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Atidžiai klausiau prezidento 
Trumano kalbos, sakytos pra
ėjusį ketvirtadienį Washingto
ne ir per radiją transliuotos 
visos šalies žmonėms.

Koks nepavykimas*. . .
Demokratu partiją p. prezi

dentas vadina “progresyvių li
beralų partija.” Tai pašiepi
mas progresyvių liberalų, 
daugiau niekas!

‘ Ai’ progresyvus žmogus, 
progresyvi vyriausybė gali 
šiandien remti fašistiniai-mo- 
narchistinę Graikijos valdžią?

Ar progresyvi vyriausybė 
gali remti hitlerini čiang Kai- 
šeką Chinijoje?

Ar progresyvi vyriausybė 
pradėtų puolimus ant pažan
giųjų darbo žmonių veikėjų, 
koki šiandien atliekami Ame
rikoje ?

žinoma, ne!
★ ★ ★

Prezidentas Trumanas savi
nas! Jeffersoną.

Kur čia tas panašumas?
Jeigu šiandien Amerikoje 

yra asmuo, kurį galima gre
tinti prie Jeffersono, tai juo 
yra Henry A. Wallace,—liau
dies draugas.

Paimkite Jeffersono vaid
menį, vaidintą John Adamso 
prezidentystės laikais—18-tojo 
amžiaus pabaigoje, — ir jūs 
surasite, jog Thomas Jeffer- 
sonas tuomet vaidino kaip tik 
tokį vaidmenį, kokį šiandien 
vaidina Henry A. Wallace!

Gi Trumanui liekasi John 
Adamso rolė.

1800 metais John Adams 
pralaimėjo — šalies preziden
tu buvo išrinktas Thomas 
Jeffersonas!. . .

Tenka priminti: preziden
tui Trumanui labai nesisekė 
kalbėti.

Jo balsas susilpnėjo, žo
džiai kažin kaip gerklėje 
kliuvo, kirtosi.

Sėdėdamas prie radijo pri
imtuvo, klausydamas prezi
dento kalbos, žmogus tuojau 
galėjai įsivaizduoti, kad toje 
salėje, kur demokratų parti
jos lyderiai valgė vakarienę, 
slankiojo šmėkla,— Wallace’o 
šmėkla.

Ji prislėgė ne tik svečius, 
bet ir kalbėtojus.

Bronxas jiems gadino apeti
tą. . . x

★ ★ ★
Miestas Anshan—Mandžu- 

rijos Pittsburgh u vadinamas— 
perėjo į liaudies armijos ran
kas.

Akylus stebėtojai teigia, jog 
neužilgo visa Mandžurija bus 
liaudies rankose.

čiang Ka-šėkas pralaimi vi
suose frontuose; jam ir lem
ta pralaimėti. Anksčiau ar 
vėliau visa Kinija pereis liau
dies kontrolėm

Tačiau prezidentas Trufha- 
nas reikalauja, kad Jungtinių 
Valstijų kongresas paskirtų 
dar apie pusę bilijono dolerių 
Čiang Kai-šekui!

Artai ne tragi-komedija ? !
★ ★ ★

“Po lygiai septynių mėne
sių tylos štai ‘Amerika’ vėl pa
sirodo,” praneša iš miego at
sikėlusi mūsų kaiminka.
. Dabar šis savaitraštis įsikū
rė Grand gatvėje, Brooklyne.

“Amerika” nepasirodė per 
septynis mėnesius dėl to, kad 
ji buvo “eviktyta” iš patalpų 
ir negalėjo lig šiol susirasti 
naujos vietelės.

Juozas Laučka jau nebe 
redaktorius, neigi A. Vaičiu
laitis. Abu jiedu “atkando 
dantį.”

Dabar “Ameriką” redaguos 
L. Žitkevičius, kuris “mūsų 
apylinkėje gyvena dar tik ke
li mėnesiai.”

Na, o Vienybės redagavimą 
Juozas Tysliava atidavė Vin
cui Rasteniui, irgi tik neseniai
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ČECHOSLOVAKŲ VALDŽIA žydai kaltina anglus
UŽKLUPO KLERIKALINĮ JERUZALĖJE
SĄMOKSLĄ PRIEŠ JĄ
Suimta Tūli Reakcininkų Sąmokslo Vadai, tarp Jų 
Du Kapitonai; Socialdemokratai Tariasi su Komunistais

Praga, Čechoslovakija. — 
Šio krašto vidaus reikalų 
ministerija sučiupo reakci
nių Nacionalių Socialistų 
Partijos dokumentus, ku
rie smulkmeniškai parodo, 
kaip jie planavo nuversti 
demokratinę čechoslovaki- 
jos respublikos valdžią. Ta
po areštuoti kai kurie to 
sąmokslo vadai, jų tarpe 
armijos štabo kapitonai V. 
Tajchman ir Jaroslav Ne- 
mecek. Įsakyta suimt ir Pa
velą Tigridą, Katalikų Par
tijos savaitraščio Vyvoj re
daktorių; bet jis turbūt, pa
bėgęs į amerikonų užimtą 
Vokietijos dalį.

Komunisto premjero Kle
mento Gottwaldo vyriausy
bė apstatė ginkluotais sar
gais seimo rūmą, valdžios 
raštinės ir svetimų kraštų 
atstovybes; uždarė Slovaki
jos rubežius ir pakeitė de
šiniuosius jos ministrus. 
Slovakija yra pusiau savi-' 
valdinė Čechoslovakijos da
lis. Joje ypač įsigalėjo kle
rikalai, kurie karo metu 
bendradarbiavo su naciais 
okupantais.

Buvo skelbiamas visuoti
nas darbininkų streikas 
vienai valandai antradienį, 
kaip protestas prieš pavojų 
respublikai iš reakcininkų 
pusės.

Dešinieji praeitą savaitę 
mėgino suardyt valdžią; 
todėl pasitraukė tuzinas jų 
ministrų — vadai (fašis- 
tuojančių) Nacionalių So
cialistų, Katalikų Liaudi
ninkų ir Slovakų Demokra
tų Partijų. Tuomet premje
ras Gottwaldas kreipėsi į 
prezidentą Ed. Benešą (po
litiniai nepriklausomą), kad 
leistų paskirti pažangesnius 
ministrus vieton' pasitrau
kusių. Benes dar neužgyrė 
pasitraukimų ip siūlė vėl 
sudaryti ministrų kabinetą 
iš visų partijų, neatmetant 
ir tų, kurie bėgo iš valdžios. 
Jis užtikrino* jog premjeru

ir toliau bus komunistas, 
nes komunistai yra skait
lingiausia seimo partija.

Kairieji socialdemokratai 
sutiko tartis su komunistais 
dėl ministrų kabineto pa
pildymo ir sudėtinės val
džios sudarymo.

Seime komunistai turi 
114 atstovų, o socialdemok
ratai 37. Taigi jie bendrai 
gali sudaryti daugumą sei
mo, kuris viso susideda iš 
300 narių.

Prezidentas Benes šaukė 
žmones laikytis ramybės, 
kad tvarkiai galėtų persi
organizuoti ministrų kabi
netas.

Jeruzalė. — Žydų vadai 
apkaltino anglus už baisią
ją nedorybę, kur buvo iš
sprogdinta Ben Yehudos 
gatvė ir užmušta 52, o su
žeista 300 žydų, pačioje žy
diškos Jeruzalės dalies šir
dyje. Arabų komandierius 
Abdul Kadar Husseini vie
šai paskelbė, kad jo tautie
čiai įvykdę tą sprogimą, 
bet žydai tvirtina, kad jis 
meluoja, pridengdamas an
glus, arabų bendradarbius.

Abdul Kadar taip pat gy- 
rėti, kad išvien su arabais 
veikia prieš žydus vokiečiai 
(naciai), lenkai, italai ir 
anglai “savanoriai”.

Žydų centras buvo šitaip 
išsprogdintas. Atvažiavo du 
šarvuoti kariniai anglų au
tomobiliai, prikrauti spro
gimų. Tuomet išlipo iš» au
tomobilių vyrai, apsirengę 
karinėmis anglų uniformo
mis ir šūviais iš tolo pade
gė sprogimus.

Berlyno Laikraščiai Įspėja, kad 
Sovietai Supliektų Užpuolikus

TAPT REIKALAUJA 
GREITOS KARINĖS 
PARAMOS ČIANGUI

SEN. TAYLOR- TRECIOS 
PARTIJOS KANDIDATAS 
I VIGE - PREZIDENTUS
Jisai Smerkia Karinę Truinano Demokratų ir Republikonu 
Politikų, Jų Reakciją ir Pasidavimą Wall Strytui

Marshallo Planas Yra 
Karinis, Sako Wallace

Washington, vas. 24. — 
Henry Wallace pareiškė 
kongresmanų' komitetui, jog 
Marshallg> planas vakarinei 
Europai siekia pavergti ją 
ir sumobilizuoti vakarų Eu
ropos tautas karui prieš So
vietus. 7

Detroit, Mich. — Repub- 
likonas senatorius Taftas 
viešoje kalboje čia smerkė 
prez. Trumanąir valstybės 
sekretorių Marshallą, kad 
jie, girdi, “negana remią” 
Chinijos valdovą Čiang Kai- 
šeką. Taftas, vienas repub- 
likonų kandidatų į prezi
dentus, šaukė greitai duoti 
Čiangui bent tiek karinės 
paramos, kaip Graikijos 
monarchistam. Jis tvirtino, 
jog sumušti chinų komunis
tus ėsą net svarbesnis rei
kalas, negu stiprinti vaka
rinę Europą. Taftas įspėjo, 
kad komunistai greit gali 
užimt visą Mandžurija.

Kongresmanas Bender Įtaria 
Jankius Kaip Graikijos 
Partizanų Kankintojus

Washington. — Republi- 
kon. kongresmanas George 
H. Bender kaltino ir ame
rikonus oficieriųs už žmog
žudiškus žiaurumus Graiki
joj. Jis nurodė, kad jankių 
oficieriai stovėjo ir šaltai 
sau žiūrėjo, kuomet monar- 
chistai Salonikoj kruvinai 
badė ir visaip budeliąvo va
romus gatve partizanus bei 
jų šalininkus. Kongr. Ben
der atsišaukė į prez. Tru- 
maną, kad uždraustų Ame
rikos oficieriam dalyvauti 
tokiuose barbarizmo žy
giuose. Kartu Benderis rei
kalavo užgint Graikijos mo
narchistam žudyt suima
mus partizanus.

Berlin. — “Pergalingoji 
Sovietų armija yra apsigin
klavus pirmosios rūšies 
ginklais; ji yra ištikimas 
sargas Sovietų Sąjungos ir 
pastovios taikos”, kaip ra
šė vas. 22 d. laikraštis Ta- 
eglische Rundschau, lei
džiamas vokiečių kalba so
vietinėje Berlyno dalyje. Jis 
sekamai perspėjo imperia
listus, planuojančius naują 
karą prieš Sovietų Sąjun
ga:

“Yra didelė spraga tarp 
imperialistų geismo užkurti 
naują pasaulinį karą ir jų 
galimybių dėl pasisekimo 
tokiame kare. Nes mylin
čios taiką jėgos yra tokios 
stiprios, kad naujieji užpuo
likai taptų pragaištingai iš
taškyti.”

“Progresyvis karinis ir

mokslinis Sovietų armijos 
išsivystymas užtikrina, jog 
sovietinė kariuomenė būtu 
nenugalima susikirtimuose 
su kapitalistinių valstybių 
armijomis. Taigi karo kur
stytojai turi suprasti, jog 
piktadariškos jų intencijos 
privestų juos prie tokio li
kimo, kokio susilaukė Hitle
ris ir jo bendradarbiai.”

Kitas vokiečių laikraštis, 
leidžiamas sovietinėje Ber
lyno dalyje, Berliner Zei- 
tung, sakė redakciniame sa
vo straipsnyje:

“Sovietų armija yra pati 
lemiamoji jėga taikos lai
mėjimui”. Jokia kita jėga 
negalėtų prilygti sovietinės 
armijos galybei. Ir klysta 
tie, kurie bando žodžiais 
mažinti Sovietų armijos 
galybę.

Washington.— Demokra
tas senatorius Glen H. Tay
lor (iš Idaho) vas. 23 d. su
tiko būti trečios partijos 
kandidatu į Jungtinių Val
stijų vice-prezidentus. “Aš 
veiksiu išvien su Henry 
Wallace’u,” tos partijos 
kandidatu į prezidentus, 
pareiškė sen. Taylor, kalbė
damas per radiją pirmadie
nio vakare. Taylor, pir
miau buvęs laivastatyklų 
darbininkas, o paskui far- 
meris, sakė:

“Dabar aš galėsiu lais
vai kovoti prieš demokra
tų - republikonu sąjungą ir 
prieš visus jų darbus:

CHINŲ KOMUNISTŲ 
PATRANKOS JAU . 
DREBINA MUKDENĄ

Po Y emerio Karaliaus Nužudymo, 
Kilo Pilietinis Karas

Kairo, Egiptas. — Išsi
veržė pilietinis karas Yeme- 
ne, mahometoniškoje vals
tybėje, pietiniai-vakarinia
me Arabijos pussalio gale, 
po to, kai buvo nužudytas 
Yemeno karalius Jahja, 82 
metų amžiaus.

Sykiu buvo užmušti du 
karaliaus sūnūs ir nužudyti 
premjeras Abdul I. H. el- 
Amir ir karaliaus sekreto
rius Kadi Abdul K. Muthar.

