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Praėjusią savaitę Frank for
to mieste,—amerikiečių kon
trolių© j amo j Vokietijos zono
je—įvyko komunistų sušauk
tas masinis mitingas, kuriame, 
be kitų kalbėtojų, sakė kal
bą Fritz Ebert.

Kas tas Fritz Ebert’as?
Tai sūnus pirmojo Vokieti

jos prezidento, — Weimaro 
respublikos p r e z i d en t o — 
Ebbrto, išrinkto tai vietai po 
pirmojo pasaulinio karo.

Fritz Ebertas siti o metu 
gyvena ir veikia tarybinėje 
Vokietijos zonoje, eidamas 
Brandenbergo parlamento pir
mininko pareigas.

Fritz’as Ebertas yra komu
nistas, žymus jų darbuotojas. 
Jo tėvas buvo dešinysis soci
alistas.

Kaip matome, sūnus pasi
mokė iš tėvo politinių klaidų 
ir tai eis visai vokiečių tau
tai naudom

★ ★ ★
Braziliją nusiaubė reakci

jos audra.
Suimta nemažai ir progresy-I 

vių lietuvių veikėjų, kurių 
balsas iš kalėjimo telpa šios 
dienos Laisvėje.

Pastaruoju metu tarp pro
gresyvių Brazilijos lietuvių 
buvo iškilę vaidų, nesutikimų, 
kivirčų, kurių atbalsiai pasi
reiškė nėt ii; mūsų spaudoje.

Tenka manyti, jog reakcinis 
siaubas ir vėl suburs visus pa
žangiuosius Brazilijos lietu
vius bendran frontan kovai 

/ 

prieš bendrą priešą.
Linkėtiną, kad visi pažan

gieji mūsų broliai ir seserys 
paduotų viens kitam ranką ir, 
išvien su didvyriška Brazili
jos komunistų partija, su visa 
Brazilijos liaudimi, ryžtihgai 
kojotų reakciją, pirmiausiai 
reikalaudami tuojau išlaisvin
ti politinius kalinius!

★ ★ ★
Jungtinių Valstijų darbo 

žmonės taipgi neprivalo nei 
minutei nuleisti rankų.

štai Ašarų Saloje (Ellis Is
lande) laikomi keturi žymūs 
darbininkų vadai: Gerhart 
Eisler, John Williamson, Fer
dinand Smith ir Charles Doy
le. ’ •

Jie ten tebelaikomi “neri
botam laikui.” ’ Vyriausybė 
atsisako juos išleisti po bent 
kokia bėla! Kada jiems bus 
suruoštas teismas—niekas ne
žino.

Kuo šis mūsų vyriausybės 
“žygis” skiriasi nuo “žygio,” 
atliekamo Brazilijos reakci
ninkų ? !. . .

★ ★ ★
John T. McManus ligix šiol 

dirbo niūjorkiškio dienraščio 
.PM redakcijoje. Jis rašė 
daugiausiai filmų ir draminio 
meno recenzijas.

Mr. McManus — pažangus 
žmogus ir uoliai * darbavosi 
Amerikos Laikraštininkų Gil
dijoje (CIO).

‘Prieš kiek laiko naujai 
Bronxe išrinktas kongresmanas 
darbietis Leo Isacson pasiūlė 
McManus’ui naujas pareigas.

—Būkit mano sekretorium 
Washingtone.

Mr. McManus sutiko1 ir jau 
vyksta Washingtonan. ' 

«★ ★ ★
Suomijos prezidentas Juho 

K. Paasikivi j u senyvas žmo
gus — 78 metų amžiaus.

Bet jis—žymus ir apdairus 
politikas.

Kuomet Suomijos reakcinin
kai 1939-40 metais išprovoka
vo karą prieš Tarybų Sąjun
gą, Jaasikivi buvo jam prie
šingas.

Kuomet tie patys reakcinin
kai 1941 metais pradėjo an
trąjį (išvien su Hitleriu) 
prieš Tarybų Sąjungą karą,— 
Paasikivi ir tuomet jam prie
šinosi. *

Jis visuomet stovėjo už tai,

Washington. — Republi- 
konas senatorius Arthur H. 
Vandenberg, Trumano už
sieninės politikos vadas, 
gąsdino amerikonus, kad
Sovietų Rusija, esą, “jau 
veda nepaskelbtą karą 
prieš visas demokratines 
„valdžias.” Jis pasakojo,-būk 
“beveik kas valandą grę- 
siąs pavojus, kad komuniz
mas patrauks dar toliau į 
vakarus” (Europoj).

Vandenbergas ragino kuo 
greičiausiai užgirti $5,300,-

įtartas Mokslininkas 
Kaip Sovietų Draugas

______________ I

Washington. — Kongre
so Neamerikinės Veiklos 
Komitetas metė nuožiūrą 
ant mokslininko Ed. U. 
Condono, valdinio Standar- 
dų Biuro pirmininko. Sako, 
kad Condon draugavęs su 
tariamais “Sovietų agentais 
bei šnipais,” todėl esąs pa
vojingas atominiams Ame
rikos sekretams, t

Prof. Condon atsiliepė, 
kad jis iš esmės kaltinamas 
už tai, jog priklauso ame
rikonų - Sovietų mokslinio 
ir kultūrinio bendradarbia
vimo organizacijai, kuriai 
pats Rockefellerio Institu
tas davė $25,000. Condon 
pirmiau siūlėsi - paaiškinti 
tą dalyką Nemarikiniam 
komitetui, kuris', tačiau, 
nekvietė Condono.

Nusmerkti Mirt Dar > 
6 Graikų Demokratai

4

Athenai.— Graikijos mo
narchist. karo teismo spren 
dimu, tapo sušaudyti dar 
šeši demokratiniai graikai, 
tariami partizanų rėmėjai.,

«----------------
Chinn Biznieriams Taip Pat 
Nepatinka Čiangas

Šanghai, Chinija.— Chi
nų biznieriai, bankininkai, 
technikai ir intelektualai 
taipgi bruzda , prieš dikta
torišką čiang Kai-šeko val
džią, rašo amerikiniai ko
respondentai. Čiango vardą 
nupuldė kariniai komunistų 
laimėjimai prieš tautininkų 
armiją ir pragaištingas po- 
pierinių čiango pinigų sus
mukimas. Čiangas paskuti
niu laiku mažai rodosi vie
šai; pasklido gandai, kad 
jis sergąs.

kad Suomija sugyventų su di
džiąja savo kaiminka juo 
draugiškiausiai.

Galima drąsiai teigti, jog ir 
šiuo metu Paasikivi, būdmas 
•prezidentu, išves kraštą tei
singu keliu, neklausydamas 
imperialistų ir jų lekajų ple
palų.

<
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Senatorius Vandenberg Šaukė Atremt 
Vadinamą “Pavoją” iš Komunizmo Pusės

Graikų Jūreiviai Bandę Pervest 
Partizanam Du Karinius Laivus

Valdžios Agentai Suėmė Deportavimui ir 
CIO Kailiasiuviu Vadą Irvingą Potashą

Monarchistar Sušaudė 17 Rekrutuotu Armijon Vyry.
Kongreso Komisija Ragina Gatavai Paruoši Karui 35
Tūkstančius Lėktuvą; Pritaikyt Juos ir Atom-Bombom

000,000 vakarinei Europai 
stiprinti per metus, pagal 
Marshallo planą prieš ko
munizmą. Jis pasakojo, kad 
komunistai, girdi, jau “pa~
leidę žarnas Čechoslovaki- 
jos demokratijai.” Jis fak- 
tinai raudojo, kad Sovietų 
premjeras Stalinas pasiūlė 
Suomijai draugiškumo ir 
bendro apsigynimo sutartį. 
Iš to Vandenbergas padarė 
išvadą, kad Sovietai “pa
vergsią ir Suomiją.” Jis va
dino ją “drąsia mažute Suo
mija.” Vandenbergas nepri
siminė, kaip Suomija išvien 
su Hitleriu kariavo prieš 
Sovietų Sąjungą, Amerikos 
talkininkę.

Vandenbergo kalbą uo
liai sveikino ne tik repub- 
likonai, bet ir demokratai 
■senatoriai.

Kongresinė oro jėgų ko
misija ragino kongresą pa
skirti gana pinigų, kad ga
lima būtų gatavai karui paT 
ruošti 35,000 naujovinių 
lėktuvų, tame skaičiuje ir' 
tokius, kurie mėtytų ato
mines bombas į “busimojo 
priešo” miestus.

