną

Rožė Vertelkienė (Wort) 
jau kelintas mėnuo kai serga 
ir buvo nustojusi kalbos. Da
bar pradeda atgauti kalbą, 
vaikščioja po koletą minučių 
į dieną ir atrodo, kad prade
da pergalėti ligą.

Vertei kai yra Laisvės skai
tyto j ai ir pažangūs žmonės. 
Linkime jai greit pasveikti.

Beje, Vertelka šiuo tarpu 
užsimokėjo Laisvės prenume
ratą metams ir paaukojo 
Laisvės bazarui $2.

Vanduo Miesto Rotušėj
šiemetinė žiema 

daug New 
entojų. Už- 

miesto rotušę—City

dieną, kad Sylvija Weiner’iene 
buvo bute, kai jos vyras, Chip- 

buvo nušautas

USSR
Dėl Didžiausių Vertybių Užsakykite Mūsų 

STANUARDINIUS MAISTO IR DRABUŽIŲ PUNDELIUS 
Iš Anksto Apmokėtais Muitais ir Kitomis Lėšomis.

F-222—SVORIS 22 SVARAI
1 sv. Miežienės, 1 kv. Augalinio 
Aliejaus, 1 sv. Ryžių, 1 sv. Ka
vos, 1 sv Sviesto, 1 sv. Košės, 
1 sv. Ivory ar Swan Muilo, 1 
dėžė Hazinkų, 5 sv. Cukraus. 1 sv. 
Džiovintų Slyvų, 2 sv. Miltų, 1 

dėžė Pieno Miltelių, 1 
dėžė Salmonų.

KAINA VISO (iškaitant užtikri
nimo mokesni) $21.50

į---------------------------------------------------
C-56

VYRIŠKAM SIOTUI PCNPKLIS
3 3 /R jardai 100G£ Vilnono' Vy
riškam Siutui ; 3 jardai Pamušalo. 
Buckram ir Canvas; Guzikai, Siū
lai, Adatos,\ Padėėkai Peėiams ; 1 

Sveteris 100<%, vilnų (pasirinkit 
spalva).

KAINA VISO (įskaitant užtikrini
mo mokesni) $44.68

Raštu Reikalaukite Dovanai JVIūsų Katalogo, Parodančio 
Gatavus Pasiuntimui Pundelius ir Pilnias Žinias.

> •

. Gražios Buvo Vestuvės
šeštadienį, vasario 7 d., 

Darata Lapikaičiūtė, duktė 
Kazio , ir Margaretos Lapikai- 
Čių, gyvenančių Cypress Hills, 
N. Y., ištekėjo už Edwardo 
Pryer.

Vestuvių pokilis įvyko Lin
coln Cabaret, Jamaica, L. 1. 
Salė buvo puikiai išpuošta, 
stalai išpuošti gėlėmis. Svečių 

i dalydavo labai daug, kaip tai, 
iš Great Neck, Pennsylvanijos, 
New Hyde Park ir tt.

Svečius linksmino daininin
kas su gražiomis dainomis. Jo 
pavardės neteko sužinoti, bet 
sako, kad svečiai buvo labai 
užganėdinti jo dainavimu.

Jaunavedžiai išvyko į Flo
ridą praleisti tris savaites me
daus mėnesio. Visi jų drau
gai, giminės ir pažįstami lin
ki jauniems Pryer’iams laimin
go ir linksmo vedybinio gy
venimo.

Šią žinią telefonu pranešė 
Laisvės Administracijon He
len Mear.

Komunistų Vadai Svars
tė Šių Dienų Problemas 

Daily Worker praneša, kad 
š. m. vasario mėn. 3, 4 ir 5 
dienomis Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partijos Nacionalis 
Komitetas buvo suvyk ęs dis- 
kusuoti bėgamuosius šių die
nų reikalus. Tai įvyko. New 
Yorke.

Išsamius raportus pateikė 
komunistų partijos pirminin
kas Wm. Z. Fosteris ir gene- 

Bralinis partijos sekretorius 
Eugene Dennis. z

Be politinių bėgamųjų rei
kalų buvo diskusuota apie tai, 

v kaip sutvirtinti partiją, įtrau
kiant jon juo daugiau darbo 
žmonių.

Apvogė ir Apmušė
William Pesselnik yra senas 

žmogus, 70 metų amžiaus. Jis 
laiko laikrodžių ir kitokių 
auksinių daiktų krautuvėlę po 
numeriu 1 Essex St., Manhat- 
tane.

Ir štai, kaip'įvyko: du jauni 
banditėliai įėjo į jo krautuvė-
lę (praėjusį pirmadienį), su
rišo jį; apkūlė ir, pasiėmę apie 
$800 grynų pinigų, pabėgo.