Nauju karalium pasiskel
bė kitas nužudyto karaliaus 
sūnus, Seir el-Hak Ibrahim, 
kuris keldavo maištus prieš 
tėvą. Sostą užėmusio sū
naus vyriausias ministras 
yra Sayed Abdulla Ahmed 
Wazir, aukščiausias Yeme
no dvasiškis, buvęs velionio 
karaliaus premjeras.

Tuo tarpu savinasi sostą 
ir Vyriausias nužudyto ka
raliaus sūnus S. El-Islam 
Ahmed, kuris su dviem bro
liais laikosi EI Gofla tvir

tovėje. Velionis karalius 
turėjo 16 sūnų.

Šešios kitos arabiškos val
stybės pareiškė, kad jos ne
leis kitiem kraštam kištis 
į vidujinius Yemeno reika
lus.

Yemeno karalija turi 
75,000 ketvirtainių mylių 
plotą ir apie 4 milionus gy
ventojų. Tai derlingiausias 
Arabijos pussalio kampas.

Duos Dar 35,000 Šautuvu 
Graikijos Monarchistam

Athenai, Graikija. Gene
rolas William G. Livesay, 
Amerikos karininkų galva 
Graikijoj, pranešė, kad 
graikų monarchistai gaus 
dar 35,000 šautuvų karui 
prieš partizanus; esą, 
“patrijotiniai Graikai Lon
done nupirks” monarchis
tam 28,000 šautuvų iš Ang
lijos, o Amerika pridės 7,- 
000.

Peiping, Chinija. — Iš 
Mukdeno atlėkę misionie
riai praneša, jog nuo chinų 
komunistų artilerijos dreba 
visas Mukdeno didmiestis, 
Mandžurijoj.

Anglų žinių agentūra 
Reuters teigia, kad komu
nistai atakuoja tautininkų 
lėktuvų aikštę tik už pus
antros mylios nuo Mukde
no. Komunistai užėmė Faku 
ir apgulė Wantai miestą, 
Mukdeno apygardoje. Da
bar jie maršuoja linkui 
Yingkow prieplaukų mies
to, pietinėj Mandžurijoje. 
Traukdami artyn Yingkow, 
jie atgriebė Kowpangtze 
geležinkelių mazgą.

Kaltina Vakarinius 
Naciy Rėmėjus

Viena, Austrija.— Minint 
čia 30 metų sukaktį nuo 
sovietinės armijos gimta
dienio, generolas L. V. Ku- 
rasovas, Sovietų komisio- 
nierius Austrijai, vas. 22 d. 
kaltino vakarines valstybes 
(ypač anglus-amerikonus) 
už nacių paruošimą antra
jam pasauliniam karui. O 
ir tame kare vakariniai tal
kininkai labiau stengėsi nu
silpninti Sovietus, negu su
naikint hitlerininkus, kaip 
tvirtinę Kurasovas. Ameri
kos ir Anglijos diplomatai 
įsižeidė Kurasovo pastabo
mis ir apleido tą iškilmę.

Prieš Tafto-Hartley įstaty
mą, prieš vęrstiną visuotiną 
karinę tarnybą, prieš stū
mimą į karą, prieš aukštas 
kainas, prieš žmonių 
skriaudas dėl jų tautybes 
bei spalvos ir už sugrąžini
mą nuslopintų politinių 
laisvių.

“Aš kovosiu prieš reakci
nes politines mašinas, prieš 
surembėjusius žmonių lais
vės priešus ir už pamatines 
amerikiečių teises.

“Aš galėsiu be baimės 
kovoti už dalykus, kuriais 
aš tikiu. Aš nesu bendras 
jokių nešvankių Pauley’ų, 
aš neturiu jokių ryšių su 
žibalu nei su Wall Strytu, 
nei su generolais, nei su po
nų saujele.”

Senatorius Taylor tęsė:
“Demokratų partija nusi

žudė, atmesdama pažangią 
Roosevelto politiką. Wall 
Strytas ir karininkai per
ėmė tą partiją į savo ran
kas. Aš neapleidžiu buvu
sios rooseveltinės demokra
tų partijos. Ta partija ma
ne apleido.

“Džiugu, jog 1948 m. rin
kimuose mes turėsime kur 
eiti, kad galėtume veikliai 
politiniai kovoti”— per tre
čiąją partiją.

“Wallace yra vienintelis 
žmogus, kuris gali sustab
dyt ‘šaltąjį karą’ ir atsteigt 
tarptautinius geros valios 
santykius.

Sovietų Sąjunga nori 
taikos, bet Trumano val
džia mobilizuoja Rusijos 
priešus, todėl “Sovietai turi 
ruoštis atremti pavojų.” 

“Marshallo plano tikslas 
yra karinis, ir aš balsuosiu 
prieš jį. Senate aš duosiu 
pataisymą, kad (vieton to 
plano) būtų tiktai per Jung. 
Tautas šelpiami alkani 
žmonės užsienyje.”

Graiką Partizanai Išėmė 
Iš Kalėjimo 15 Žmonių

Athenai, Graikija.— Par
tizanų būrys įsiveržė į Gy- 
thion miestelį Peloponnese, 
pietiniame Graikijos pussa- 
lyje; įveikė žandarus ir pa
leido 15 demokratin. žmo
nių iš kalėjimo. Vakarinėje 
Makedonijoje partizanų ar
tilerija bombardavo monar- 
chistų pozicijas Ardea mie
ste.

ORAS.—Būsią lietaus.

SOVIETAI ATMUŠTU IMPERIALISTUS, PAREIŠKĖ MARŠALAS BULGANINAS
Maskva.— Sovietai, “sėk

mingai statydami komunis
tinę visuomenę, privalo būti 
visuomet pasiruošę, atremti 
gręsiančias atakas iš impe
rialistų pusės,” kaip įspėjo 
maršalas Nikolajus A. Bul
ganin, ginkluotų jėgų mi-

atvykusiam iš Europos.
Pabėgėliai “grinoriai” re

daguos tuodu laikraščiu, — 
“atkąs dantį” ir jiedu.

nistras ir premjero pava
duotojas.

Savo įsakyme dėl 30 me
tų sukakties nuo Sovietų 
armijos ir karinio laivyno 
įkūrimo, Bulganinas vasa
rio 22 d. pareiškė:

“Šiame pokariniame lai
kotarpyje ginkluotos mūsų 
jėgos dar žymiai pasitobuli
no kariniame ir politiniame 
moksle. Bet dėl to mes ne
privalome jau pasitenkinti

ir su pasididžiavimu ramiai 
sau sėdėti.”

Bulganinas priminė sėk
mingas Sovietų pastangas 
pokarinio Penkmečio Plano 
vykdyme ir tęsė:

“Sovietų Sąjunga siekia 
tarptautinės taikos; jinai 
maršuoja priekyje visų pa
žangiųjų pasaulio jėgų, ko
vojančių už pastosią demo
kratinę taiką ir už saugu
mą visom tautom. Todėl

liaudiška demokratija, lais
vės ir taikos draugai ištisa
me pasaulyje remia užsie
ninę mūsų politiką. O gink
luotos mūsų jėgos saugo tą 
politiką.”

Maršalas Bulganinas nu
rodė, kaip po Pirmojo pa
saulinio karo sovietinė ar
mija ir liaudis sumušė sve
timuosius užpuolikus ir na
minius priešus. O Antraja
me pasauliniame kare, sakė

Bulganinas, “vienos gink
luotos Sovietų jėgos suplie
kė vokiečių fašistus ir jų 
sąjungininkus ir sutriuški
no hitlerinę Vokietiją.”
Saliutai Maskvoj, Vilniuj ir 
kt. Tarybinių Respublikų

Sostinėse
Sveikinant 30 metų su

kaktį nuo Sovietų armijos 
ir laivyno įsteigimo, vasa
rio 23 d. buvo iššauta po 30

salvių (saliutų) šūvių iš pa
trankų Maskvoj, Vilniuje ir 
kitose Tarybinių Respubli
kų sostinėse. Tokiu skai
čium artilerijos šūvių taip
gi buvo pagerbta ši sukak
tis Leningrade, Stalingra
de, Odessoj ir kituose hero
jiškuose miestuose.

Jeruzale. — žydai iš mi
nosvaidžių bombardavo an
glų policijos stotį.
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Istorija Be Pradžios ir Pabaigos
Bronxo rinkimų rezultatai tikrai sumaišė redakto

rių, kolumnistų ir senųjų partijų politikierių protą. 
Kiekvienas tuos rezultatus aiškina savaip. Kiek galvų— 
tiek teorijų ir filosofijų. “Liberališko” dienraščio “PM” 
redaktorius Max Lerner mano, kad 24-to distrikto pilie
čiai balsavo už Isacson todėl, kad jie žinojo, jog jokio 
pavojaus, išrinkti reakcinį republikonų nėra, nes republi
konų partija tame distrikte esanti labai silpna. Šis dis- 
triktas esanti išimtis ir jis pilnas vilties, kad kituose rin
kimuose ir kituose distriktuose Amerikos žmonės Bronxo 
piliečių pavyzdžio neseks ir už Wallace ir jo šalininkus 
nebalsuos.

Demokratų partijos Bronxo lyderis Flynn aiškina 
savo nelaimę tuomi, kad 24-to distrikto piliečiai su de
mokratų simpatijomis miegojo namie, kuomet darbiečių 
ir komunistų simpatikai ėjo ir balsavo. Bet Flynno leite
nantai sako: “Ne tiesa, mes piliečius išvedėme balsuoti, 
bet jie badavo, už Leo Isacson.”

Demokratų Partijos nacionalis pirmininkas senato
rius McGrath kaltina demokratų miegojimą ir daro iš
vadą, kad šitie rinkimai parodė komunizmo didžiausi pa
vojų “daug didesnį, negu mes įsivaizduojame.”

CIO Politinės Veiklos Komitetas, kuris griežtai iš
stojo prieš Henry Wallace ir trečiąją partiją, ir be jokių 
ribų įsimylėjo į Trumaną, sutinka su McGrath išvada ir 
tikisi, kad piliečiai tokių “šposų” nepakartos jokiuose 
rinkimuose.

Patys 24-to distrikto demokratų vadai kaltina mies
to administraciją, nes jinai laiku nuo gatvių sniego ne- 
nuėmus. Balsuotojai taip supykę, jog keršydami miesto 
valdžiai, balsavę už darbietį į Kongresą!

Pats Trumanas taip išsigando šių rinkimų rezulta
tų, jog vasario 19 dieną 'kalbėdamas demokratų pokilyje, 
visą* prakalbą pašventė “liberalizmui” ir prieš reakciją. 
Demokratų partija esanti liberališka, o republikonų —re- 
akcijoniška.

Žymus demokratii šulas Chester Bowles, buvęs OPA 
administratorius, sako, kad paskutiniais penkiolika metų 
balsuotojai labai išgudrėjo ir dabar jau moka tikrąjį li
beralizmą atskirti nuo falšyvo liberalizmo. Jis mano, 
kad demokratai Trumano vadovybėje pasidarė falšyvo 
liberalizmo apaštalais. Jie turi sugrįžti prie Naujosios 
Dalybos liberalizmo, arba jie politiniai yra pražuvę! Li
beralizmas turįs išplaukti ne iš pilvo, bet iš širdies.

Bowles nusiskubino Washingtonan, matėsi su prezi
dentu ir paaiškino jam, kokia tragedija ištiko demokra
tus. Todėl, sakoma, vakare Trumanas taip karštai kal
bėjo apie liberalizmą.

Nors republikonų balsai tame distrike beveik išnyko 
(1946 metų rinkimuose jų kandidatas surinko 16,000, o 
šiuos rinkimuose begavo vos 1,400), tačiau republikonų 
partijos aspirantas į prezidentus Harold Stasšen tvirti
na, kad šitie rinkimai aiškiai parodė prezidentiniuos rin
kimuose laimėjimą republikonų kandidato. Rudens rin
kimuose piliečiai balsuosią už “pažangų, humanitaringą 
republikonų kandidatą.”

. New Yorko senatorius Ives, Thomas Dewey dešinio
ji ranka, sako, kad šitie rinkimai visiems aiškiai parodė, 
jog iš Wallace nebegalima juokų krėsti, jog republiko- 
nai negali džiaugtis ir tikėtis, kad jau bile koks republi- 
konas galės laimėti rinkimus šį rudenį.

Republikonų partijos nacionalis pirmininkas Carroll 
Reece džiaugiasi ir sako, kad “dabar demokratai užmo
ka už savo susidėjimą su išdavikiškomis ir radikališko- 
mis grupėmis.”

Tik tikrai pažangūs žmonės šaltai ir rimtai vertina 
šių rinkimų rezultatus. Idaho senatorius Glen Taylor 
sako, kad šitie balsai, paduoti už Isacson, “yra balsai už 
taiką, prieš karą ir už Jungtines Tautas.”

New Yorko valstijos komunistų partijos pirminin
kas Robert Thompson teigia, kad “Amerikos Darbo Par
tijos kandidato Leo Isacson laimėjimas yra didžiulis žmo
nių laimėjimas.” Isacsor* aiškiai ir atvirai pasmerkė Mar
shall Planą, šitie rinkimai tuo būdu parodė Amerikos 
žmonių nusiteikimą prieš Trumano užsieninę politiką. 
Jie parodė Wallace-trečiosios partijos judėjimo įtaką. 
Ypatingos reikšmės yra negrų nusistatymas. Penkioliko
je balsavimo distriktų, kurie negrais tirštai apgyventi, 
Isacson gavo 56 nuošimčius visų balsų! O 1946 metais 
tuose pačiuose distriktuose darbiečių kandidatas gavo 
vos 23 nuoš. visų balsų. Šiuose rinkimuose Amerikos 
Darbo Partija laimėjo naujų jėgų. Pagaliau Isacson iš
rinkimas supliekia ir palaidoja argumentus tų, kurie sa
ko, kad trečiosios partijos judėjimas susilpnins pažan
giąsias jėgas. Kaip tik priešingai: šis judėjimas tiktai 
sustiprins pažangiąsias jėgas. Amerikos žmonės turės 
progą balsuoti už kandidatus, kurie atstovauja jų intere
sus. Jiems nebereikės iš dviejų blogų pasirinkti vieną 
blogą!