Kai kurie kongreso na
riai siūlė paskirt 10 bilionų 
dolerių vien tik karinių lėk
tuvų statybai ir tobulini
mui.

Anglai Šaudysią ir 
‘"Arabus” ir Žydus

Jeruzalė.—Anglų koman
da paskelbė, kad jie “lygiai” 
šaudysią žydus ir arabus, 
kuomet jie puls vieni kitus. 
Iki šiol anglai ginklavo ara
bus.

Antradienį kirtosi arabai 
su žydais Jeruzalės apylin
kėj, bet nebuvo girdėt ang
lų šūvių) 1 .

Čiango Tautininkai Sakosi , 
Atsigriebia MandŽnrijoj

Nanking, Chinija.—Čiang 
Kai - šėko tautini nkai 
skelbia, kad jie atgriebę 
nuo komunistų Tahušan 
geležinkelių mazgą, 70 my
lių į vakarus nuo Mukdeno, 
Mandžurijoj; sakosi apvalę 
nuo komunistų kai kuriuos 
geležinkelius tarp vidurinės 
Chinijos ir Mandžurijos.

MOLOTOVAS SAKĘS, ' 
JOG PER 5 METUS 
NEBOSIĄ KARO

London.—Kapitonas Ray
mond Blackburn, anglų 
Darbo Partijos narys, pri
siminė, jog Sovietų užsie
nio reikalų ministras Molo
tovas pirm trijų mėnesių, 
laike bankieto Londone, 
pripažino, jog karas neiš
vengiamas, bet pranašavo, 
kad vakariniai talkininkai, 
turbūt, dar per kokius 5 
metus neužpuls Sovietų.

Athenai, Graikija. — Ka
rinio Graikijos laivyno gal
va, admirolas Konstas pra
nešė, jog areštuota grupė 
neištikimų jūreivių, . kurie 
veikę prieš monarchistų 
valdžia, v

Eina kalbos, kad 60 jū
reivių ir saržentų sukilo 
prieš komandą dviejuose 
kariniuose laivuosenai
kintuvuose “Miaulis” ir 
“Kreta”; jie. mėginę tuos 
laivus perduoti partiza
nams, komanduojamiems

Anglijos Seimas Nutarė j McArthur Kviečiamas 
Steigt Vakarinį Bloką Liudyt dėl Paramos 
Prieš Sovietų Sąjungą Čiang Kai-šekui

London. — Anglijos sei
mas didžia dauguma balsų 
užgyrė “socialistų” valdžios 
siūlymą sutvert vakarinių 
valstybių karinį bloką prieš 
Sovietų Sąjungą. Ketvirta
dienį anglų premjeras At
tlee nukeliaus į- Belgiją ir 
visų pirmą tarsis su belgų, 
Holafidijos ir Luksemburgo 
atstovais dėl tokio bloko į- 
kūrimo. Jis tikisi į tą san
tarvę prieš Sovietus į- 
traukt ir Franci ją ir Jung. 
Valstijas. Attlee pageidavo, 
kad ir Vokietija būtų j- 
traukta į šį bloką “lygiai su 
mūsų (anglų) draugais ir 
talkininkais.”

(Francijos valdovai eri- 
tuziastiškai sveikino tą an
glų planą. Reporteriai už
klausė Trumaną, ar jis pri
taria tokiai santarvei 
prieš Sovietus. Trumanas 
atsakė;* jog svarsto tą klau
simą.)

MELAGINGI GANDAI 
APIE BENEŠĄ.

London. — čechoslova- 
kijos ambasada užginčijo 
paskleistus paskatas, būk 
pasitraukęs čechoslovaki- 
jos prezidentas Ed, Beneš.

Maskva. — Laikraštis 
Pravda kritikavo perpras
tus dirbinius.

Jankių Generolas Paskelbė 
Rinkinius Pietinėj Korėjoj

Seoul, Korėja. — Ameri
kos komandierius pietinei 
Korėjai, generolas John R. 
Hpdge paskelbė “visuoti
nus’* rinkimus toje šalies 
dalyje geg. 9 d. Apie rin
kimus jis pranešė didelia
me masiniame susirinkime.

Grupė studentų skleidė 
lapelius, šaukiančius tuo- 
jaus ištraukt visą svetimų
jų kariuomenę ir leist žmo
nėms laisvai išsirinkti val
džią ištisai Korėjai. (To 
reikalavo ir Sovietai Jungt. 
Tautų seime, bet seimas at-* 
mete reikalavimą.)

Studentai taipgi šaukė: 

generolo Markos Vafiades.
Monarchistų ž a n darai 

Makronisos saloje, laike pa
maldų, sušaudė 17 kalinių, 
tariamų komunistų, ir sužei 
dė 60. Žandarai pasakoja, 
kad kaliniai bandę pabėgti 
ir užpuolę žandarus akme
nimis.

Tie vyrai buvo rekrutuo
ti - armijon, bet moųarchis- 
tai abejojo apie jų ištikimy
bę; todėl persiuntė į Mak
ronisos koncentracijos sto
vyklą, kur buvo košiama jų 
ištikimybė.

Washington. — Kongres- 
manų užsienio reikalų ko
mitetas pakvietė, generolą 
MacArthurą, amerikon. ko- 
mandierių Japonijoj, at
vykti į Washįngtoną ir liu
dyti apie siūlomą Chinijos 
valdžiai $570,000,000 para
mą karui prieš komunistus. 
Komitetas taipgi kvietė į 
liudytojus dėl Chinijos ir 
generolą Claire Chenaultą, 
kuris dabar turi prekinių 
-keleivinių lėktuvų liniją 
Chinijoj. Kongresmanų ko
mitetas, tačiaus, nutarė, 
kad jeigu tiedu generolai 
negalės asmeniniai atvykti 
į Washingtona, tai tegul 
raštu atsiunčia savo liudi
jimus.

Republikonai kandidatai į 
prezidentus bijo, kad jei at
silankytų gen. MacArthur, 
tai pakiltų judėjimas už jo 
kandidatūrą į prezidentus.

Vokiečių Vadai Jlizonijoj 
Esą Neištikimi Jankiam
Berlin. — Anglai-ameri- 

konai įtaria, kad ir tūli jų 
paskirti vokiečiai valdinin
kai Bizonijoj, vakarinėj Vo-_ 
kieti jo j, taipgi neištikimi ir 
tramdo Anglijos ir Jungti
nių Valstijų planus tenai.

ORAS.— Būsią lietaus.

“Šalin Jungtinių Tautų ko
misiją, tą Amerikos impe
rialistų įrankį!” Ši komisi
ja yra Jungt. Tautų seimo 
atsiųsta suruošt atskirus 
rinkimus šiaurinėje ir pie
tinėje Korėjos pusėse. 
Šiaurinė pusė yra laikinai 
Sovietų užimta.

Amerikonų šalininkai ta
me susirinkime užpuolė 
priešingus jiems studentus 
ir taip primušė, kad 17 stu
dentų nugabenta į ligoninę. 
Amerikos karininkai ir ko
rė jiški jų bendradarbiai sa
vo kalbose smerkė Sovietų 
Sąjungą.

Williamson, Smith, Doyle ir G. Eisler Badu Protestuoja, 
Kad Jie Laikomi be Užstato ir Laužoma Konstitucija

New York. — Keturi po
litiniai kaliniai, be užstatų 
laikomi ,Ellis Islande de
portavimui iš Jungtinių 
Valstijų, paskelbė bado 
streiką, atsisakydami bet 
ką valgyt nuo pirmadienio 
ryto. Badu streikuoja John 
Williamson, Komu nistų 
Partijos nacionalės tarybos 
narys; Ferdinandas Smith, 
negras CIO Marininkų Uni
jos sekretorius;. Gerhart 
Eisler, vokiečių komunis
tas, kovotojas prieš Hitlerį, 
taipgi Ispanijos respublikos 
karo veteranas prieš Fran
ko fašistus, ir Charles Doy
le, CIO Geso, Koksų ir Che
mikalų Darbininkų Unijos 
vice-pirmininkas.