Jis sako, kad jis savo “sve
čius” gal galėtų lengvai pa
žinti, jei juos policija sugau
tų. Vienas jų prieš kiek laiko 
buvo pas jį su kokiu tai užsa
kymu, — žiedo pataisyti.

miestui 4,200,000 galionų aliė- 
jaus-kūro. tačiau jis dar nėra 
visur pristatytas, nors gvven-j py Weiner’is, 

sausio 13 d.
Chippy buvo “bukis” 

(bookie), ir kas jį nušovė, kol 
kas liekasi paslaptimi.

Ligi šiol buvo manyta, kad 
Sylvija, jo žmona, buvo išė
jusi pasivaikščioti, kuomet jos 
vyras buvo “nudėtas.” Bet 
dabar prokuroras atidengė tą 
“paslaptį,” kad ji buvo bute, 
kuomet užmušėjystė įvyko.

Tačiau prokuroras nėtvirti- 
na, kad Sylvija būtų savo vy
rą nušovusi. Visvien ji buvo 
sulaikyta kaipo liudininkė.

Jiedu gyveno luksusiniame

tojai laukia jo, kaip kokio iš
ganymo. Pagaliau tie keturi 
milijonai galionų New York ui 
—lašas jūroje.

Automobiliy Paroda
Pirma pokarinė automobilių 

paroda New Yorke įvyks ko
vo 8-14 dienomis, Seventy 
First Regiment Armory, Man
hattan e.

Sakoma, ten bus išstatyta 
šimtai naujų automobilių. Bet 
ne tik naujų, — bus ir senų,
kurie jau yra atgyvenę savo 
dieneles. t »

apartmentnamyj, 68 E.* First 
8t.. Manhattane.

, Piktadariai, sakoma, tikėjosi 
daugiau gauti “grynų pini
gų,” negu jie gavo.

Visvien apmuštas senukas 
buvo nugabentas į ligoninę ir 
.ten gydomas.

Adam V. Walmus, D. D. S g 
| DAKTĄRAS-DENTISTJAS | 
H •f §

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.
. / 

....... ......     m.Me ................................ i.i*

k LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
| Steven Augustine & Frank Sanko

I
 SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

$ Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

I
“ ATDARA DIENA IR NAKTĮ 7 .DIENAS SAVAITĖJE

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

___________ r
VALANDOS:

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

> ir sekmadienį.

M.
i

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

Tel. SOuth 8-5569

TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Stanley 
ZUBA VICIUS
TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St., 

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

Kas Vakara Nuo 7 vai.
c

šeštadieniais ir sekma
dieniais -ištisą dieną.

V...........  ■ ..... '

šiurkšti 
žiauriai užgavo 
Yorko miesto gyv 
gavo ji ir 
Hali.

Vienoje 
prasimušė 
tekėti tiesiai ties ta vieta, kur 
kabo Andrew Jacksono alie
jinis portretas.

Tuojau buvo pastatyti spe
cialistai skylei surasti ir jai 
užtaisyti.

vietoje kažin kaip 
vanduo ir pradėjo

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
vasario 12 d., Laisves salėje. Kvie-‘ 
čiame visus narius ir ne narius da
lyvauti šiame susirinkime. Atlikę 
kuopos reikalus turėsime pasitarimą 
Laisvės bazaro reikalu.

Bazarui reikia darbininkų. Ateiki-' 
te į šį mitingą ir ištikote į Laisvės, 
bazaro darbininkų štabą. (34-36)

■■ GYDYTOJAS

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

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen' 4-0203

Valandos:

I

K

WORLD TOURISTS .Nc
18 WEST 23RD STREET • NEW YORK 10, N. Y. ' 

ORCHARD 4 - 4 6 6 0 ?

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Peter
KAPISKAS

BAR & GRILL

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

Degtines, Vynai ir Alus 
RHEINGOLD 

BEER & ALES

i Egzaminuojant Akis,- 
į Rašome Receptus i
i Darome ir Pritaikome Akinius •

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

Pergarbaniuojame ant jūsų se
no permanent be plaukų laužymo 
ar bi kokio kirpimo.

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

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

ST. 2-8342

grupių ir pavienių.
* Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmajiavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel.- GLenmore 5-6191

32 Ten Eyck St.
BROOKLYN, N. Y,

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend
able. 382.83

>

Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
701 Grand St., arti Graham Ave., BrooklynBrooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770
6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Vasario 11, 1948

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST. 

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3983. '

įvairybe kostu- 
džiulerių. Sųk- 
setai Elgin — 

Išdirbinio,

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

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

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line . . .
17'jtweh. >33.78

Manager

JOHN A. PAULEY

■ -

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

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

Atlikite savo pasirin
kimą dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktą iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir < 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

ROBERT LIPTON
Jeweler