Toliau Thompsonas teigia, kad šitie laimėjimai pa
rodo, jog į Kongresą bus galima išrinkti visą grupę pa
žangu} žmonių. Tokia grupė tuojau pakeis visą Kongre
so pobūdį. Amerikos Žmonės turės Kongrese savo atsto
vais.

Jis ypatingai storai pabrėžia tą faktą, kad šiuose

NEPAKLAUSĖ SAVO SĄ
ŽINĖS IR TODĖL 
PADARĖ KLAIDĄ

So. Bostono Darbininke 
(vas. 17 d.) tūla A. Pruns- 
kytė rašo atsiminimus 
“Kaip Mes Bėgome iš Lie
tuvos”. Ji smulkmeniškai 
aprašo savo skaudžius pa
tyrimus. Kelionė prasidėjus 
šitaip:

Išaušus 9-jai liepos kėlė
mės ir baigėme paskutiniuo
sius pasiruošimo darbus. 
Nors daug kam nekalbėjome 
apie mūsų išvykimą, bet gal 
vieni nuo kitu sužinoję kai
mynai rinkosi mūs išleisti. 
Tarp ju buvo ir vietiniu Tu
su. Kai kurie kaimynai su
valgė su mumis paskutinius 
pusryčius. Kelionės kaimy
nėms Įteikiau dovanėlių. Bro
lis kaimynui j pardavė karvę 
—bus keliohe-i daugiau pini
gų* Kitus visus gyvulius pa
likome ūkyje.

Vienuoliktą valandą stovė
jo jau pridėti gėrybių du ve
žimai ir juose pakinkyti ar
kliai. Stovėjome gonkose 
apsupti kaimynų. Dar aki
mirksnis ir jau bus sudiev, 
miela tėviškėle!

Jų kaimynai, matyt, buvo 
nepaveikti nacių propagan
dos ir nesiruošė bėgti. Dar 
gi, pasak Prunskytės, jie 
jiems kalbėjo:

—-Atkinkykite arklius ir 
pasilikite vietoje. Galėsite 
savo ūkyje negyventi. Atei
site i mano namus. Būsite 
kaip savas. Ką mes valgysi
me, tą ir jūs. Jau priaugi
note vėl daugiau gyvulių ir 
galvojat viską palikti — gal 
ir gero linkėdamas kalbėjo 
kaimynas rusas.

—Ačiū jums labai! Jau 
pasiruošėme, reikia važiuoti, 
—atsakė brolis.

—Likite jūs! Moterims juk 
nėra taip pavojinga—aiškino 
man kaimynai.

Iki šiol laikiausi, bet da
bar pravirkau. Gaila buvo 
tėviškė palikti ir, galvojau, 
liūdna būtų vienai pasilikus.

—Dėkoju jums! Bet va
žiuosiu ir aš — atsakiau.

Pakelyje buvę sustoję 
pas savo gimines ir su jais 
atsisveikinę. Giminės atsi
sakė palikti savo žemę ir 
bėgti su vokiečiais Vokieti
jon. Ir taip, girdi, Lietuvo
je pasiliko “didelė daugybė 
mūsų tautiečių.”. Ir gerai 
jie padarė. Dabar jie atsta
to Lietuvą ir džiaugiasi ne
paklausę hitlerinės propa
gandos šinkorių.

Pagaliau, bėgliai atsidūrę 
prie pat Vokietijos rube- 
žiaus. Prunskytė rašo:

Šiuo, paskutiniu mūsų ke
lionės momentu, gimtosios 
šalies meilė ir nežinoma at
eitis svetimoj žemėj sukėlė 
mumyse daug abejonių. Ke
lias valandas prie pat Jur
barko, miškelyje, susėdę 
svarstėme klausimą, bėgti j 
Vokietiją, ar grįžti atgal.

Syki pajudėjus iš namų ir 
esant atkirstiems nuo savojo 
kampelio, sunku jau buvo 
pasilikti. Ir rugpiūčio 4-tą 
dieną, 1944 metais, rodos, 
gedulą, skausmą ir baimę sa
vyje nešdami pervažiavome 
Lietuvos sieną. Šios liūdnos 
dienos nepamiršime nieka
dos !. . .

Vadinas, į Prunskytę bu
vo prabilus jos” sąžinė, jos 
meilė savo tėvynei, ir ragi

rinkimuose beveik visiškai tapo nušluota tame distrikte 
republikonų partija. Ko verti tūlų liberalų argumentai, 
kad Wallace kandidatūra, girdi, tik pagelbės republiko- 
nams laimėti? Jei republikonai tiek telaimės prezidenti
niuose rinkimuose, kiek laimėjo šiuose rinkimuose, tai 
republikonų partijos beveik nebeliks!

Pagaliau šitie rinkimai, Thompsono supratimu, labai 
sustiprins kairiąsias unijas, kurios remia Henry Wallace 
kandidatūrą, ir suteiks naujų jėgų visam prieškariniam 
judėjimui ne tik Amerikoje, bet ir visam pasaulyje.

no grįžti. Bet jinai sąžinės 
balsą nugalėjo ir nebegrį- 
go. Tai buvo klaida, kurios, 
sutinkame, Prunskytė nie
kados nebepamirš. Kai Lie
tuvoje tiek daug darbo ir 
vietos, toks didelis reikalas 
gabumų ir talento jėgų, ji 
blaškosi po pasaulį be tėvy
nės ir ramybės. Tai nusidė
jimas prieš viską, kas pra
kilnu, padoru ir patriotin- 
ga!

IEVA PAULEKIŪTĖ 
NUSIDĖJO LIETUVIŠ
KIEMS KUNIGAMS

Chicagos kunigų Drau
gas smarkiai išbarė buvu
sią Ievą Paulėkiūtę, dabar-; 
tinę Rockefellerienę, kad 
jinai, neišlaikė krikščioniš
kų principų, nes persiskyrė 
su Sears ir susituokė su 
Rockefelleriu, Jos nusidėji
mas tame, kad ji šliūbą ėmė 
ne pas katalikišką kunigą.

Draugas jai išdrožia to
kį pamokslą:

Katalikams, kurie sudaro 
milžinišką daugumą mūsų 
tautoje, kurie į moterystę ne
žiūri kaip Į kokį žaislą, bet 
kaipo į rimtą instituciją, j 
paties Kristaus įsteigtą sa
kramentą, Dešimčia Dievo 
įsakymų pagrįstą, Paulėkai- 
tes sutuoktuvės tuo atžvilgiu 
garbės nedaro. Nedaro gar
bės ir iškėlimas viešumon to 
fakto, kad lietuvių tarpe 
Amerikoje yra suardytų-di- 
vorsuotų šeimų, kad vis tik 
mūsų tarpe yra žmonių, pa- 

' niekinusių šeimų neardomu- 
mą ir paneigusių moterystės

“Pavasarių Godos” Prenumeratoriai
Gavome daugiau užsaky

mu dėl “Pavasariu Godos” 
— užsakymai prisiųsti po 
vajaus ir, kaip anksčiau bu
vo pranešta spaudoj, vardų 
dėjimas knygon užsibaigė. 
Šie vardai skelbiami tiktai 
laikraštyje.

Per K. Abekienę, Chica
go, Ill.: P. Baltutis, J. Ti- 
lindis, T. Ęurt, F. Stasiukė- 
lis, J. Rainys, F. Cherriaus- 
kas, A. Nutautas, Helen 
Mesevich, Agnes Kenston, 
C. Abek.

Per S. Tarvydaitę, Eas
ton, Pa.: L. Jonikienė, V. 
Stančiukas, V. Danielius, L. 
Tilvikas, S. Tarvydaitė.

Per J. M. Karsoną, Lo
well, Mass.: Juozas Pusku
nigis, Juozas Blažonis, 
Charles Koyutis, Antanas 
Stravinskas, Jonas M. Kar- 
sonas.

Per J. V. Raskevičių, 
Rockford, Ill.; M. Rulienė, 
S. Šaltis, K. Laudanskas, 
Darbininkas. ,

Per P. Andersoną, Ro
chester, N. Y.: P. Malinau
skas, K. Snyder, Ch. Simai
tis, J. Palskis, J. Yančis,. P. 
Čereska, F. Kurktilis> G. 
Daukšas, P. Kulis, K. Že
maitienė, J. Renkevičius, J. 
Totoris, A. Azlauskas.

Per J. Mockaitį, Bridge
port, Conn.: A. Stripeiki^, 
A. Švėgžda, A. Mureikienė,
J. Mockaitis.

Per ’ A. Petrikonienę, 
Stamford, Conn.: D. Bur
ba, A. Philipse, V. Deksnys, 
A. Petrikonis.

Pavieniai: Mr. & Mrs. S. 
Palinsky, Scranton, Pa., A. 

šventumą. Paulėkaitės tėvai 
divorsuoti ir ji pati'išsiskyru
si su pirmuoju vyru, šitokie 
reiškiniai nėra sveiki nei mū
sų, lietuvių, tautoj, nei Ame
rikoj. Jie yra skaudūs, Prieš 
tuos reiškinius stipriai kovo
ja plačioji katalikų visuome
nė ii- visa padorioji visuome
nė.

Kiek liečia dorovinę pusę, 
garsiųjų ir pasakiškų netur
tingos lietuvaitės sutuoktu
vių su multimilijonierium 
pavyzdys nėra sektinas. Ir 
priminti čia, berods, nerei
kia, kad šeimos, tai tautų 
pagrindas, jų stiprumas ir 
teitis.

Tas sutuoktuves mes čia 
nesmerkiame, bet gailimės, 
kad jos nuėjo 'tokiu keliu, 
kurios nėra suderinamos su 
tikraisiais ir pastoviaisiais 
krikščionybės dėsniais. Ne
smerkiame dėl to, kad turi
me vilčių, jog, gal būt, kaip 
pasakiškai toji pora susipa
žino ir susituokė, tokiu pat 
būdu savo laiku sustiprins 
moterystės ryšį tikrais krikš
čioniškais dėsniais. (D., vas. 
117 d.)

Ka dabar Rockefellerienė 
turėtų daryti? Ji turėtų 
ateiti pas kunigą Prunskį, 
pasipasakoti jam visas savo 
nuodėmes, kurių, be abejo
nės, ji turi, paskui iš naujo 
susituokti, paimant katali
kišką šliūbą ir, supranta
ma, Prunskiui gerai apmo
kant. Užtektų tūkstantinės 
kitos. Tada Ievutė su viso
mis savo nuodėmėmis būtų 
pakelta į šventąsias. Bet ar 
ji susipras?

Valinchus, Pittston, Pa., B. 
Salaveičikas, Chicago, Ill., 
A. Burt, Raymond, Wash.,
K. Ziks, Chicago, Ill., J. 
Šalčius, Hoboken, N.J.

Širdingai dėkuojame ir 
šiuomi skelbimai užsibai
gia. Bet knygos užsakymą 
su mielu noru priimsime. 
Kaina $1. Siųskite orderius 
į Laisvės Adm-ciją, 427 
Lorimer St., B’klyn 6, N. Y.

L. Adm.’

TRUMANIŠKIAI LAIMĖ
JO MINNESOTOS PAR

TIJOS KOMITETE

St. Paul, Minn.— Minne- 
sotos Demokratų-Farmerių- 
Darbo Partijos valstijinis 
komitetas išrinko vairuo
jamąjį Trumano demokratų 
komitetą šaukti suvažiavi
mui, kuris nominuos Mihne- 
sotos kandidatą į Jungt. 
Valstijų prezidentus. Par
tijos mašina pervarė Tru
mano demokrątus į vairuo
jamąjį komitetą tokia balsų 
dauguma, kaip 100 prieš 
Š8. Tatai dar neužtikrina 
trumaniškiams laimėjimo 
pačiame suvažiavime, kuris 
įvyks birželio 12-13 d.

Philip Murray, CIO preziden
tas, neseniai Įkaitintas už 

“sulaužymą” TaftoHartley 
įstatymo.

Jau ir lietuviai pradėjo 
pasirodyti amerikoniškoje 
spaudoje. Ne tik su aprašy
mais, bet ir paveikslais. Aš 
turiu minty Detroito laik
raščius.

Štai lietuviška traicė su
rengė vakarą “Lietuvos 
Nepriklausomybės” pami
nėjimui. Svarbiausiu kalbė
to jum buvo tūlas pabėgėlis 
Antanas Tolis, kuris ‘būk 
tai yra tik atvykęs į Jungt. 
Valstijas. Taipgi tūlas prof. 
Bronius Kazlauskas, irgi 
pabėgėlis. Dar prie jų kal
bėjo kuri. Bereišis ir Elz
bieta Paurazas.

Jie, pabėgėliai, pripasa
kojo visokių nesąmonių a- 
pie Tarybinę Lietuvą. Jie 
jau seniai taip kalba savoj 
spaudoj. Dabar tuos visus 
melus perduoda angliškai 
skaitančiai liaudžiai, nes 
pasikviečia laikraščių re
porterius ir jiems pripasa
koja visokių nesąmonių 
prieš Sovietų Sąjungą.