Deportavimui Suimtas ir 
CIO Kailiasiuviu Vadas 
Valdžios FBI agentai pir

madienį areštavo Irvingą 
Potashą, CIO Kailiasiuviu 
Unijos Bendrosios Tarybos 
vedėją ir Komunistų Parti
jos centro komiteto narį. 
Jis taipgi nugabentas į El
lis Islandą ir be parankos 
laikomas deportavimui, kai
po nepilietis komunistas, 
ateivis iš Rusijos. ’Potash 
suimtas pagal tiesioginį ge- 
neralio prokuroro įsakymą 
ir kaltinamas už priklausy
mą organizacijai (Kom.

Italija Panaikino 
H. Eislerio Vizą

T ■■■■■■

New York.— Italijos val
džia atšaukė duotą Hann- 
sui Eisleriui vizą — leidi
mą staptelėti Italijoj, oro 
kelionėje į Vokietiją. H. 
Eisler yra žymus Holly
wood judžių muzikos kom
pozitorius. Amerikos val
džia buvo skyrus jį depor- 
tuot kaip nepilietį komuni
stą, bet galų gale sutiko, 
kad jis pats apleistu šia šą
li, 

c

3-ji Partija Statys ir Negrus 
Kandidatus i Kongresą

Washington. — Trečioji 
partija, vadovaujama Hen
rio Wallace’o, nominuos ir 
negrus kandidatus Į kong- 
resmanus ir senatorius. 
Pranešama, jog negrai kan
didatai į kongresą š. m. ru
deniniuose rinkimuose bus 
statomi New Yorke, Brook
lyne, Chicagoj, Philadelphi- 
joj, St. Louise, Clevelande, 
Atlantoj ir Los Angelese. 
Dabar Washingtone yra 
trejetas negrų kongresma
nų, bet nė vieno negro se
natoriaus.

Washington. — Nuolat 
bus pikietuojama generalio 
prokuroro Tomo Clarko 
raštine prieš kairiųjų areš
tus ir jų laikymą kalėjime 
be užstato.

)

LAISVĖ—LIBERTY
Tho Only Lithuanian Dally 

in the Eastern States. /
427 I xi rim er Street,

Brooklyn 6, N. Y.
Telephone: Stagg 2-8878

Partijai), kuri būk norinti 
jėga nuversti šios šalies vai- v • cizią.

Bado Streikierių Laiškas 
Tomui CIarkui

Paskelbdami bad avimo 
streiką, keturi politiniai ka
liniai pasiuntė į Washingto
na generaliam prokurorui 
CIarkui laišką, kuriame pa
reiškė:

“Kadangi tamsta vis ap
silenkti su Jungtinių Vals
tijų konstitucija, vėl ir vėl ’ 
atsisakydamas paliuosuoti 
mus už užstatą, 
tai mes pradedame badavi- * 
mo streiką prieš tokį tams
tos poelgį.”

Toliau jie laiške sako, 
kad generalis prokuroras, _ 
laikydamas juos įkalintus' 
be kaucijos, bando juos “gy
vus palaidoti.” Todėl jiem 
nelieka kitos priemonės, , 
kaip tik protestuoti badavi
mo streiku.

Akivaizdoje tokio sau-.—r 
vališko konstitucinių teisių 
iaužymo, “nėra saugumo jo
kiam unijos vadui, kuris ko
voja prieš Tafto-Hartley’o 
įstatymą”, sako tie politi
niai kaliniai: “Ir kiekvie
nam negrui darbininkų va
dui gręsia įmetimas kalėji- 
man ir laikymas be užsta
to.”

Jų laiškas tęsia:
“Jeigu tamsta nepaleidi 

muš už užstatą, tai tamsta 
jau steigi Amerikoje hitle
rines koncentracijos sto
vyklas. Tamsta nepriimi už
stato nei už komunistus nei 
už nekomunistus, kuomet 
bet koks kriminalis nusi
kaltėlis paleidžiamas už už
statą iki teismo.”
Dėl Ko Jie Persekiojami
John Williamson ir Fer- ' 

dinand Smith be belos lai
komi deportavimui kaip ne- . 
piliečiai komunistai. Ger
hart Eisler, w žymus Vokie
tijos 'komunistas, buvo nu
kaitintas kongreso Neame
rikinės Veiklos Komiteto, 
už tai, kad jis nedavė atsa
kymų į tūlus to komiteto 
klausimus. Eisleris ne sykį 
prašėsi leist jam Vokietijon 
grįžti, bet neleista. Atei
viui' iš Kanados Charlesui 
Doyle’ui buvo duotas leidi
mas nuvykti Kanadon, da
lyvauti ten unijos komiteto 
susirinkime ; b e t kada 
Doyle grįžo iš Kanados į 
Jungtines Valstijas, tai šios 
šalies agentai areštavo jį, 
girdi, kaip “neteisėtą atei
vį”. Doyle turi šioje šalyje 
žmoną ir keturis vaikus.

Civilių Teisių Kongresas, 
Sveturgimių Gynimo Komi- s 
tetas, Komunistų Partija ir 
dienraštis Daily Worker aš
triai pasmerkė tų politinių / • 
kalinių laikymą be paran
kos, . kaipo sauvališką per
sekiojimą ir Jungtinių Val
stijų Konstitucijos min
džiojimą.

/
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Sveika Nuomonė Apie Chiniją
Žymus veikėjas Ernest Osborne rašo laišką “The 

New York Times” (kovo 1 d.). Jis sako negalįs sutikti su 
to dienraščio ir mūsų vyriausybės vedama politika linkui 

" Chinijos. Pats Osborne pernai Chinijoje praleidęs de
šimt mėnesių ir puikiai visą padėtį permatąs. Jis, tarp 
kitko, sako:

“Net ir su pagalba militarinės paramos, kuri, kaip 
I. sekretorius Marshall atidengė, yra teikiama Chinijai, ir 

nežiūrint Oiango drąsių pareiškimų, kad ‘komunistiniai 
banditai’ busią nušluoti tarpe šešių mėnesių ir vienerių 
inetų, militariškai Komunistinė Armija, arba, kaip dau
gelis chinų liberalų (nekomunistų) pasirenka vadinti, 
Liaudies Armija šiandien stipresnė, negu bent kada pir
miau.,

“Liaudies Armijos stiprėjimui yra dvi pamatinės 
priežastys, supratimu universitetų studentų ir profeso
rių, su kuriais man tėnka dažnai susirašinėti. Pirma 
priežastis, tai nebuvimas jokių konkrečių ženklų, jog 
Kuomintango kontroliuojamoje teritorijoje, kada nors 
būna valstiečių būklė pagerinta. Tie, kurie dabar randasi 
valdžioje, daug daugiau susirūpinę turčių nuosavybės 
teisių apsaugojimu, negu žmonių masės gerove. Antroji 
priežastis: nežiūrint to, kokių kartais su teisingumu bū
na apsilenkimų, valstiečiai tiki, ir tam tikėjimui paremti 
turi konkrečių įrodymų, kad komunistų kontrolėje jų 
būklė pagerės.

“Karo metu japonų jėgos buvo daug geriau išlavin- 
x tos ir apginkluotos, negu dabar nacionalistų armijos, ta

čiau jos nepajėgė nugalėti partizanų veiklos. Vyriausia 
priežastis buvo tame, kad partizanų jėgos turėjo didžio
sios žmonių masės paramą ir apsaugą. Tas pats yra ir 
šiandien. Net jeigu Jungtinės Valstijos pasiųstų armiją 
sustiprinti Čiango nepaslankias armijas, vargiai padėtis 
pasitaisytų, kol ten tokia situacija gyvuoja.

J ' , “Mūsų palaikymas režimo, kuris paskutiniais metais 
darėsi vis daugiau ir daugiau nepopuliarišku, užtrauks 
tik neapykantą ir negalės sukurti ekonominio pastovumo 
arba suteikti militarinės pergalės, nebent griežtai pasi- 

’ keistų valdžios sąstatas.”
i Bet, aišku, tokio pasikeitimo čiang Kai-šeko val

džioje negali būti.
Toliau Osborne atmeta tą mintį, kad Chinijos ko- i 

munistai atneštų Chinijon rusų viešpatavimą. “Tie, kurie ; 
priešingi teikimui Čiangui paramos”, Osborne sako, “te
mato labai mažai tokios galimybės Chinijos žmonių atsi
tiesime. Daugelis jų, ištiesų, yra įsitikinę, kad Liaudies ! 
Armijos laimėjimą^sektų koalicinė valdžia, susidedanti iš ;

1 Chinijos Komunistų Partijos, Kuomintango liberališkųjų i 
v C elementų ir taip vadinamų demokratinių, partijų.”

ŽYDAI IR ŽYDAI
Tautininkų Dirvoje skai

tome: *
Iki šiol žydų tautybės DP 

savo kalboje visados ir visur 
labai girdavo bolševizmą ir 
Sovietų Sąjungą. Dabar, kai 
Amerika pradėjo teisingai 
suprasti bolševizmą ir vis 
dažniau išsitaria prieš sovie
tinę santvarką, ir žydai Vo
kietijoje pradėjo viešai girti 
Ameriką • ir niekinti SSSR. 
Vadinasi, visada prisitaiko 
prie “mados.’’ x
Tautininkų rašytojas čia, 

kaip matome, nori įkąsti' 
žydams, kaipo oportunis
tams, kaipo prisitaikstyto- 
jams “prie aplinkybių”. Bet 
jis nęžino vieno dalyko: y-

X •

— nei lokalių, nei nationality 
O tuo tarpu 50,000 baltvei- 
džių balsuotojų Mississippi iš
renka net septynius kongres- 
manus! Ar tai ne didžiausia 
nelygybė? Ar McGill ir Fol
som tikisi, kad tie kongresma- 
nai pasisakys tiž negrų pilieti
nes teises?

Jei palikt viską vietinėms 
bendruomenėms, tai milionai 
negrų ir pasiliks amžinais 
vergais?
Tikrai taip!
Įdomu, kad iš visų stam

besniųjų pietinių valstijų !

dų, kuine buvo ir yra di
džiausi priešai darbininkų 
judėjimo ir, žinoma, Tary
bų Sąjungos. Yra žydų, ku
rie visuomet buvo ir bus 
darbininkų ’ judėjime ir 
rems progresą. K

Amerikoj, sakysime, toks 
Dubinsky — žiauriausias 
progreso priešas ir antras 
aršiausiųjų Tarybų Sąjun
gos puolikų. Arba paimki
me žydų “Forward”-bei an
glų kalboje leidžiamą sa
vaitraštį “New Leader” — 
tai žemiausiai nupuolę anti- 
sovietiniai organai.

Tačiau tuo pačiu sykiu, 
Amerikoje yra milžiniškas 
masinis pažangus žydų dar
bininkų judėjimas, aplink 
kurį spiečiasi profesionalai, 
nemažai biznierių ir kitokių 
žymių žmonių.

Pas žydus yra. taip, kaip 
ir pas lietuvius, kaip ir vi
sose tautose.

Sveiki,' draugai ir drau
gės, urugvajiečiai!

Šiandien, pas mus karna
valas, žymi Brazilijos liau
dies tradicinę šventę. Ka
daise ją praleisdavom pusė
tinai. Ne kitaip būdavo ir 

|su Naujais Metais. Bet 
šiandien tas viskas kitaip. 
Jūs, draugai, maždaug jau 
apie mūsų padėtį žinote. 
Šiuo laišku jums papasako
sime kai ką daugiau iš mū
sų gyvenimo bei įvykių.

j Tai buvo praeitais me- 
besivadinančiųjų liberalais, s tais. -Vos brėkštant gruo- 
tik vienas Floridos senato- j džio 27 dienos rytui, nelauk
tus Pepper sutinka su pro- ■ tu “svečiu” buvome iš- 
jek’tuojamu įstatymu, drau-1 traukti iš lovų ir areštuoti, 
džiančiu lynčą, poll-taksus' - .. .
ir kitus varžtus, kamuojan
čius pietinėse valstijose ne
grus.

Šiandien žodis “liberalas” 
pasiliko be jokios reikš
mės. Liberalais vadinasi vi
sokį politiniai šarlatanai, 
visoki liaudies priešai, .viso
kį progreso priešai.

Už trijų dienų tas pats bu
vo padaryta ir su M. Va
lentiene. Mūsų butuose nie
ko baisaus nerado. Pas A. 
Kučinską rado 15 lietuviš
kų, ir keletą braziliškų kny
gų, keletą brošiūrų, 42 eg- 
zempl. “Vilnies,” 1 egzemp. 
“Darbo,” 3 egz. “Vienybės,”

KOMUNISTAI BRONXO 
RINKIMUOSE

Slaptoji Sutartis su Chinija
į v s Spaudoje tapo paskelbta jau seniai Trumano vai-; 

džios padaryta slapta sutartis su čiang Kai-šeku. Pasi- | 
rodo, kad toje .sutartyje mūsų vyriausybė pasižadėjo Chi- | 
nijos diktatoriui suteikti 1,071 modernišką karinį lėktu- 

j vą, išlavinti chiniečius lakūnus ir duoti už šimtus mili- j 
jonų dolerių amunicijos vedimui civilinio karo! Jau apie 
950 Iktuvų pristatyta ir jau jie seniai vartojami prieš 
Chinijos liaudies armijas.

Iš to aišku, kad dabartinis civilinis karas Chinijoje 
yra mūsų valdžios padaras. Be šių Amerikos lėktuvų, be 

< šios Amerikos amunicijoj be militarinių patarimų, Chi- 
nijoje civilin. karas būtų.seniai užsibaigęs. Gal jokia val
džia jokioj istorijoje nėra taip žiauriai įsivėlUs į kitų 
kraštų vidinius reikalus, kaip dabartinė mūsų valdžia, 
vadovaujama prezidento Trumano. ,

Jan Masąrykas Apie Pasikeitimus
i Čechoslovakijoje

Kai Čechoslovakijos prezidentas Beneš priėmė ir 
užgyrė naująjį kabinetą, tūli labai laukė užsienio reikalų 
ministro Jan Masaryko išstojimo prieš naująją vyriau
sybę. Tačiau jų troškimai neišsipildė. Jan Masaryk pa
reiškė, kad jis sutinka su pakeitimų ir visais būdais nau
jąją vyriausybę rems.

Masaryk pareiškė:
“Aš ir toliau žygiuosiu kartu su liaudimi. Pas mus 

buvo žmonių, kurie manė, kad galima valdyti be komu
nistų arba prieš komunistus. Tame ir. buvo krizės prie
žastis. Panašūs pakeitimai, kokius, mes pergyvenome, 

■ paprastai pagimdo civilinius karus ir reikalauja didžių 
aukų. Mūsų gi pakeitimas pravestas be kraujo pralieji
mo ir mūsų žmonės yra ir pasilieka demokratiškais. Aš 
įėjau valdžion kaipo įsitikinęs demokratas ir pasiliksiu 
joje kaipo demokratas.”

Dabar jau net komercines spaudos tūli koresponden
tai pradeda kalbėti apie tai, kad Čechoslovakijos žmonių 
dauguma pritaria pasikeitimui, nemato jokios tragedijos, 
remia naująją vyriausybę, t

Jan Mhsaryko pareiškime yra viena mintis, kuri 
verta visų dėmesio. Jis sako, kad tūli elementai galvojo, 

" jog galima Čechoslovakiją valdyti be komunistų arba 
prieš komunistus, nors Komunistų Partija yra didžiau
sia, skaitlingiausia partija. Reiškia, tie elementai pla-

KALBANT APIE 
LIBERALUS

Dienraštis Vilnis rašo:
Ala'bamos gubernatorius 

James E. Folsom skaito save 
liberalu. Atlantos dicnraščįo 
“Constitution” redaktorius 
Ralph McGill taip pat vadina 
saVe liberalu.

Pereitą nedeldienį, savo ra
dijo kalbose, jie išdėstė savo 
pažiūras į visus tuos klausi
mus, kurie paliečia pietines 
valstijas. Ir Folsom ir McGill 

Jie 
ne- 
Jie 
bū-

esą linčo priešai, 
pripažįsta, kad 

daromos skriaudos, 
norį, kad negrams

Įdomus straipsnis tilpo 
praėjhšio sekmadienio “The 
Workeryj” apie tai, kaip 
komunistai dirbo pastaruo
siuose Bronxo balsavimuo
se, kuriuose buvo darbietis 
Isacsonas išrinktas į Jung
tinių Valstijų kongresą. 
“The Worker” korespon
dentas Abnėr W. Berry tu
rėjo pasikalbėjimą su Bron
xo komunistu vadu Isador 
Begun’u, buvusiu mokyto
ju, o šiuo tarpu pasinėru
siu visuomeniniuose dar
buose'veikėju.

Kąlbą prasidėjo nuo de
mokratų partijos New Yor
ke lyderio, Ed Flynn’o, pa
reiškimo, • kuriame jis sakė, 
būk Isacsoną išrinko kon
gresai! “regimentuotų- ko
munistų” balsai.