“Detroit News” tilpo pa- 
i veikslas trijų moterų ir vie
no vyro, kurie randasi gru
pėj, jų vardai: Frances čeč- 
kauskas, Jadvyga Duncia, 
Al. Arbačiauskas ir prof. 
Bronius Kazlauskas. Viršuj 
to paveikslo uždėta žodžiai: 
“Joyful Voices Raised in 
Song of Freedom.”

Labai gerai, kad jos ir jie 
džiaugiasi ir linksminasi 
mūs šaly. Bet jie turi nors 
truputį prisilaikyti teisy
bės. Bet, kaip atrodo, jie 
jau seniai nustojo teisybės 
prisilaikymo.

Reporteriui įpasakojo, 
kad “Soviet Union attempts 
to exterminate the Lithuan
ian people.”

Man jau buvo proga kal
bėtis su dviems iš jų. Jos 
nieko daugiau nežino apie 
Lietuvos padėti nuo to lai
ko, kaip apleido 'Lietuvą, 
traukiantis Vokietijos faši
stų armijai iš Lietuvos.

Bet jos žino ir matė, kaip 
sužvėrėję vokiški fašistai, 
su pagalba lietuviškų fašis- 
tėlių, išžudė tūkstančius 
mūsų brolių lietuvių. Daug 
buvo atsitikimų, kad net 
“pabėglių” gimines išžudė: 
tetas; dėdes, brolius, seseris 
ir kitus. Tai apie tą jie nė 
gugu nesako anglišką spau
dą skaitančiai liaudžiai. Ar 
tai gražu, dora taip elgtis?

Tuo pačiu laiku tilpo 
paveikslas tūlos' lietuvės 
Antoinette Kulesus,kuri at
vyko į Jungt. Valstijas 1905 
m. Virš paveikslo užrašyta: 
“Once in ą Lifetime-Queen 
for a Day?’ Jai buvo su
rengta pokylis ir pagerbi
mas, kaipo vienos iš pavyz
dingiausių ir gabiausių šva- 
rintojų ofisų. **

Ji savo sunkiu darbu už
sitarnavo sau pagerbimą. 
Geros sveikatos ir ilgo am
žiaus sulaukti jums, darbšti 
ir švari lietuve!

Na, o dabar reikia tarti 
žodį kitą ir apie Jevutę— 
Mrs Rockefeller. Ši lietu
vaitė taip netikėtai, taip ū- 
mai parodė pasauliui, ką ji 
gali! O kaip pasirodė, ji ga
lėjo daūg. Žinoma, tas ga
lėjo tik Jungtinėse Valsti
jose įvykti. Juk ir Truma
nas liko prezidentu turtin
giausios šalies pasauly, ne
tikėtai. Iš 140 milijonų vie
nas.

Rašoma, kad daugelį tur
čių klases asmenų, o ypa
tingai i moterų tarpe, sukrė
tė drugys, išgirdus, kad vie
nas iš jų tarpo vedė “varg
šę” mergelę, kuri, žinoma, 
liks tokia, kaip ir jie, su 
laiku.
2 pusL“-Laisve (Liberty, Lith. Daily)— Treč., Vasar. 25, 1948

Tūli rašytojai net juokus 
krečia. Vienas rašo: “Jos 
tėvai nemoka angliškai kal
bėti”, bet, girdi, Rockefelle- 
rio šeima nemoka lietuviš
kai. Tai bus lygiomis.

Kaip ten nebūtų, bet Ie
vutė labai pasekmingai iš
garsino .lietuvius ir lietuvių 
tautą — šimtą nuošimčių 
tinkamiau, negu traicės pa
reigūnai — Grigaičiai, Ši
mučiai ir Vaidylos, vykda
mi į Grand Rapids orlaiviu 
ir lankydami Washington© 
miestą.

Tankiai pasitaiko sueiti 
pasiturinčius žmones. Jie 
mano, kad jie daugiau su
prasdami ir gabesniais bū
dami, ne tinginiai, pratur
tėjo. Ir už visus mūs šaly 
nesmagumus kaltina, darbi
ninkiją. Girdi, jie tingi 
dirbti, perdaug išlaidus, ge
ria svaigalus ir 1.1.

Bet, ištikrųjų, ar taip y- 
ra? Visai ne!

Tiesa, mūs šaly, kurioj į- 
sikūrė stambios industrijos 
geležies, anglies, aliejaus, 
automobilių, transportaci- 
jos,— o sukrėtimo jokio ne
įvyko, ypatingai naminio, 
davė progų daugeliui pra
lobti nuo pereitos depresi
jos.

Jie pamiršta tą faktą, 
kad, kaip ponia Roosevel- 
tienė rašė, “iš 60 milijonų 
alginių darbininkų, 70 nuoš. 
uždirbo mažiau negu 3 tūk
stančius dolerių 1946 m.” O 
tie darbininkai, daugumoj, 
šeimynas augina. Na, o 
pagal šių laikų gyvenimo 
brangumą, ar galima tuos 
darbininkus kaltinti per 
daug išlaidžiais, geriančiais 
svaiginančius gėrimus, tin
giniais ir t.t. ?

Bet gyvenime taip yra: 
tas, kuris turi, neturinčiam 
neatjaučia. Jis ar jie pasi
daro puikūs. Už nesmagu
mus kitus kaltina..

Taip dabar yra ir su tau
tų padėtim. Turtuoliai ir 
politikieriai uždegė pasauly 
du karu į dvidešimt penkis 
metus. Milijonus žmonių 
išžudė, bilijonų dolerių 
vertės turto sunaikino. 
Tautos, kurios save statė 
galingomis, turtingomis, li
ko bejėgės. Mūs šalis išliko 
pasauly galingiausia! Bet 
greta jos, iš griuvėsių po 
Pirmojo pasaulinio karo į- 
sikūrė Sovietų Sąjungą, 
kuri bando .vesti savo gyve
nimą taip, kaip jai atrodo 
būtų geriau. Tas, žinoma, 
nepatinka turčiams ir poli
tikieriams, kurie nustojo 
savo vietų tose karo su
griautose, sunaikintose ša
lyse.

Dabar, tie elementai gau
na netik užtarimą mūs ša
lies, bet bandoma juos iš
gelbėti, tai yra, grąžinti 
juos ten, kur jie pirmiaus 
buvo. •

Nežiūrint, kur tik koks 
sukilimas įvyksta, vis yra 
kaltinama Sovietų Sąjunga 
per mūs komercinę spaudą.

Viso pasaulio taiką my
linti žmonės turi būtinai 
darbuotis už taiką, kad ne- 
prileidus prie naujų skerv 
dynių.

Ką davė Antrasis pasau
linis karas-?

Nelaimę, skurdą, mirtį 
milijonams pasaulio žmo
nių !

Taipgi davė keletą naujų 
turčių.

Pr. Jo—n i s.

Lake Success, N. Y.—Spė
jama, kad anglai dar sutiks 
palaikyti savo armiją Pale
stinoj.



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?

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

Maryte Margytė — Lietuvių Tautos Didvyrė
Stačiame Nevėžio upės 

krante, kiek atokiau nuo 
broliškųjų kapinių, supiltas 
kapelis. Šiandien jis vėl pa
puoštas naujais vainikais. 
Kas juos padėjo — nežinia. 
Marytės Margytės atmini
mą gerbia tūkstančiai žmo
nių ir savo širdies dovanas 
deda ant josios kapo.

Čia, .stačioje pakrantėje, 
Marytė, tuomet dar jaunutė 
gimnazistė, mėgdavo pasi
vaikščioti. Ir gal čia jos 
dvasioje užgimė liepsningos 
eilutės, vėliau užrašytos 
pamokų sąsiuvinyje.
šitaip skrendam praskleidę sparnus, 
šventajam darbui drauge — širdie, 
Mirties akimirkoje aš drąsi.
Tu nebūkštauk, mirtis bėga nuo 

drąsių!

Marytės rašyta tai, ką jai 
įkvėpė mylima lietuvių liau
dies poetė Salomėja Nėris 
pamokų metu. Juodvi susi
tiko didžiuosiuose Panevė
žio gimnazijos rūmuose — 
literatūros dėstytoja ir 
14-metė gimnazistė.

Tarp klasės suolų lėtai 
žingsniavo Salomėja Nėris. 
Jai buvo tvanku smetoni
niai - fašistinio rėžimo vieš
patijoje. Poetę pradžiugin
davo pamokų metu, kai jo
sios dvasinė liepsna įsižieb
davo jaunųjų klausytojų 
širdyse.

Viena geriausių Salomė
jos Nėries mokinių buvo 
Marytė Margytė. Ji godžiai 
stverdavo kiekvieną peda
gogės žodį , su entuziazmu 
klausėsi josios kūrinių, o 
vėliau savo vaikiška rašy- 
sena*rašydavo į pamokų są
siuvinius savo pirmąsias ei
les.

Juodomis Lietuvos blog- 
mečio dienomis mergaitės 
Marytės sieloje gimė valia 
žygdarbiui. Ties žygdarbio 
lopšiu, greta mylimosios 
mokytojos Salomėjos Nė- 
rfes, stovėjo Marytės tėvas 
— senasis Jonas Margis. 
Jis buvo proletarų kilmės, 
nelegalaus profsąjunginio 
judėjimo Latvijoje ir Lietu- 
voje dalyvis, daugelio strei
kų organizatorius.

Jonas rodo mums albu
mus su dukters nuotrauko
mis. Malonus vaikiškas vei
delis bu rimtu, kiek susi
mąsčiusiu žvilgsniu. Štai 
pirmieji mokslo metai, o 
čia pusiau legalus literat. ra 
telis, štai į sugrąžintąjį Lie
tuvai Vilnių ekskursijos 
nuotrauka... Ir kiekvieno
je jų vis tas aiškus tolumas 
siekiantis žvilgsnis. .Žiūrė
damas į nuotraukas pradedi 
suprasti: taip, tik šitaip ir 
turėjo galvoti ši mergaitė, 
kaip ji kadaise įrašė savo 
dienraštin: “Aš grūdinsiu 
savo valią ir protą, dirbsiu 
šviesai ir tiesai.”

Dar smetoniškoji tamsa 
gaubė Lietuvą, o Marytė 
rašė dienraštin: “Naktis ir 
tamsa man nebaisios, nes 
kelias apšviečiamas idėjos 
šviturio.”

Tai nebuvo atsijusios 
tiesos idėja. Marytė jau žy
miai prieš tarybų valdžios 
įkūrimą Lietuvoje žinojo, 
kur draugai ir kur priešai: 
“Tėvyne! Tavo žali laukai 
mane užaugino. Tu įpylei 
mano krūtinėn karšto krau
jo. Tu dovanojai man meilę 
ir neapykantą. Meilė tavo 
platiems laukams neužges... 
Tačiau manyje netyli ir ne
apykanta tiems, kieno ran
ka kėsinasi į tavo laisvę. Ne

apkenčiu vokiečių ... Lietu
viai nebus vokiečių vergais. 
Su šiais žodžiais lūpose gy
vensime, o jeigu bus reika
linga, ir mirsime.”

Marytei buvo 16 m. kuo
met Lietuva tapo tarybine. 
Mergaitė su pasididžiavimu 
prisisegė prie bliuzelės 
komjaunimo ženklelį. Dar 
po metų ji baigs gimnaziją. 
Kiek puikių sumanymų tu
rėta ateičiai! Ir štaiga į 
džiaugsmingą abitūros va
karo šventę įsibrovė karo 
trenksmas.

Ešelonai su moterimis, 
vaikais ir paūgeliais ėjo į 
Rytus.

— Maryte, kuomet tu va
žiuosi, — neramiai klaus
davo tėvas.

— Aš pasiliksiu, — atsa
kė mergaitė. Ir šiame trum
pame, ramiame atsakyme 
tėvas nugirdo nepalaužiamą 
dukters valią kovai. Atėjo 
laikas moksleiviškas eilė
raščių eilutes patvirtinti 
veiksmu.

Paskutinis tėvo ir duk
ters pasimatymas įvyko 
vienoje Panevėžio gatvių. 
Jonui nuriedėjo ašara.

— Tėve, neverk! — pasa
kė Marytė. — Kas beįvyk
tų, niekšai neprivalo maty
ti mūsų ašarų.

Marytė ėjo į mišką, pas 
partizanus. Ėjo ne viena. 
17-os metų mergaitė vedėsi 
būrį savo vienmečių. Jų bu
vo 27, geriausi Panevėžio 
komjaunuoliai, pasiruošę 
žūtbūtinei kovai su vokiš
kaisiais okupantais.

Būrelį apsupo priešai. 
Komjaunuoliai apsigynė. 
Marytė vedė juos toliau. 
Tai buvo nepaliaujamų ko
vų keliąs. Tomis dienomis 
mergaitė palaikydavo drau
gus savo žodžiais ir pavyz
džiu. Šautuvai ir eilėraš
čiai skynė kelią komjau
nuoliams pas partizanus. 
Pakeliui nutarta susiskal- 
dyti smulkesnėmis grupė
mis — po du-tris asmenis. 
Marytė ėjo su savo vaikys
tės draugu Juozu Jonušu.

Marytės dėka daugelis 
pasiekė partizanus. Nepa
siekė jų vien Marytė. Ją ir 
Juozą apsupo ties Lumpė
nų miesteliu. Per susišau
dymą mergaitei sužeidė ko
ją. Marytę gi nutvėrė tik 
tada, kai josios brauninge 
nebeliko nei vieno šovinio. 
Drąsią partizanę spardė 
kalėjime kaustytais batais. 
Bet dejonė neišsprūdo iš jo
sios lūpų. Už prisipažinimą 
kas ją aprūpino ginklu Ma
rytei siūlę laisvę, bet Mary
tė tylėjo.

Ir tik ^tuomet, kai mer
gaitę išvedė šaudyti, ji 
sviedė budeliams:

— Šiandien jūs sušaudy- 
site mus, — ryt mes šaudy
sime jus!

Mergaitė-didvyrė buvo iš
tikima savo žodžiui — mir
ties akimirkoje ji buvo drą
si !

Vainikai puošia Marytės 
kapą. Kai tik Panevėžyje 
vėl suplevėsavo raudonoji 
vėliava, josios palaikus at
sargiai parvežė į gimtąjį 
miestą. Šiandien Marytė, 
drąsi Lietuvos liaudies du
kra, paaukojusi gyvybę sa
vo mylimai Tėvynei, gyva 
panevėžiečių kasdieniškoje 
kūryboje.

Virš pastato, kur prabė
go mergaitės mokslo metai,

— kukli iškaba: “Marytės 
Margytės vardo gimnazi
ja.” Čia pertraukų metu 
taip pat triukšminga, kaip 
ir anuomet, kuomet Marytė 
sėdėjo mokyklos suole. Bet 
gimnazijos gyvenimui švie
čia jos auklėtinės žygdar
bis. Marytės suolas, kaip ir 
anksčiau, stovi prieš pat 
mokytojo stalą. Jame sėdi 
tik pirmosios mokinės. Bū
ti tokia, .kaip Marytė, — 
tai pirmiausia mokytis pa
žymiui “labai gerai.”

Su meile darbuojasi čia 
pedagogai, auklėdami pas 
vaikus karštą tarybinio pa
triotizmo meilę. Šis darbas 
užtarnavo tinkamo Panevė
žio darbininkų įvertinimo 
ir jie į miesto Tarybą nu
siuntė savo geriausius Ma
rytės Margytės vardo gim
nazijos mokytojus — 75 m. 
amžiaus Vladą Lukiną, 64 
metų Eleną Baronienę ir 
jaunąją mokytoją Veroni
ką Kreptovičienę.

Labai dažnai gimnazijos 
pedagogai ir mokiniai atei
na į mažą namelį pakrašty
je pas Marytės , tėvus, šia
me name užsiliko šventas 
kampelis. Paprasta, baltai 
užtiesta lova, etažerė su 
mergaitės mėgiamomis kny
gomis, jos dienoraščiai, 
laiškai, sąsiuviniai su eilė
raščiais. Atydžiai klausosi 
suaugę ir jaunimas pasako
jimų apie Marytės gyveni
mą, skaito jos eiles, žiūrinė
ja albumus su nuotrauko
mis.

Joną Margį ne visuomet 
galima rasti namuose. Jau 
tuomet, ’kai Panevėžyje vos 
tik įžengė tarybinė kariuo
menė, jį, senąjį geležinke
lietį, išskyrė Panevėžio mie
sto vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotoju. Tuo
met Jonas tarė sau, jog jis 
dirbsiąs taip, kaip dirbtų 
jojo duktė — nenuilstamai, 
su užsidegimu. Jį matė vi
sur: aikštėje, kur buvo at
statomas didžiausias Lietu
voje Cukraus fabrikas, Kul
tūros namų, naujų tiltų 
statyboje.

Prabėgo trys su puse me
tų. Panevėžys, vienas stam
biausių Lietuvos pramonės 
ir kultūros centrų, skubiai 
gydo žaizdas, padarytas ka
ro metu. Veikia kelios ga
myklos, atstatyta šimtai 
gyvenamųjų namų, veikia 
trys gimnazijos, mokytojų 
seminarija, pradžios moky
klos. Miesto atgimime yra 
ir Jono Margio, nūn TSRS 
Aukščiausiosios Tarybos 
deputato, darbo dalis.

Pas Joną daug padėjėjų
— irgi nenuilstančių, kaip 
ir jis. Tai Marytės vien
mečiai, Panevėžio komjau
nuoliai. Kuomet jie randa 
Joną namuose, tai čia, Ma
rytės kampelyje, prie stik
lo arbatos, svarstomi mies
to reikalai. Margio namuo
se iškilo mintis apie kom
jaunuoliškas šventadienes 
talkas namų statyboje, apie 
jaunimo talkininkavimą 
gatvių valyme, apie kom
jaunuolių šefavimą skverų 
ir parkų.

Senasis Jonas • jaunėja 
bendraudamas su jaunuo
mene. Jam atrodo, kad ir 
Marytė čia pat, tų puikių 
jaunuolių ir mergaičių ra
telyje, kurie kupini nenu-

Kaciaise daugybė korsetų buvo supirkta moterims ka
rėms (WACS), bet dabar jie parduodami civiliniams 

žmonėms. Štai mergina (Peggy Warren) galvoja: 
pirkti ar nepirkti?

Tarptautinei Moterų Dienai 
Besiartinant

Tarptautinė Moterų Diena jau visai arti — kovo 8 
diena. Pasitikime, kad amerikietės lietuvės šią dieną, 
kaip kas metai, taip ir šiemet, gražiai apžymės, suruoš- 
damos kokias nors pramogas, kuriose bus aptarti bėga
mieji svarbūs klausimai.

Moterų Dieną, beje, privalo atžymėti ne tik pačios mo
terys, bet ir vyrai — visi išvien!

Šią dieną privalo būti labiau išryškintas moters vaid
muo šiandieniniame mūsų gyvenime.

Amerikietės moterys šiemet daugiau negu kada nohs 
turi svarbių problemų, reikalingų aptarti ir išaiškinti.

Štai, užgriuvo Ameriką reakcija — Trumano adminis
tracija pradėjo puolimą ant darbininkų klasės veikėjų, 
modamasi pakirsti darbininkų judėjimą. Areštuojami 
ne tik vyrai, bet ir moterys veikėjos: Miss. Jones, Mrs. 
Johnson ir kt.

Taigi kova pries reakciją — vyriausias šiy, cliemĮ mū
sų darby, dienotvarkyje punktas.

Šiemet rinkiminiai metai — rinksime prezidentą, rink
sime kongresą, rinksime daug kitokių pareigūnų nacio
naline ir valstijine plotmėmis.

Šiame judėjime moteiys dalyvaus nemažiau, kaip vy
rai. Dėl to jos privalo gerai tam pasiruošti. Be abejo, kad 
darbininkės moterys, kaip ir vyrai, įsijungs judėjiman 
už trečią partiją, už Henry A. Wallace’o prezidentu iš
rinkimą.

Kova prieš aukštas kainas, prieš gyvenimo sunkinimą 
—kitas svarbus punktas, ties kuriuo moterys, minėda- 
mos savo Tarptautinę Dieną, turės sustoti, kad pasiruo
šus griežtesnei kovai.

Tai tik keli punktai, stovį mūsų darbų programoje, 
reikalingi apsvarstymo ir išryškinimo.

Draugės moterys, ruoškitės minėti Tarptautinę Mote
rų Dieną,—ruoškitės entuziastiškai, ryžtingai! \

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

PAJAMS ŽIEVELE
Pajams žievelė (crust) pri

klauso ne vien nuo to, ką į ją 
dedi, bet ir nuo to, kaip tą vis- 

slopinamos patriotinės ug
nies.

Ir kuomet bekalbant apie 
dukterį neprašyta ašara nu
rieda seniui per skruostą, 
jis slaptai ją nubraukia.. Ži
no jis: be vienintelės aša
ros, nekruptelėjusi prieš 
mirtį, paaukojo Marytė sa
vo gyvenimą už tai, kad 
Lietuva klestėtų didžiojoje 
tarybinių tautų draugystė
je, kad Lietuvos jaunuoliai 
ir mergaitės, didvyrės vien
mečiai, galėtų laisvai moky
tis ir kurti naują/tarybinį 
gyvenimą senovės .lietuvių 
žemėje. ;

‘ B. Beržaitis.
Panevėžys,
1948 m. sausio mėn. 

ką sujungi. Ekspertės šeiminin
kės žino po kelias rūšis. Viena 
yra daroma taip:

Puodukas . pyraginių maltų 
(cake flour)

šaukštas margarines ar svie
sto, o dar 3 šaukštai gali 
būti daržovinių ar kitokių 
gerų riebalų

žiupsnytis druskos
2 ar 3 šaukštai šalto vandens.
Persijok miltus sykiu ' su 

druska. Įtrink dalelytėmis abie- 
jus riebalus (su šaukštu ar ki
tu įrankiu, ne pirštais). Laips
niškai įtrink vandenį. Padėk 
tešlą šaldytuve iki reikalo; Ga
li vienu sykiu daryti keliems 
pajams. , »
Atėjus laikui kepti pajų, iško

čiok tešlą ant pamiltuotos len
tos, išklok su ja blėtą. Kepk 
karštame (450 F) pečiuje iki 
apgels( apie 12 minutų. Palik 
atvėsti, tuomet pripildyk vidų 
ir vėl pakepk tiek ilgai ir tokiu 
karščiu, kokį nusako “filingo” 
receptas.

Į Laimingą Gyvenimą
Rašo S. Mikštaite.

Atsimenu — tai buvo ba
landžio paskutinioji diena. 
Tą dieną į mūsų kiemą įva
žiavo puikus vežimas. Veži
me, ant pirmos pasėdės sė
dėjo bernas, ant antros — 
ponas. Bernas, smarkiai at
silošęs, visą laiką trūkčiojo 
vadelėmis, stengdamasis su
tramdyti. nesutramdomus 
arklius. Bet ir arkliai, ark
liai, — brolyti tu mano! 
Kaip šiandien matau jų tas 
juodas, riebias, plačias nu
garas, garbanotas, apačioje 
mazgu surištas, uodegas, 
trumpas storas kojas su di
džiulėmis, iki pusės plau
kais užleistomis, kanopo
mis, meniškai išriestus, su 
trumpai nukirptais kar
čiais, sprandus, išdidžiai iš
keltas galvas, obuolių didu
mo akis, gražias, nuolatos 
karpančias, ausis ir tuos 
pražiotus, pilnus ilgų dan
tų, raudonus snukius, iš ku
rių be paliovos drimba pu
tos.

Palei tvartą gūžinėjo tė
vas. Ruošėsi arimui. Čia *
pat, iš ratų dar neiškinky
tas, godžiai kramtė šieną 
mūsų Bėris: Ir kaip anie 
du obuolmušiai netrypė, 
kaip nežvengė, kaip nesidi- 
džiavo, tačiau jokiu būdu 
neįstengė į save1 atkreipti 
ne mažiausio Bėrio dėmesio. 
Šis darbo nukamuotas, su
lysęs gyvulėlis ramiai doro
jo savo paties iš laukų susi
vežto šieno stirtą, ir apie 
turtingųjų obuolmušių pa
saulinei svajot, nei žinot ne
norėjo.

Ponas iš lėto pakrypo šo
nu. Iškėlė vieną koją, pas
kui kitą, pasirangė, pasirai- 
žė ir stenėdamas išsirioglino 
iš vežimo. Atsargiai, lenk
damas purvyną, nuo vieno 
akmens ant kito, nuo vienos 
skiedros ant kitos dėstyda
mas lakeruotas kojas, slin
ko pirkios link.

Aš su motina stovėjome 
prieangio tarpdury ir lau
kėm. Staiga motina sumo
jo:

— Maryte, tu tokia api
plyšusi !.. . Bėk į kamarai
tę ... Matai, Had ponas ba
joras ateina ... Bėk grei
čiau ...

Bet aš, užuot į kamarai
tę bėgus, nukūriau pas tė
vą. Bėgdama, kažkaip pa
slydau, ir aptėškiau purvu 
bajorą . .. Jis mostelėjo laz
dute ir, nieko netaręs, žen
gė prie tarpdury stovinčios 
motinos.

— Vaikeliuk, — tyliai 
pratarė tėvas, — parink 
triušiams žolės, o aš eisiu 
.derybų ...

Ant klevo šakos, virš in
kilėlio, purtindamas spar
nelius, gailiai sušvilpė var
nėnas ...

Derybų? — smalsiai pa
klausiau savęs. Vadinas, 
ponas atvyko su tėvų žinia. 
Bet kokios gi čia derybos? 
Ką gi šis auksinis ponas 
įsigeidė iš mūs pirkti ? Iš 
mūs, kur viskas taip pras
ta ir menka ... O gal ponas 
atvežė ką parduot? Ka
žin?...

Aš nubėgau į pievą. Vai, 
kiek pienių, net akys raibs
ta. Pienės — tai triušių 
mėgstamiausia žolė. Len
kiuosi skinti. Susilaikau.
3 pusi.-—Laisve (Liberty, Lith. Daily)--* Tree., Vasar. 25, 1948

Staiga man dingteli mintis 
ir pati sau sušunku: Ką čia 
pienės! Taip šeniai mačiau
si su triušiais! - Reikia ką 
nors skanesnio!

Aš palieku pievą, palie
ku pienes ir žaibo greitu
mu lekiu kamaraitėm Čia, 
nuplėšusi nuo pusės bakano 
plutą, dumiu pašiūrėn, kur 
iš lentučių sukaltame na
mely augo šeši mažyčiai 
triušiukai su didžiule moti
na. Žinojau, jog tėvas, už 
tai, kad jo nepaklausiau, o 
motina, — kad subiaurio-* 
jau bakaną, mane gerokai 
išbars, bet tegu ... tegu, 
triušiukai skaniai paval
gys.