Begun’as tai pajuokia. 
Jis sako, jog 24-tame kon
gresiniame distrikte (Bron- 
xe) komunistų iš viso nėra 
daugiau, kaip tarp 8 šim
tų ir 1,000.

“Aišku,” tęsė Begun, 
“komunistai šiame rajone 
(distrikte) darbavosi sun
kiai už išrinkimą Isacsono. 
Bet mes darbą pradėjome 
kur kas anksčiau negu pra
sidėjo rinkimų kampanija.”

Minėtame distrikte gy
ventojų iš viso yra^346,904. 
Gyventojų daugumą sudaro 
žydai. Negrų ten gyvena 
apie 40,000, airių — apie 
30,000, puerto-rikiecių — 
aie 20,000.

“Mūsų partija .draugiš
kai sugyvena su visais šiais 
žmonėmis. Mes darbavomės 
tam, kad juos apvienyti,” 
sako Begun.

Kai šiame distrikte pra- 
■ dėjo apsigyventi negrai, tai 
Lvienas apdairus žydų, rabi- 
| nas sušaukė religinius žydų 
vadus ir sakė jiems:

“Traktuokite savo kai- 
------- —... . pa.garbiai.

veiklių, atsidavusių darbo 
žmonių reikalams darbuoto
ji-

Reguliariai buvo sklei
džiamas “The Worker” — 
savaitraštis, Išeinąs sekma- 
dienįais. Tik vieną sekma
dienį apie 3,000 “The Wor
ker” egzempliorių buvo iš
platinta. “Daily Worker” 
ir “The' Worker” atliko vy
riausią vaidmenį propagan
doje už Isacsoną.

Begun mano, jog lapkri
čio mėnesio rinkimuose 
Bronxe bus “išlaisvinta” 
nemažai demokratų. Kitais 
žodžiais: jie nebūsią išrink
ti. Jų vietosna piliečiai pa
statys Wallace’o šalininkus, 
trečios partijos kandidatus.

Visa tai parodo, kaip ne
didelė grupė žmonių, gerai 
prasilavinusių, pasiaukoju
sių ir darbingų, gali atlik
ti milžiniškos svarbos dar
bą! - M. G.

sakėsi 
sakėsi 
grams 
sakėsi 
tų suteiktos balsavimo teisės.

Bet, tuo paęiu atsikvėpimu, 
jie pareiškė nesutinką su bi- 
lium, kuriuo nustatoma, kad 
linčas, yra federal is prasižen
gimas; jie atmeta federal) 
Teisingos Samdos Aktą; jie 
priešingi federaliam įstaty
mui prieš “Poll Tax.”

Bet jeigu taip, tai kokiu 
būdu tiedu liberaląi nori iš
spręsti ;tas pamatines problo 
mas, kurios paliečia pietines 
valstijas? Ką jie siūlo?

Jie nori, ‘kad patys Pietų 
gyventojai, jų bendruomenės 
išspręstų tas visas negeroves, j 
Jie priešingi bet kbkiai fede- : 
r'alinei intervencijai į pietinių 
valstijų reikalus.

Atrodo, jog tai yrą labai i 
demokratiškas pasiūlymas. mynus negrus pagarbiai, 
palikt viską patiertiš pleti- •Aįsiminkit^ jo-g kaipo žy. 
išspręsti. dai, jus privalote pilnai su-

Bet kokiems gyventojams prasti, ką reiškia rasinis ir 
■ • “ rinkti- religinis persekiojimas.— visiems, ar tik ‘ 

niams,” baltiesiams?
Žinoma, tik “parinkti- 

niams,” tik baltveidžiams. 
v Kiek gi ten yra baltvei- 
džių ir kiek juodveidžių?

Pasiskaitykite:i
Pietinėse valstijose, iš viao, 

yra 177 apskritys, kuriose ne
grai sudaro didžiumą. Tose 
apskrityse gyvena 2,600,000 
negrų. Jie neturi jokių teisių

n
Už Isacsoną balsavo viso

kių tautybių žmonės, bal
suotojai.

Kaip dirbo komunistai? 
Jie ėjo namas nuo namo, 
skleidė lapelius, agituojan
čius už Isacsoną. Apie 25,- 
000 lapelių buvo įteikta pi
liečiams į rankas ir tai pa
darė claugiausiai neskait
lingas komunistų būrys, —

navo išmesti iš valdžios komunistus ir įsivesti savo reak
cinį režimą. Bet jie nusvilo nagus ir patys tapo iš val
džios išmesti. Kaip tik šis tų elementų suokalbis, teigia 
Masaryk, ir buvo įvykusios krizės priežastis. Kaip tik 
taip aiškinh ir premjeras Gottwaldas.

Washington. — Eilė kon
greso narių ragina sustab
dyt Amerikos dirbinių par
davinėjimą ne tik Sovie
tams, bet ir visiems Sovie
tų draugams.

Jeruzalė. — Karštieji žy
dų koviniai irguniečiai Už
mušė du. lenkus, kaip fašis
tinius anglų tarnus. prieš

atsako- 
nuotnŲ 
heteko 
Vieton

Jeigu jūsų hūorilą už butą pa
kels, atsiminkite, jog šis Mi
chigan renublikonas Jesse H. 
Wolcott bus dalinai 
mirigas. < Dabartirtis 
kontrolės Įstatymas 
galios vasario 29-tą.
dalėisti priimti kitą įstatymą, 
Wolcott pasiūlė ši pratęsti 
trims dešimtims dienų, kad fi- 
nansieriai galėtų ilgiau tėmy- 
ti, kaip biržos nepastovumas 

paveiks i prekybą gyvena
mais namais.

3 egz. “Laisvės,” 1 egz. “A 
Classe Operaria,” 2 egz. 
“Tribūna Popular,” 1 foto 
L. C. Prestes, 15 kruzeirų 
vertės bonų dėl laikraščio 
“Hoje.” Be to žvalgyba pa
ėmė kvitą priėmimui tary
bų pilietybės, su 40 kruz. 
vertės, išduota TSRS Pa
siuntinybės Rio de Janeire, 
lapkričio 20 d. 1946 m. Ki
tas kvitas buvo taip pat Pa
siuntinybės išrašytas gra
fui Benigssenui, išreiškiant 
S. Paulo lietuvių demokra
tinei kolonijai nuoširdžią 
padęką už paramą mūsų tė
viškės Lietuvos nukentėju
siems nuo karo. Tuo raštu 
buvo pakvituojamas gavb 
mas 110,000 kruzeirų, skir
tų Lietuvos liaudžiai. Sąry- 
šyj su minėtu kvitu vėliau 
buvo iškviestas policijon pa
siaiškinti pats grafas Be- 
nigssėnas, kuris, kaip kad 
iš vietos spaudos matėm, 
pasakė tą patį, ką ir mes 
per tardymus. v žvalgyba 
stengėsi įrodinėti atvirkš
čiai, būk tie 110,000 kruz. 
buvo sunaudoti PPAL Kon
greso reikalams. Kadangi 
taip nebuvo, tai mes $u tu© 
nesutikom. Vėl kitas keis
tas dalykas: žvalgyba ban
dė A. Kučinską apkaltinti 
organizavime vietos lietu
vių komunistinio' jaunimo, 
nors niekad to nebuvo ir jo
kių įrodančių šiuo klausimu 
dokumentų nėra.

Neteisingi mūsų apkalti
nimai aiškiai parodo, jog 
tai lietuviškų fašistų sufa
brikuotos provokacijos prieš 
kongresistus. Net kiti kon
greso leidinio vertimai iš
kraipyti. Pav., prašymas 
Taikos Konferencijai Pary
žiuje, vietoj kad būtų pasa
kyta, kad lietuviškieji hitle
riniai bendradarbiai' būtų 
sugrąžinti į• Lietuvą ir ten 
atiduoti liaudies teismui, 
vertime sakoma, kad tie ka
ro nusikaltėliai būtų ati
duoti Tarybų Sąjungai. Su- 
klastuotas rezoliucijų verti
mas į portugalų kalbą, tu
rint po ranka kongreso lei
dinį, aiškus buvo ir polici
jai.