Nukėliau akmenį, kuriuo 
tėvas buvo prispaudęs na
melio dangtelį, atidariau. 
Oi! Ir kokie stebuklai! 
Triušiukai jau nebebuvo 
triušiukai, bet dideli, seni 
triušiai. Jeigu jų motina 
nedėvėtų margu kailiuku, 
kokiu nė vienas jos vaikų 
nebuvo pasipuošęs, jokiu 
būdu nebūčiau jos išskyru
si iš anų šešių, prieš penke
tą mėnesių dar buvusių 
mažyčių triušiukų!

Ne dėl apsileidimo, tingė
jimo, ar užuomaršos be ma
no žinios pievoje sužydo pa
vasaris ir pašiūrėje išaugo 
triušiai. Ne. Tuos penkis 
mėnesius aš praleidau pas 
sergančią kaimynę, padė
dama kaimynui atlikti na
mų ruošą bei saugodama jų 
vaikus.

Į mane, pašokę, su pir
mutinėmis kojomis įsispyrę 
į lentučių sieną, godžiai 
spoksojo keturiolika išalku
sių triušių akių ir, vikriai 
judindami . ūsais, be ma
žiausia garselio, rodėsi, 
šaukė:

— Duonos!... Duonos, 
paskutinį kartą!. ..

Aš, sulaužiusi plutą į 
septynias dalis, po gabalą 
padalinau kiekvienam jos 
prašančių. Triušiai duoną 
žymiai greičiau dorojo, ne
gu Bėriui sekėsį naikinti 
šieną ...

Persisvėrusi per lentučių 
sieną, ilgai žiūrėjau į besi
maitinančius triušius ir 
galvojąu:

Triušiai — tai- tėvo pini
gas. Gal. ryt, gal poryt tė
vas su motina 'sumes jus 
krepšin, užriš jį marškų, 
įkels ratuosna. .. Patys su
sės. Na, ir Bėris be jokio 
prieštaravimo, priešingai, 
netgi nieko negalvodamas, 
nuklepsės laukais ir vieške
liais miestelin — nutemps 
jus turgun, kaip nutempė 
daugelį jūsų kartų—ainių...

— Maryt! ' Mariuk! — 
pro Jangą šaukė tėvas.

Užvožiau dangtelį ir pri
spaudžiau akmeniu ...

Kiemas jau buvo tuščias: 
nei pasakiškų arklių, pui
kaus vežimo, nei berno, nei 
pono.

— Tai, va, dukrele, — 
gailiai ir nedrąsiai prabilo 
motina, — tai, va ... Rei
kia pakurti pečių, reikia 
prinešti iš kūdros vandens... 
Reikia tave numaudyt... 
Eisi anksčiau gult... Ry
toj, mojaus pirma, važiuosi 
pas tą poną, kurs tik ką iš 
mūsų kiemo išvažiavo ... 
Jam reikia piemenės ...

(Tąsa ant 4-to pusi.)



A.L.D.L.D. REIKALAI

Montreal, Canada

po

įstojo

apšvietos reikalus ir 
leidimo darbą ir ateity-

zaus 
narių

Kp.
111
148

11

68
87

2
2
2

VAKARIENE 85c
Iš 7-ių patrovų

7
2

Number g, Vokietija. — 
Amerikonai nuteisė nacių 
generolų Wm. ,Listų iki gy
vos galvos kaWti už įkaitų 
žudymą.

7 
na-

2
2 
2
2
2

Kick 
narių 

8 
5

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

i

KAIP MOKAS! DUOKLES?

Kuri kuopa pradžioje metų 
sumoka duokles, tai jos ir vei
kimas būna gyvesnis, nes val
dyba ir kiti veikėjai nėra už
imti darbu per visus metus — 
kolektavimu duoklių.

Dabar pilnai pasimokėjo se
kamos kuopos: 67 kp., Livings
ton, sekretorius — Geo Jami
son; 76 kp., Sinclair, sekr. A. 
Kaunas; 82 kp., Peoria, sekr. 
Frank Lucas; 122 kp., Codo
min, 'Altą, sekretorius J. Kun
drotas; 140 kp., Waukegan, 
sekr. Dr. A. L. Graičūnas, ir 
161 kp., Seattle, sekr. M. Bal
trušaitis. 39 kp., Scranton, sekr. 
P. Šlekaitis prisiuntė už. 51 na
rį duokles, jų tarpe 2 nauji na- ’ 
riai, tai veik viki kuopos nariai 
pasimokėjo. x

Kitos kuopos, kurių sekreto
riai jau už gerą skaičių narių 
prisiuntė duoklių, yra sekamos: 
10 kp., Phila., sekretorius S. 
Reikauskas prisiuntė už 38 na
rius. 1 kp., Brooklyn, sekr. — 
G. Wareson už 52 narius; 22 
kp., Cleveland, sekretorius J. 
Stripeika prisiuntė net už 81 
narį; 68 kp., Hartford, sekr. 
B. Muleranka, 45 n.; 79 kp., 
Chicago, sekr. J. Urmonas, už 
43 n.; 104 kp., Chicago, sekr. 
K. Guzevičienė, už 31 n.; 136 
k p., Harrison-Kearny, sekr. P. 
Ramoška, už 31 n.; 188 kp., De
troit, sekr. A. Varaneckienč, už 
38 n. 27 kp., New Britain, sekr. 
Eva Valley ir 87 kp., Pitts
burgh, sekr. H. Kairienė, veik 
už visus narius prisiuntė duok
les. Eilė kuopų prisiuntė duok
lių už mažesnį kiekį narių.

Kol kas duoklių mokėjimas 
. yra silpnesnis, kaip buvo 1947 

metais. Reikia, kad valdybos 
paspartintų darbą.
DAUGIAU GARBĖS KUOPŲ.

į garbės kuopų sąrašą 
sekamos: 
Kuopa

23
76 ;
67 
82 
94 

122 
140 
161 
182 
Kuri bus sekama kuopa?
DVI NAUJOS KUOPOS.

LLD I-mos Apskrities, Chi- 
cagos draugai nejuokais stojo 
darban. Jie ketina net kelias 
apskritis aplankyti vajuj. Drg. 
Prūseikos pasidarbavimu atgai
vinta 182 kuopa, Maywood.

Drgg. Prūseika ir apskr. pir-

mininkas A. Yuris sutvėrė nau
ją kuopą Chicago Heights mie
sto dalyje. Reiškia, darbas eina 
gražiai. Ką daro kitų apskričių 
valdybos?
KAIP EINA NAUJŲ NARIŲ 

VAJUS?
Naujų narių įrašymo vajus 

prasidėjo su 1d. vasario ir jis 
tęsis iki 1 d. gegužės. Reiškia, 
vajus tęsis biskį daugiau, kaip 
du mėnesius dar laiko.

Centro Komitetas paskyrė 
$100 dovanoms už naujų narių 
įrašymą. Dovanas gaus tos kuo
pos arba jų nariai, kurie pasi
darbuos. Už nąujus narius duo
dama punktai (vienas punktas 
nuo 25 centų duoklių). į dova
nas gaunančias kuopas įstoja 
tos, kurios gauna nemažiau 75 
punktų. Penkios kuopos arba jų 
veikėjai,daugiausiai gavę,gaus 
po gražią rašomąją plunksną su 
ALDLD vardu, dvi sekamos — 
po Laisvės arba Vilnies metinę 
prenumeratą , ir aštunta — 
Liaudies Balso metinę prenu
meratą.

Kol kas dar nei viena kuopa 
nepasiekė dovanų gavimo aukš
čio, bet kelios jau padarė gra- 

progreso. Sekamai gavę 
ir punktų:

Miestas 
Rochester 
W. Frankfort 
Worcester 
Cleveland 
Hartford 
Pittsburgh 
Portland 
Philadelphia 
Great Neck 
Scranton 
Kenosha

gavo 
punktų

48
26
18 -
12
12
12

Miestas 
Chicago Heights 
St. Clair 
Livingston 
Peoria 
Kenosha 
Codomin 
Waukegan 
Seattle 
Maywood

10
72
39
94

104'Chicago
Taip stovi kuopos naujų 

rių vajuje. Kuopos, kurios gavo 
dar tik po vieną naują narį, tai 
jas neskelbiame.

AUKOS KNYGŲ FONDUI
Aukų į knygų Apšvietos 

Fondą gavome sekamai:
LLD 104 kp., Chicago ir An

tanas Janutavičia aukavo po 
$5, gauta per K. Guzevičienę.

LLD 2 kp.f So. Boston, He
len Simonavičienė surinko ant 
blankos $7. Gauta per M. Kaz
lauską, vardai tilpo korespon
dencijoje.

Stasys Laurušaitis, Hartford, 
aukavo $2, pinigai gauta per B. 
Muleranką. f

Po $1 aukavo J. Gataveckas, 
Carnegie ir P. Poškaitis, Broo
klyn, P. Gražys, Brooklyn,au
kavo 50 centų ir po 25c: B,

Vilnies 
KALENDORIUS

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

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

Siųsdami užsakymus adresuokite:

427 Lorimer St Brooklyn 6, N. Y

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
1 Valgykite Pietus pas

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

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

Kiekvieną šeštadieni įvyksta puota, pasivaišinimas bei parS. Pra
šome užeiti pasilinksminti. Nesigailėsite.

Salę Išnuomuojame dėl puotų, pokilių, krikštynų, parių, vestuvių, 
žemos kainos už viską. * *

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame Žemom kainom. /

Pittsburgh, Pa

Reiškiame užuojautą.

Cambridge Mass.

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Licensed Undertaker

ATDARA DIENĄ IR NAKT[ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ.

Tel. Evergreen 8-9770

kitokių

susirgus Kazeivienė, 
kuopos narė. Ligoni-

paskui, 
perver- 
Paskui 
jis ka-

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn 6, N. Y.

CERKVĖ PRIKLAUSO NE 
ATSKILĖLIAMS

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
tr asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

moterį, " 4
Visi au-

iš Skers-
Raseinių

Mirė Jurgis Jocius, 75 me
tu amžiaus. Palaidotas su re
liginėmis apeigomis į Filima- 
no kapines. Buvo senas Pitts-

459 GRAND STREET 
(Skersai nuo Republic Teatro)

S

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Steven Augustine & Frank Sanko 
SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Šis paveikslas parodo valdžios išlaidas 1939 metų ir 1948 metų. Ypatingai iškilo ka
rines išlaidos. 1939 metais karo ir apsigynimo reikalams buvo išleista tik 2,600,000,- 
000 dolerių, o šiemet tiems patiems reikalams budžete skiriama net $31,400,000,000!

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

ATEIKITE PASIMATYT! £U GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Manager
JOHN A. PAULEY

1948 metus, kurios
Tik 9 na-

burgh o gyventojas. Dirbo plie
no gaminimo fabrike.

Iš Lietuvos paėjo 
nemunio parapijos, 
apskrities.

Paliko nuliūdime 
sūnus ir tris dukras,
gę ir apsivedę. Velionis pri
klausė prie Lietuvos Sūnų 
Draugijos. Velionio moteris 

•priklauso prie N. S. Moterų 
Kliubo.

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Gatch ir Dapkai, Chicago 
Heights.

Visiems širdingai tariame 
ačiū už aukas. Prašome nepa
miršti 
knygų 
j e.

Nuteisti Unijos Vadai Padavė 
Apeliaciją

Vasario 10-tą dieną tapo nu
teisti dviems metams kalėjimo 
United Textile Workers of 
America unijos organizatoriai 
Mrs. M. Parent ir A. Beau- 
cage. Jie buvo kaltinami už 
sukėlimą streiko Ayers, Ltd., 
Lachute miestelyje, pereitą 
metą.

Bet jų advokatai padavė 
apeliacijas į apeliacijų teismą. 
Juodu yra paleisti uždėjus 
3,000 dolerių kaucijos.

Tarybininkų Vargai
Gaiia tų mūsų tarybininkų. 

Jie tiek turi daug vargo ir 
bėdos su tais naujai atvyku
siais lietuviais. Mat, jie, varg
dieniai, nori išsaugoti jų dū
šeles, kad nepagautų pikti 
raudonieji ir nenujotų jas į 
peklą.

Viename' Vytauto Kliubo su
sirinkime Edvardas Strėlis 
prakalbino dvi naujai atvyku
sias lietuvaites. Viena iš jų 
buvo iš Mažeikių miestelio. 
Minimas miestukas drg. Strė
lini yra gerai žinomas ir ten 
jis turi pažįstamų. Pradėjo 
jie kalbėti. Netoli stovėjo 
jaunas tarybininkų dūmais ap
svaigęs A., Norkeliūnas. Ir 
kuo greičiausiai, pribėgęs į 
merginas sako: Nekalbėkite, 
panelės, su juo, jis yra na- 
chališkiausias komunistas. Ir 
jei ko, tuojau buvo pasiren
gęs muštynėms.

Rodos,, padoriam žmogui 
būtų didelė gėda tą daryti. 
Bet mūsų tarybininkai turi to
kias geras akis, kad jos jokių 
dūmų nesibijo.

Uždarė Francūzų 
Darbininkišką Laikraštį

Vasario 16-tą dieną M. Du- 
plesio įsakymu provincijos 
policija užpuolė francūzų dar
bininkų laikraštį Le Combat. 
Visus ten rastus darbininkiš
kus popierius paėmė. Le Com
bat raštinė buvo 263 Cathe
rine St., rytinėje miesto daly
je.

Minimą laikraštėlį spausdino 
Le Progres de Villeray, 8450 
Casgrain St.

Sakoma, kad uždarys ant 
metų laiko Le Combat laikraš
tį, progresyvių darbininkų 
raštinę ir nori uždaryti laik
raščio spaustuvę.

Le Progres d e Villeray yra 
savaitinis laikraštis, kurio 
spaustuvėje spausdindavo ir 
francūzų darbininkų laikraštį 
Le Combat.

Minėjo Lietuvos 
Nepriklausomybę

Vasario 15-tą dieną tarybi- 
ninkai su naujai atvykusiais 
lietuviais bažnytinėje salėje 
minėjo Lietuvos nepriklauso
mybę. Kokios ten ceremoni
jos buvo laikomos, kol kas 
neteko nugirsti.

Tiek teko nugirsti, kad nau
jai atvykusieji lietuviai turėjo 
su tarybįninkais bend/ą mi
tingą ir nutarė rinkti aukas 
ir ęį’ęti ginklų fondam Užsidė
ta sukelti nemažiau kai pu^ę 
milijono.

Kada kils 'karas, girdi, jie 
juos sunaudos atvadavimui 
Lietuvos ir atgavimui savo 
šiltų vietelių. Birutė7.

New York. — Skelbiama, 
kad maistas 3 nuošimčiais 
atpigęs nuo to laiko, kai 
pradėjo smukti maisto pro
duktų serai biržose.

VISOKIOS ŽINIOS
Vasario 15 d. įvyko susi

rinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 87 kuopos, 3 vai. 
po pietų, LDS 160 kp. name. 
Organizatorius D. Lekavičius 
atidarė susirinkimą ir buvo 
išrinktas vedėju. S. Orda per
skaitė protokolą pereito susi
rinkimo, kuris vienbalsiai pri
imtas.

Iš raportų pasirodė, kad jau 
30 narių yra pasimokėję duo
kles už
pasiųsta į centrą, 
riai dar nepasimokėjo.

Aptarta vasarinio parengi
mo reikalas, tai prie rengimo 
komisijos dar pririnkta Hele
na Kairienė ir Stanis Orda. 
Pereitame susirinkime tam rei
kalui buvo išrinktas Jos. Ka
zimir, Jos. Kudis, S. Senio- 
nis. 
giniai 
mis. 
įvyks 
pietų,

, Jos. Kudis, S.
Nutarta pagaminti įžan- 

tikietukai su dovano-
Sekamas susirinkimas 
14 d. kovo, 2 vai. po 
toje pat vietoje.

Vasario 15 d. vakare įvyko 
susirinkimas LDS 8-tos ap
skrities komiteto pas turto 
raštininką A. Pipirą. Padary
ta atskaita iš parengimo'. 
Nors parengimas buvo ne
skaitlingas, bet bendrai už vis
ką pelno liko $39.76. Labai 
ačiū visiems už atsilankymą.

Gautas laiškas iš Brooklyno 
kas dėl surengimo koncerto 
K. Menkeliūnaitei. Nutarta 
surengti į tris vietas — Am
bridge, Pittsburgh ir Wilmer- 
dinge. Dienos dar nepaskir
tos, bus taikoma surengti, ka
da kolonijai parankiausiai. 
Jonas Urbonas apsiėmė susi
rašyti su kolonijomis šio kon
certo reikale.

Nutarta, kad kovo 29 dieną 
laikyti LLD 4-tos apskrities ir 
LDS 8-tos apskrities komitetų 
bendra susirinkimą kas dėl su- 
bendrinimo ir pagyvinimo mū
sų veiklos. |

PRANEŠIMAI
PHILADELPHIA, PA.

Vasario 25 d., 7:30 vai. vak.' Liet. 
Muzikališkojc salėje, 2715 E. Alle
gheny Ave., dainuos Konstancija 
Menkeliūnaite, neseniai atvykusi iš 
Italijos. Taipgi dainuos ir Lyros 
Choras., Kviečiame dalyvauti.

ELIZABETH, N, J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas jvyks 

vasario 27 d., 408 Court St., 8 v. v. 
Visi nariai būkite susirinkime, ka
trie dar negavote knygos, ateikite 

v pasiimti, taipgi užsimokėkite -duok
les už šiuos metus. — C. Andriūnas, 
sekr. (46-47)

BRIDGEPORT, CONN.
LDS ir LLD Aspkričių komitetų 

bendras posėdis^ yra šaukiamas sek
madieni, vasario (Feb.) 29 d^, 1948, 
Lietuvių salėj, 243 N. Front St., 
New Haven, Conn. Prasidės 10 vai. 
ryte. Visi minėtų apskričių komitetų 
nariai ir kas žingeidauja šių organi
zacijų reikalais, malonėkite daly
vauti laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. — LDS 5 Apskrities 
Kom. rašt. J. J. Mockaitis.

(46-47)

Buvo
LLD 87 
nėję padarė jai operaciją ant 
akies. Dabar jau randasi na
mie ir povaliai sveiksta. Linkiu 
greitai pasveikti.

LDS 160 kuopos narys Ka
zimieras Vėlius apsivedė prieš 
užgavėnes. Vedė kitatautę 
merginą. Linkiu laimingo šei
myniško gyvenimo.

D. P. Lekavičius.

Pasiteikė būti prakalbose, 
kurios 'buvo surengtos neva 
Liet uvos “nepriklausomybės” 
minėjimui. Publikos buvo ma
žai, tik apie pora tuzinų.

’Pirmininkas pasakė, kad 
choras programos atidaryme 
nedalyvaus ir tuojau pašaukė 
kalbėti Keleivio redaktorių J. 
Januškį.

Jis, kaip ir jo gazieta, tuojau 
pradėjo apie Staliną, 
gal mane pamatęs, akis 
tė ir pradėjo mikčioti, 
atsikvošė ir gyrėsi, kad
riavo prieš bolševikus ir juos 
išvarė nuo Kaišedorių iki Dvi- 
nos. Gyrė Smetonos rėžimą, 
niekino tarybinę tvarką, kurs
tė žmones prie neapykantos 
Lietuvai ir parodė troškimą 
naujo karo.

W. Yurlcewicius.

Joseph Garszva Į
Undertaker & Embalmer I

fe||||

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway Ir Stono Ave., prie 
Chauncey St., Broadway Line.

Tel. OLeiunore 5-6191 •

HELt5 WANTED—MALĖ 
REIKALINGI VYRAI

PAJIEšKOME PIRKĖJO 
(BUYER) * 

PRIE VYRIŠKŲ 
APRĖDALŲ

Kuris Mylėtų Gyventi 
Kalifornijoj!

Jei yra asmuo, jietkantis tokio užsiėmimo, 
tai šią progų patirs kaipo labai gerų. Mes 
turime 18 Chain Stores šiaurinėje dalyje 
Kalifornijos. Dėl informacijų apie šią po

ziciją rašykite oro paštu j
R. M. GISSER

766 Mission St., 
San Francisco, Cal.

(48)

New Yorko aukščiausio teis
mo teisėjas Bernard Botein pa
tvarkė, jog rusų cerkvė, esanti 
po num. 15 E. 97th St., New 
Yorke, legaliai priklauso Rusų 
Ortodoksų Bažnyčiai, kurios 
vyriausia valdyba yra Maskvo
je.

Kalbamą bažnyčią (cerkvę) 
buvo užgrobę atskilėliai nuo 
Maskvos Ortodoksų bažnyčios.

Pietiniai Demokratai Drau
džia Trumanui šneket apie 

Civiles Laisves
Washington. — 52 demo

kratai kongresmanai iš pie
tinių valstijų padarė pareiš
kimą, kuriame pasmerkė 
prez. Trumanų už tai, jog 
Trumanas praeitą mėnesį 
siūlė išleisti įstatymus dėl 
negrų teisių-lygybės. Prezi
dentas tuomet sakė, reikė
tų uždraust negrus linčiuo
ti ir turėt būti sulygintos 
jų teisės su baltaisiais 
diniuose rinkimuose. 
Trumanas savo kalboj 
ferson-Jacksono dienoj
visai nutylėjo apie civilių 
teisių lygybę.

val- 
Bet 
Jef- 
jau

BAR & GRILL 
LIETUVIŠKA ALUDE 
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale

JOSEPH ZE1DAT 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

Praėjusią savaitę mirė Ro
bert P. Lamont, gyvenęs po 
num. 1040 Park Ave., New 
Yorke. Jis yra kadaise buvęs 
Hooverio kabinete komercijos 
ministru (sekretorium). La
ment buvo 80 m. amžiaus.

J. J. Kaškiaučius, M. D.|
530 Summer Avenue, S

Newark 4, N. J. g
HUmboldt 2-7964 g

Moderniškai {rengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5172 -

Living Room Cushions
Refilled With New Springs

Sofa Apačios Perbudavojimas ;
Už $12.00

šaukite FRANK. Nightingale 5-2535.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT

BROOKLYN, N. Y
Tel. EVcrgrcen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL

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

5 pusi.—-Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree . vasar 25. 4948
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Iki Rinkimų Feras 
Nebus Pakeltas

galiDidmiesčio gyventojai 
būti tikri, kad ligi šių metų ' 
rinkimų jų subvės fėras (5c) 
nebus pakeltas.

Aną dieną du demokratų 
partijos lyderiai buvo atvykę 
pas miesto majorą O’Dvvyerį 
ir įsakė jam fėro pakėlimo 
klausimą padžiauti lentynoje 
iki rinkimų.

Tie demokratų lyderiai gal
voja šitaip: jei O’Dwyerio ad
ministracija ryšis pakelti fėrą, 
tai rinkimų dieną Wallace’o 
šalininkai gali laimėti visas 
vietas, o mes prakišime. ■

Bronxo rinkimai, vadinasi, 
pasitarnavo visiems niujorkie
čiams.

Atrado Tnos $200,000
Andai vienas vyrukas vežė 

iš Belgijos ^(šmugeliškai) 
$200,000 vertės auksinių ir 
deimantinių daiktų. Jis juos 
taip mokėjo paslėpti, kad mui
tinės tarnautojai niekaip jų 
nesurado, nors žinojo, kad jis 
tuos brangius daiktus vežė.

Paklaustas, kur tos brange
nybės, vyrukas atsakė:

—Įmečiau į jūrą.
Muitinės tarnautojai ir de

tektyvai nesnaudė, o ieškojo ir 
ieškojo. Pagaliau brangeny
bės tapo surastos Lakewood, 
N. J. Didesnė pusė tų bran
genybių buvo pakasta žemėj, 
po tiltu.

Ryšium su tuo buvo suimti 
du asmenys: Jack Stein ir 
Milton Licht.

KAINOS NUKRITO 3 NUOŠ.

Laisves Bazaras Buvo 
Pilnai Pasekmingas

Atėjo ir praėjo!. . .
Taip, metinis Laisvės baza

ras buvo gražus, jaukus, gyvas 
ir pasekmingas.

Penktadienį buvo mažiau 
žmonių — to buvo laukta.

Bet šeštadienį ir sekmadie
nį — buvo daug gražios publi- 

| kos, kuri džiaugėsi išvien su 
I rengėjais bazaro pasekmingu- 
' mu.

Pirmadienį bazaras baigėsi 
gražioje nuotaikoje.

Ką gi galima daugiau pa
sakyti apie šią biznišką dien- 

Iraščio Laisvės iškilmę?
Ne bent tai, kad, be bizniu

ko reikalo, šeštadienį ir sek
madienį brooklyniškis Aido 
ChorAs, vadovaujamas Jurgio 
Kazakevičiaus, padainavo 
gražių dainų.

Pirmininkavo Al. Velička.
Buvo skelbtas Sietyno Cho

ras, bet jis nepasirodė — vie
toj jo, sekmadienį dainavo 
Sietyno Choro Vyrų Oktetas, 
vadovaujamas J. Simelevi- 
čiaus.

Visiems vakarams grojo Jur
gio Kazakevičiaus orkestras.

šeštadienį ir sekmadienį bu
vo nemažai atvykę mūsų ge-

rų prietelių iš New Jersės: 
Elizabetho, Newarko, Kearny, 
Jersey City. Pirmadienį buvo 
daugiau žmonių iš Great 
Necko.

Kai kurio brooklyniečiai 
dalyvavo bazare per visus ke
turis vakarus. Tai buvo dide
lis jų pasiryžimas.

Mūsų puikiosios gaspadinės 
pagamino gerų valgių, kuriais 
gėrėjosi visi, kurioms teko už
kasti.

Mūsų nenuilstami darbuoto- 
jai per keturis vakarus dirbo, 

i dirbo, — sunkiai dirbo prie 
visokių publikai patarnavimų.

Mums patiko sekmadienio 
vakaras — labai daug buvo 
jaunimo.

Kitais žodžiais, bazaras 
puikiai pavyko.

Visi, kurie atnešė dovanų
I ir kurių vardai nebuvo ligi 
šiol Laisvėje paskelbti, bus pa
garsinti sekamose Laisves 
laidose.

Bazaro rengėjai dėkoja,vi
siems dovanų teikėjams, dar- I 
buotojams ir publikai už pri
sidėjimą prie šio didžiulio dar
bo, kuris padės mūsų dienraš
čiui medžiaginiai-ir moraliai.

Trys Chuliganai Užpuo- Kruvina Drama New
lė Dvi Jaunas Negres Yorko Subvčs Stotyje

Wallace o Kampanijos 
Centras New Yorke

Wallace’o draugai, priete
mai ir rėmėjai ne juokais ruo
šiasi rinkiminei kampanijai.