Dar apart knygų ir laik
raščių tapo paimta ir Rau
donojo Kryžiaus, Liet. Dep. 
įvairios piniginės atskaitos 
bei drabužių siuvimo pakvi
tavimai. Žvalgyboje randa
si nemažai vertimų iš “Dar
bo” ir “Vienybės,” kurių 
tarpe ir Jokubkos korespon
dencijos. Visi mažmožiai, 
visos smulkmenos sudėti į 
vieną kaltinamąjį 'aktą. 
Taip pat buvome apklausi
nėjami dėl dienraščio “Ho
je” 50,000 kruz. kampani
jos. Bet daugiausia tardy
mas sukosi apie mpsų kon
gresą ir jo priimtas rezo
liucijas. Kongreso išrinktą
ją P. Amerikos Vienybės 
Komisiją policija pavadino 
“Comitė Central Soyietico,” 
šu tikslu visa tai surišti su 
“Komihform.” Kas labiau
siai policijai nepatiko, tai 
dalyvavimas kongreso ati
darymo akte Tarybų Sąjun
gos konsulo Urugvajuje; ką 
taip pat norima supainioti 
su Brazilijos Komunistų 
Partija.

Kaip minėjome, pas mus 
namuose žvalgyba terado 
tik mažmožius ir neturi kuo 
mūs apkaltinti, bet kad ihes 
areštuoti, tai lietuviškųjų 
fašistų pasidarbavimas, Jie 
velniškai įsiuto prieš kon
gresistus, kam pastarieji 
rinko parašus prieš gestapu 
nį konsulą A*. Polišaitį. Jie 
prieš mus ir, bendrai, prieš 
S. Paulo demokratinę lietu
vių koloniją seniai griežė

draugai, mūsų

mums, kur

dantimis laukdami tik pro
gos. Tą progą jie .šiandien 
jau turi.

Paš J. Bubėną veik nieko 
policija nerado; pas1 Valen
tienę — nieko; pas V. Bu
ką — panašiai ką'ir pas A. 
Kučinską — keletą knygų 
ir laikraščių;4 pas P. Čer- 
nauskienę — irgi nieko ap
kaltinamo. Šį mėnesį lau
kiame rezultatų. Turime 
advokatą, kuris mus gina, 
bet nėra užfikrinta, kad ne
būsim išdeportuoti. Lietu
von ar kitur. Esame kartu 
su dienraščio “Hoje” 35 
darbininkais, suskirstyti po 
20-30 kalinių kameroje. 
Maistas labai1 prastas ir ne
švarus. Būtų nekaip, jei ne
turėtumėm pusėtino kolek
tyvo, kuris mums daug kuo 
padeda. Kolektyvui pri
klausome 40 kalinių, turi
me suplyšusius čiužinius; 
antras mėnuo kaip žada 
duoti ir lovas, bet’ dar jų 
neturim. Čia pat, kitoje ka
meroje randasi A. Marma, 
V. Bukas ir jų liudininkas. 
Su jais sueiname kasdieną. 
Buvo ir A. Zokas, bet už 
mėnesio laiko jį paleido 
laisvėn. Su kongresistėmis 
moterimis, nors jos yra ta
me pačiame kalėjime, ryšių 
neturime. Kalėjimo disci
plina aštrėja, su tuo ir su
varžymai. MuS aplankyti 

;daug ką neleidžia, ypatin
gai iš šeimos arba artimes
nius gimines. Kartu su mu
mis yra darbininkų žurna
listų, deputatų, tenka turė
ti gana įdomias konferenci
jas įvairiausiais klausimais. 
Tai tokia, 
padėtis.

Nesvarbu
teks gyventi ir kokioje pa- 

1 dėtyje būsime.' Mūsų nusi
teikimas ir rūpesčiai visuo
met bus tie patys. Brangūs 
draugai ir draugės urugva
jiečiai: mūsų broliškas ben
dradarbiavimas su Jumis, o 
taip pat su drg. argentinie- 
čiais, šiaurameiTkiečiais ir 
kanadiečiais,—dėkh PPAL 
Kongreso, — davė geriau
sių vaisių mūsų kultūrinio 
darbo plotmėje, neatsižvel
giant visų priešo daromų 
skerspainių-. Tegu auga ir 
stiprėja demokratin. lietu
vių vienybė kovai prieš mū
sų tautos išdavikus — sme
toninius žvalgybininkus!

Sveikiname su broliškais 
linkėjimais draugus ir 
drauges urugvajiečius, svei
kiname jūsų pavyzdingą 
jaunimą, kuris mums malo
niai prisimena dar nuo 
kongreso laikų. Sveikiname 
bendrai visą Urugvajaus 
lietuvių demokratinę kolo
niją.

Ir per Jus, draugai, siun
čiame Sveikinimus bei lin
kėjimus ‘draugams argenti- 
niečiams, š i a u r amerikie
čiams ir kanadiečiams. ,

Tegyvuoja lietuvių vie
nybė !

Tegyvuoja mūsų Tėvynė 
Tarybų Lietuva!

(Seka parašai).
S. Paulo, Casa de Deten'cao 

kalėjimas,
1948 m. vasario 10 d.

Laisvės Redakcijos Pa
staba. — šį laišką gavome 
per Urugvajų. Pasirodo, 
jog reakcijos dūkimas Bra
zilijoje nesiliauja. Areštuo
jami brazilieciai, areštuoja
mi veiklesnieji tautinių gru
pių nariai., Amerikos ir Ka
nados lietuviai turėtų pa
galvoti, kuo* jie galėtų pri
sidėti prie pagalbos mūsų 
tautiečiams, kuriuos Brazi
lijos reakcininkai nekaltai 
kankina.*

1 ■ .1 . ■ >,........—.................................
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Darbo žmogų? 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?

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

Women and the Vote
v

One evening at a meeting 
of the Lithuanian - Amer
ican Center, MĮrs. Petriką 
approached me and asked 
me to write something for 
the women’s page in Laisve. 
“But what can I write?” I 
asked her. All she said was, 
“You’ll think of some
thing.” Well, I found myself 
thinking, and I was surp
rised to find that there 
were many things I could 
write about of interest to 
us women. The trouble »was 
that, like most of us wo
men; I just never bothered 
to set my thoughts down 
on paper.

My interest in this pro
blem was raised even high
er when I had the occasion 
to go to Washington, D. C. 
to the National Legislative 
Conference kof the Amer
ican Comm, for the Protec
tion of the Foreign-Born. 
Here I learned how import
ant a role women play in 
shaping our laws. I was 
told that almost 50 percent 
of the voters in some states 
were women. That’s an 
overwhelmingly large per
centage. Yet it is this 
group that is less familiar 
with politics, and can be 
swayed more easily one 
way or another.

The Am. Comm, for the 
Protection of the Foreign- 
Born should be familiar to 
the readers of this paper. 
This Committee was organ
ized 15 years ago to do just 
what their name implies— 
protect the interests of the 
foreign-born. You may re
member, this Comm, took 
up the case of Anton Jay - 
Jacinskas, a Lithuanian of 
Indiana, when he was called 
up before the Justice Dept, 
for deportation on the 
grounds that in 1935 there 
was a warrant out for his 
deportation to Lithuania. 
Incidentally, Jay was active 
in the CIO, UAW, and the 
Indiana industrialists had 
reason to fear him. The 
case, through the efforts of 
this Comm., was thrown 
out of the court.

At present there are 21 
Bill in the Congressional 
Judiciary Comm, pertain
ing to the alien — the for
eign born. The Conference 
was organized to make 
plans to bring these bills to 
a floor vote as soon as pos
sible. Sunday, Jan. 25, 75 
delegates representing 27 
fraternal Orders, 18 un
ions, 6 cultural, 3 national, 
and 2 veteran groups, met 
at the Hamilton Hotel. 
Here we were briefed on 
the substance of the 21 
Bills, and were told about 
the procedure the Bill must 
go through in order to be
come a law.

Most bills originate in 
the House of Representat
ives as resolutions. It is 
written up in the records 
as H.R.—, followed by a 
number and the name of 
the Congressman who ori
ginated the resolution, his 
party and state/ It is then 
referred to the House Ju
diciary Comm., composed of 
6 members and this session 
headed by Chairman Fel
lows, a Republican from 
Maine. It is here that 90

percent of the bills die, un- 
less enough pres
sure is exerted by the Con
gressman who made the bill 
or his constituents. Many 
representatives make reso
lutions, some of them ex
tremely ridiculous, just to 
get their names in the Re
cord. This Comm, is very 
strong. It can pretty near 
rule the policies of the 
House.

So we see, it is up to the 
Congressman who is really 
interested in his bills to 
push them through the 
Committee. Similarly it is 
true that it is up to the 
voter to push his Congress
man into action. And we 
are the ones that can do it. 
Since all of us can’t get down 
to Washington to lobby, we 
can do the, next best thing. 
Write to our Congressman. 
Bombard him with letters, 
penny post cards, stating 
our views. If he gets enough 
pušh from his district, he 
will be forced to act, 
whether he wants to or not, 
as the most important thing 
to him is staying in .Con
gress. And to stay in office 
he must have your vote.

Now lobbying — that’s 
what we delegates did, is 
simply chasing up and 
down the long corridors of 
the House Office Building, 
trying to catch up to talk 
to the Congressman, who 
you feel will further your 
cause the most. The House 
Building is a large stone 
structure so * laid out that 
all offices on each floor 
open to the main corridor. 
Every Representative has 
his office in this building. 
As you- walk down these 
halls you read the name
plate on each door, Sol 
Bloom — New York, Mary 
Norton -— New Jersey etc. 
The doors are - open and 
you look into a beautiful 
spacious outer office, 
equipped with several desks, 
cabinets and a couple of se
cretaries.

Representative Vito 
Marcantonio of New York, 
gave' us the use of his of
fice to rest our feet or wait 
in in between appointments. 
He is a fine person and has 
himself introduced a num
ber of excellent bills to aid 
the foreign born-. We leisur
ely strolled around his pri
vate office examining the 
pictures of industry along 
the wall,-his papers, his re
cords and his books. I sat in 
his leather chair, behind 
his desk, and wondered how 
much longer a commoner 
like myself would be al
lowed this privilege.

Unfortunately, we of the 
N. J. delegation, didn’t get 
to see any of our Congress
men personally in the few 
hours we had. However, we 
were . received, in most 
cases graciously, by the se
cretaries, and they listened 
to our appeals, took our 
names and addresses and 
promised that we would get 
some communication from 
the Congressman as to how 
he stands and how he 
would vote on those bills.

However, the first ques
tion thaf the secretaries 
would ask was,

live in his district?” This 
showed me that first and 
foremost their interest 
is in your vote.

The delegates from the 
other states were more' suc
cessful and got to see some 
of their Congressmen. Some 
of them let slip some very 
interesting obser vations. 
One advised that the bills 
sponsored by Celler of N. 
Y. had very little chance of 
coming up before the 
House, not because they 
were good or bad, but be
cause he has a reputation 
of being a “Left Winger.” 
Another said that Chair
man Fellows had agreed to 
rewrite -some of Celler’s 
bills, and then 'they may 
have a chance. The only 
other way to get a bill up 
before the House is to get 
a petition signed by 218 of 
the 496 representatives and 
that is almost impossible to 
do. If and when the bill gets 
to the floor and is voted on, 
it must go to the Senate to 
be passed on. Then if it’s 
signed by the President of 
the U. S., it becomes a law.

Of the 21 bills on alien 
legislation now in the Com
mittee, one is of immediate 
urgency. That Bill is H. R. 
4156, introduced by E. Cel
ler, which, in brief, is to 
grant legal entry to alien 
seamen with 1 year war
time service in the Mer
chant Marine, and citizen
ship to alien seamen with 
3 years service. There are 
10,000 seamen that belong 
in this category— men of 
foreign birth who served 
the U. S. in one of the most 
dangerous jobs. Many of 
them have married and 
settled in this country and 
raised families. These 10,- 
000 men can be ' uprooted 
from their e s t a b 1 i s hed 
homes after March 31, 
1948 and deported. All sorts 
of promises were made to 
get them to serve during 
the war; they are being- 
broken time and again.

Other legislation just as 
violent is pending. Some of 
our Congressmen are try
ing to fight them, witness 
Vito Marcantonio’s bill H. 
R. 1425 calls for elimina
tion of all racial provisions 
in immigration and natur
alization laws. Certain ra
ces like the Indonesians and 
Koreans are not permitted 
entrance into the U.S.

What would happen to 
our Lithuanian culture if 
Bills like E. Gossett’ą H. R. 
3098 were allowed to pass? 
Gossett wants teaching 
school in another language 
but American to be unlaw
ful. We’ve been hit at as 
far as foreign language 
programs on the radio go, 
now we wouldn’t be able to 
teach our language to our 
children in public.

Now what can we, the 
women, do? Here’s one 
simple way we can make 
our wants heard. Keep a' 
pen and some paper handy 
in your kitchen, and while 
the chops are frying and 
everything is under control 
on the stove, write your 
Congressman. Even if it is
only on a penny post card. 
Tell your law-makers, how 
you the people feel about 
certain legislation. Many of 
the Congressmen We talked

Do you to admitted that they knew

Jkyrejus visją šeimos uždarbi išmokėti pakilusiomis 
maisto kainomis, o mažai ko gauti, chicagietė Mrs. 
Ruth Berbe$ paskelbė vieno asmens streiką prieš in
fliaciją. Ji žadėjo per dvi savaites misti tik duona ir 
pienu. Žinoma, tas neišriš problemos. Net jos pačios 
vyras nepasnikauja. Ji daugiau laimėtų, jeigu gerai 
pavalgiusi, stipri, būtų sumobilizavusi savo susiedijos 

moteris veikti j valdžią už kainų kontrole.

’’Moterys Yra 
Pavojingos”

Moterų Kongresas sako: 
“Moterys yra pavojingos. 
Esame pavojingos dėl to, 
kad kovojamą, už maistą ir 
pastogę savo vaikams, už 
teisę kiekvienam vaikui- įgy
ti mokslą, už teisę kiekvie
nam žmogui dirbti ir gauti 
gerą užmokestį.

“Tarptautine Moterų Die
na - Kovo 8-ta, 1948 m., at
žymės tą faktą, kad mes 
buvome ‘pavojingomis’ per 
visą šimtą metų nuo to lai
ko, kai mes pirmu kartu su
siorganizavome 1848 me
tais tikslu gauti teisę bal
suoti ir gauti lygų užmokes
tį už lygų darbą.

“Kovo 8-toji, 1948 metų, 
atžymės tą faktą, kad mes 
vis tebesame ‘pavojingomis,’ 
kadangi mes šiandieną esa
me priešakyje kovotojų 
prieš verstiną milifarišką 
muštrą mūsų jaunimui ir 
prieš kitą karą, taipgi prieš 
aukštas kainas, prieš dis
kriminaciją. Tebesame ‘pa
vojingomis,’ nes kovojame 
už gynimą mūsų pilietinių 
teisių, taikos ir saugumo 
sau ir savo vaikams.”

Moterų Dienos minėjimai 
įvyks po visą šalį. Sužino
kite juos. Savo dalyvumu 
paremkite tuos gražius sie
kius.

N e w y o r kiškis Moterų 
Kongreso skyrius rengia 
masinį mitingą, su įdomia 
meno ir įvairumų progra
ma/ kovo 8-tos vakarą, 8 
vai., Hotel Capitol, 51st St. 
ir 8th Ave., New Yorke. 
Įžanga 75 centai ir $1.

bills we 
for, or 

enough 
to make

you

nothing about the 
were appealing 
weren’t familiar 
with the subject 
any moves. I assure 
that if they get bombarded 
with mail on a certain is
sue, they/ wouldn’t dare 
plead innocence. They will 
be forced to act.

This is an election year. 
Each Congressman is shak
ing in his boots. Make 
your voice heard. Exercise 
your power of the vote, and 
think how you vote.

Mildred Jamesoniūtė 
z (Stensler). .

Brooklyno Lietuvių Mo
terų Apšvietos Klubo ren
giamasis minėjimas, taipgi 
su meno programa, vaišė
mis ir įvairumais, įvyks ko
vo 7-tos popietį, 3 vak, Lais
vės salėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Įžanga nemoka
ma.

Šeimininkėms
šj Skyrių Veda E1. VITART

Varške su Noodles
Vienas 8 uncijų svorio 

pakelis noodles (lakšinių) 
kvorta ir pusė vandens 
2 puodukai tomačių sun

kos
2 šaukštukai cukraus 
biskis raudonų pipirų 
pusė svaro varškės 
2 šaukštai miltų
2 šaukštukai druskos 
biskis selerių druskos 

(celery salt).
Užvirink vandenį. Sudėk 

į vandenį smulkiai sulau
žytus lakšinius, įdėk drus
kos, pavirink iki bus gata
vi, apie 12 minutų.