New Yorke jie nusamdė pa
talpas, kuriose bus vyriausio
ji raštinė (headquarters) ar
ba centras. Iš čia plauks į 
visą šalį nurodymai ir direkty
vos trečiosios partijos nariams 
ir šalininkams. Iš čia plauks 
literatūra. Iš čia skleisis per 
visą šalį žodis, kad Hem;y A. 
Wallace tuvi būti išrinktas 
mūsų krašto prezidentu.

Šis centras yra: 39 Park 
Ave., New York City.

Kurie turite kokių nors rei
kalų su kampanija už Wall
ace’o išrinkimą, įsitėmykit šį 
adresą, nes čia turėsite 
kreiptis.

Centras 
praėjusį

Aną dieną Francijos laivu 
“De Grasse” atvyko iš Vokie
tijos Jok Cibas Oleiskis, 48 mo
tų amžiaus. Jis čia atvyko 
vienam mėnesiui, pakviestas 
rašytojo Ben Hecht’o. Jokū
bas Oleiskis yra žydų kilmės 
Lietuvos pilietis.

Oleiskis buvo Dachau kon
centracijos stovykloje džiahi- 
toriumi. Dėl to jis išliko ne
nužudytas. Visa Oleiskių šei
ma, jo motina ir kiti, tapo 
brutal iškai nugalabinti.

Oleiskis šiuo metu yra di
rektorius apie 60 amatų moky
klų 
Jis 
tai,

— amerikinėje zonoje, 
sakosi: aš noriu atsteigti 
ką naciai išgriovė.

BROLIJOS SAVAITĖ

Wallace, 
Glen H.

buvo atidarytas 
antradienį.
kad nei Henry A. 

neigi senatorius 
Taylor, kuris sutiko

Į kandidatuoti vice-prezidento 
i vietai, negalėjo asmeniškai 
i dalyvauti formaliame Centro 
■ atidaryme.

ši savaitė New Yorke yra 
oficialiai paskelbta kaip Bro
lijos Savaitė — ją tokia pa
skelbė gubernatorius Dewey 
ir majoras O’Dwyeris.

Šią savaitę, vadinasi, turė
tų būti juo plačiau paskleista 
mintis už brolišką sugyveni
mą tarp visokių rasių ir tau
tų.

Pobūvėlis Mrs. Wallace’ienei

Majoro Ligotumas--- 
Iš Nuovargio

Praėjusį šeštadienį Waldorf 
Kaf eteri joj (394 Avenue of 
the Americas) sėdėjo trys jau
ni vyrukai. Jie gėrė kavą. 
Neužilgo kafeterijon įėjo dvi 
jaunos negrės moterys ar mer
ginos.

Baltieji “viršžmogiukai” 
pradėjo pulti (pirmiau žo- 

, džiais) merginas. Pastarosios H 
j jiems drąsiai atsakė tuo pa

trini is ‘ Į j

Praėjusią savaitę New Yor
ke, pagal ekonomistų apskai
čiavimą, visokių produktų kai
nos nukrito, bendrai 
nuošimčiais. ■ Tuomet vienas vyrukų išlie-

Dabar kyla klausimas: ar j0 karštos kavos puoduką ant 
jos nepakils?

m.

PAVOGĖ $50,000 VERTĖS 
ŠILKO

Nežinomi vagišiai apiplėšė 
du sunkvežimiu, pilnus šilko, 
verto 
stovėjo

• plote Tenth Ave. 
third St. New Yorke.

Vieta: 49th St. BMT linijos 
požeminėje stotyje.

Laikas: 9:30 vai. vak. pra
ėjusį sekmadienį.

žmonių traukinio laukė apie 
200 asmenų. Platforma ilga; 
kiekvienas, laukdamas trauki
nio, galvoja; savo reikalus ar
ba skaito laikraštį.

Staiga pasigirsta dviejų vy
rų barnis, kolioj imąsis, 
mas. Jiedu susiremia, 
nas kitą nori mesti ant 
kinio pabėgių.

Štai atūžia traukinys,
du dar baisiau ir žiauriau ima
si, stumdami vienas antrą juo 
greičiau, kad pataikius po 
traukiniu, kad tik nepavėla
vus !. ..

—Plumpt! — jiedu 
“ten”; traukinys nespėja 
stoti ir važiuoja tiesiai 
dviejų vyrų!

Senesnis ant syk buvo
trėkštas, o jaunesniajam — 
kojos nukirstos.

Kas jiedu?
Tai tėvas su sūnum!

vas Royal Felkofsky, o 
—Felix Felkofsky.

Nukirstomis kojomis
.buvo nugabentas į Roosevelt 
ligoninę ir ten, prieš pat savo 
mirtį, policijai būk tai pasa-

ri ks-
Vie- 

trau-

o jie-

Dr. Edward M. Bernecker, 
New Yorko miesto ligoninių 
komisijonierius, skelbia, jog 
mūsų miesto majoro O’Dwye- 
rio liga pareina iš didelio nuo
vargio.

Kaip žinia, O’ Dwyeris bu
vo paimtas vienai savaitei li
goninėn observacijai, patyri
nėjimui. Ten visokį sveikatos 
specialistai jį atidžiai tėmijo 
ir tyrė ir surado, kad majo
ras serga dėl perdidelio nuo
vargio. Jis turįs pasilsėti. Jis 
turįs padėti į šalį visus rūpes
čius, jei nori pasveikti.

Tai majoras ir padarys—jis 
važiuos Kalifornijon pas savo 
brolį ant farmos pagyventi.

Brooklyno progresyvės mo
terys — Brooklyn Division of 
Women for Wallace — ruo
šia užkandį Mrs. Henry A. 
Wallace’ienei pagerbti, 
kandis įvyks St. George 
butyj, Brooklyno.

Kalbas sakys Mrs. O.
Rogge, Mi’s. Eleanor Gimbel 
ir kitos visuomenininkės.
iš tikrųjų
Brooklyno 
tvirtihimas 
nijai.

vieš-

John

Tai 
bus progresyvių 
moterų pajėgų 

rinkiminei Įtampa-

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home

merginos veido. Pastaroji at
sakė tuo patim.

Tada trys chuliganėliai pra
dėjo merginas mušti, visaip 
jas plūsdami.

Sumušę, sužaloję merginas,
$50,000. Sunkvežimiai i chuliganėliai pabėgo.
“paparkyti” tuščiame | Atvykusi policija, užuot ieš- 

ir Thirty-į kojus užpuolikų, pradėjo 
i “klausinėti” merginas.

Sakoma, apie tą vietą la
bai dažnai negrai (ypačiai 
moterys ar merginos) yra už
puldinėjami , baltųjų 
žmogių”—chuliganų.

Dar Svkį Drėbtelėjo!
Praėjusį sekmadienį gamta 

dar vieną sykį drėbtelėjo New 
Yorkui sniego: privertė jo še
šis colius. .Ir tai sugadino pla
nus daugeliui žmonių - (gyve
nančių toliau nuo Brooklyno), 
kurie buvo manę automobiliais 
atvykti į Laisvės bazarą.

Iš viso šia žiema New Yor
ke ligi šiol prisnigo, virš 
colius.

b i

virš-

Komedijos “Pono 
Amerikono” Vaidintojams

KAS RADOTE?
šeštadienio vakara Laisvės 

bazare Mrs. Noreikienė pame
tė riešinį laikrodėlį. Kas jį 
radote, esate prašomi priduot 
Laisvės raštinėm

Ketvirtadienį, lygiai 7:30 v. 
v. Laisvės salėje įvyks komedi
jos “Pono Amerikono 
ticijos. Visi, aktoriai 
būti laiku.

“Poną Amerikoną” 
scenoje Aido Choras, 
veikalo pritaikyta chorui dai
nų ir šokių.

Penktadienį aidiečiai pradės 
mokytis dainas, o šokikų gru
pė—šokius .

repe- 
prašomi

statys
Prie šio

Bob Hope ir Bing Crosby vaidina žymias roles film'oje 
“Road to Rio” Paramount Teatre, New Yorke.

84-02 Jamaica Avenue
Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

jau
su- 
ant

su-

Tė- 
sūnus

sūnus

— Mano tėvas buvo man ne
geras. Aš ryžausi jį numesti 
po traukiniu. Bet jis, įsikibo 
už manęs ir, puldamas nuo 
platformos, mane nusitraukė.

Tačiau, kai kurie asmenys, 
stovėję ant platformos ir ste
bėję tą kruviną dramą—mir
tiną tėvo su sūnumi kovą — 
ką kitą sako. Jie sako, kad 
sūnus, įsikibęs už tėvo, sušu
ko :

—Tėve, aš noriu 
mirdamas tave kartu 
siu!. . .

Tai taręs, šoko nuo 
mos ir tėvą nusitęsė.

Vargiai begu kada
žinos, kaip ten iš tikrųjų bu
vo.

Vienas aišku: sūnus tarna
vo kariuomenėje ir dalyvavo 
kariniuos veiksmuos — jis bu
vo aviacijoje.

Veikiausiai šios baisiosios 
dramos kaltininkas bus buvęs 
karas.

mirti ir 
pasiim-

platfor-

nors su-

Augustus A. S. Hutchins, 91 
metų amžiaus, žymus advokatas 
—sakoma, seniausias advokatas 
New Yorke, mirė praėjusį ket
virtadienį savo namuose po 
num. 1060 Fifth Ave., New 
Yorke.

Stanley 
ZUBAVICIUS

TAKSU
Akountentas
111 Ainslie St., 

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

Kas Vakarą Nuo 7 vai.

Šeštadieniais ir sekma
dieniais ištisą dieną.

g t m

■Adam V. Walmus, D.D.S.I
| DAKTARAS-DENTISTAS ■

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

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

650—5th Avė., kamp. 19 St.
BROOKLYN, N. Y.
i

Tet SOuth 8-55G9

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i Sugrįžo Stefanija Sasna Dėkingas, Kad Pakvie- 
' Praėjusį antradienį sugrįžo s tėm, Bet Negalėjo Būti 
! Laisvės re/Jalrrijos personalo . ---------
narė, Stefanija Sasna. | šv. Jurgio draugijos vaka-

Ji buvo išvykusi penkioms riches komisijos sekretorius J. 
savaitėms į vakarus. Sustojo j Yasiūnas parašė mums tokį 
tūlams laikui Arizonoje 
savo vyrą, Joną Gužą, kuris į 
ten jau tūlas laikas gyvena su Į 
sergančiu broliu.

Paskui Stefanija buvo nuvy- la,
i Priežastis tokia: guliu lovoje, 
sergu, nors nepavojingai. Li
ga krypsta gerojon pusėn ir 
nemanau, kad reikės važiuoti 
pas Abraomą.”

Mes linkime J. Yasiūnui pil
nai pasveikti!

Sustojo j Yasiūnas parašė
pas | laiškutį:

“Esu dėkingas visam Lais- 
Į vės štabui už pakvietimą ma
nęs į Laisvės bazarą, bet gai- 

kad negalėsiu jame būti.
kusi į San Francisco (žinoma, 
ir Oaklando nepamiršo) ir į 
Los Angeles. Pamatė Kalifor
niją (pirmu sykiu jos gyve
nime), susipažino su daugeliu 
draugų ir draugių, pasimatė 
su seniai pažįstamais drau
gais.

Ji buvo’ sustojusi ir* Chica
go j e.

Kol kas dar 'neteko su Ste
fanija pasikalbėti. Aš manau, 
kad ji pati šiek tiek parašys 
apie tai, ką matė ir girdėjo 
saulėtoje K a 1 i f or n i j oje.

Sugrįžusi, Stefanija tuojau 
stojo darban.

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Sveikatos klubo susirin
kimas įvyks vasario 26 d., Laisvės 
salėje. Pradžia 7j30 v. vak. Nariai 
dalyvaukite laiku. Svarstysime svar
bius klausimus liečiant sveikatą. Iš
girsite raportus iš praeities ir taipgi 
ruošiamės prie ateinančio sezono.— 
A. Mureika. (46-47)

REIKALAVIMAI
Reikalinga senyva moteriškė, pri

žiūrėjimui seno žmogaus, kuris da
linai sirginėja. Gali gyventi ant vie
tos arba gali dirbti tik dienomis ir 
gyventi kitur. Labai gera mokestis 
ir lengvos darbo sylygos.

Prašome kreiptis darbo dienomis 
tik vakare, šeštadienį ir sekmadienį 
bile laiku. Antrašas 67-02 52nd Avė., 
Maspeth, L. I., N. Y. (46-49)

Vivian Romance, išvien su 
Bob Hope, vaidina veikale 
“Panic,” šiuo metu rodo
mame Brooklyn© Para

mount Teatre.
■— .--- M—----—

į Egzaminuojant Akis, į 
i Rašome Receptus i 
ĮDarome ir Pritaikome Akinins į

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikai 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

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

Penktadieniais uždaryta.
''HllllllllllllhlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH^

Valandos:

WiW.i
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:

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas
417 Lorimer Street 

Laisvės Name
Brooklyn, N. Y.

Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

E-

TONY’S
waw;

*33.76 ::

r

Įvairybė kostu- 
džiulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio, 
Longine*,

Lady’s BULOVĄ . . . modem 
beauty in every trim line .

Man’s BULOVĄ...richly styled 
...always accurate and depend, 
able. «S2.M

UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8842
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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.

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
. Telefonas TRiangle 5-3988.
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Graži 
miškų 
nelem 
American 
Laikrodžiai
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų Daimontiniai 
žiedai.

Atlikite savo pasirin
kimų dabar. Rankpi
nigiai jums palaikys 
by kurį daiktų iki 
Kalėdų.

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų 
visiems mūsų Patro
nams!

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

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

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn
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