Tuo laikotarpiu sutaisyk 
padažą — sumaišyk pusan
tro puoduko tomačių sun
kos su prieskoniais ir užvi
rink ant lengvos ugnies. Li
kusią pusę puoduko toma
čių sumaišyk su miltais. 
Dabar sumaišyk su verdan
čiomis tomatėmis, pavirink, 
maišant.

Išvirus lakšinius, nusunk 
vandenį, sudėk į gilią blė- 
tą. Su šaukštu apdėk varš
ke, biskį užberk duonos 
trupinių. Įdėk į karštą pe
čių, palaikyk keliolika mi
nutų. Išėmus iš pečiaus ap- 
laistyk padažu ir duok val
gyti.

Didesni “Chopsai”
Norint padidinti ir paį

vairinti “chops’ų” išteklių, 
apystorius “chopsus” įrėžti 
iš minkštojo krašto iki kau
lo, prikimšti kemšalu, kraš
tukus susmeigti dantims 
krapštukais. P a s p r aginti 
skauradoje, pirm to apvo
liojus miltais, padažius 
kiaušinyje ir vėl apvoliojus 
duonos trupiniais. Paskiau 
šutinti ant lengvos ugnies

Moterų Diena
Kiekviename p a s a u 1 io 

krašte moterys, o taip pat 
ir vyrai, minės kovo 8-tą, 
Tarptautinę Moterų Dieną. 
Toji šventė, kaip kad ir 
Pirmoji Gegužės, yra Ame
rikos žmonių įsteigta ir do
vanota visam pasauliui.

Šiemet tai dienai sueina 
40 'metų amžiaus. Šiemet 
taip pat ąpvaikščiojame 
Amerikos moterų judėjimo 
šimtmetį.

Pirm keturių dešimtų 
metų vyriausiuoju moterų 
obalsiu tebebuvo reikalavi
mas moterims teisės balsuo
ti. Tas obalsis buvo pažan
giųjų partijų ir grupių rin
kiminėse platformose, ta
čiau nuo įsisteigimo Tarp
tautinės Moterų Dienos 
praėjo dar virš dešimtis 
metų iki moterys gavo tei
sę balsuoti. Patsai moterų 
judėjimas tų teisių buvo 
reikalavęs jau per daugiau 
pusšimtį metų. Tačiau lai
mėjimas atėjo tiktai tuo
met, kada moterims teisių 
reikalautojos suprato, jog 
darbininkų klasė yra ge
riausiu talkininku joms, o 
darbininkų klasė suprato, 
jog moterys gali būti ge
riausiomis talki ninkėmis 
darbininkų klasei.

Laimėjimas atėjo tada, 
kada darbininku ir moterų 
judėjimai apsijungė bend
ram tikslui ir pagyvino vei
klą. Socialistų Partijos, per 
jos Moterų Komitetą, iš- 

iki' bus gatavi. •
, Veršiena taip pagamina
ma apie per pusvalandį. 
Kiaulieną reikia šutinti il
giau, nors ir minkšta būtų, 
kadangi nedakeptą valgyti 
yra rizikinga. Paduoti ant 
stalo . su griežinėliais ap- 
spraginto obuolio ir petruš- 
komis (parsley), prie dar
žovių.

Kemšalo imasi apie 2 
šaukštai rėžiui, 
gali būti visokių, 
tan, tačiau, veik 
imasi sausainiai ar duona 
ir kiaušiniai, pienas.

Kemšalų 
Pama- 

visiems

Nepraktiški Indai
Prieš tūlą laiką krautu

vėse buvo pasirodę (kai kur 
ir dabar dar yra) plastiki
niai indai—puodukai, lėkš
tės.

Plastikiniai indai gal tik
tų supilti-sudėti sausiems 
ir šaltiems produktams, bet 
ne Slapiems ir karštiems. 
Nuo karščio puodukai greit 
sutrūkinėja, nuo įvairių 
rūkščių suskeldėja, vidus 
pasidaro rupus, neišplauna
mas. Ravukuose susidaro 
vieta bakterijoms tarpti ne
išplauto maisto likučiuose. 
Neverti pirkti.

Ir bile kokios rūšies in
das, kurio vidus nelygus, 
pilnas aštrių kampukų, ku
rių negalima išplauti, yra 
nepraktiškas, b a k terijoms 
gūšta. Niekad nepirkite 
maistui indo, kurio kiek
vieno kampo nepasiekia 
ranka ar geras šepetys.

Jeigu nevartojate valgiui 
daržovių žalių lapų, atiduokite 
juos stubos ar daržo žolynams. 
Pavirus, ištrina vandenin ir tuo 
vandeniu palieja žolynus.

demonstracijos
New Yorke,

šauktosios 
1908 metais, 
stipriai ir įspūdingai iškė
lė moterims politinių ir in
dustrinių ! teisių reikalą po 
visą šalį.

Tų demonstracijų atbal
siai pasiekė ir užrubežius. 
Nuvykusios į tarptautinę 
socialistų konferenciją, įvy
kusią 1910 metais, .Kopen- 
hagen’e, Danijoje, Ameri
kos delegatės buvo klausi
nėjamos apie tas demons
tracijas ir pateikė ' entu* 
ziastiškus raportus. Konfe
rencija vienbalsiai nutarė 
pasiūlyti visose šalyse ko
vo 8-tą skirti moterų rei
kalams.

,Kovo 8-j i tapo tarptauti
ne diena kovos už moterų ir 
bendrus liaudies reikalus. 
Veik visuose pasaulio kraš
tuose ji yra minėta ir tuo
se minėjimuose iškeliami 
artimiausi reikalai. Tūks
tančiai Rusijos moterų bu
vo išėjusios į demonstraci
jas gatvėse 1917 metais. 
Jos reikalavo duonos ir tai
kos. Ispanijos moterys 1936 
metaię iššaukė dešimtis ‘ 
tūkstančių darbininkų į de
monstracijas reikalauti su
valdyti fašistus. Mes, ame
rikietės, išeidavome reika
lauti suvaldyti fašizmą, 
tuomi išsaugoti pasauli nuo 
karo. O fašizmui užpuolus 
pasaulį, mes savo šventę 
paversdavom į mobilizuotę 
už. pergalę.

Šiandien vėl gyvename 
laikotarpį, kuriuo gręsia 
atgaivinimas priblokšto fa-, 
šizmo, kuriuo taiką mylio
tiems žmonėms grasoma 
atominėmis bombomis.

Chin i j oje, Palestinoje, 
Graikijoje ne vien tik gra
soma. Iš tų ir eilės kitų 
šalių girdisi galingas šauks
mas duonos ir taikos.

Mes, amerikietės, susitin
kame šią dieną prieaušryje 
ateinančių rinkimų, kurie 
nusakys, kur link • žengs 
Amerika — link taikos, 
laisvės ir ištekliaus, ar lipk 
karo, persekiojimų ir juodo 
vargo. Mes taipgi norime 
duonos ir taikos. Tad mes 
taipgi darbuosimės ir bal
suosime už tuos, kurie dar
buosis už taiką ir už duoną 
visiems jos reikalingiems.

Lai kiekviename mieste ir, 
kaime įvyksta juo gražiau
si ir masiniai Tarptautinės 
Moterų Dienos minėjimai ir 
lai jie tarnauja sustiprinti 
mūsų jėgas ir ryžtą dau
giau darbuotis už taiką pa
sauliui ir už gerovę mūšy 
žmonėms!

Naujovftški Čiužiniai
Jeigu reikia naujo čiuži

nio (matrašo), pasidairyki
te plačiau. Dabar iš naujo 
pradėjo daryti guminius, 
kurie buvo ką tik pasirodę 
pirm karo ir paskui dingę. 
Tie skaitomi vėsesniais.

Taipgi daro trijose daly
se čiužinius, suneriamus į 
vieną su ziperiu. Gerovė tų 
dalinių yra ta, kad lengva 
juos apversti ar nukelti, 
taipgi kaitalioti jų vietas, 
kad vienodai dėvėtųsi.

3 pusi.—Laisvė (Liberty, 
Lith. Daily) 
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K. DAUGIRDAS

Kaip Mes Kovojome
(Tąsa)

Buvo nutarta organizuoti 
malkų paruošas priemiestyje 
ir išnaudoti vietinius resursus. 
Trys tūkstančiai leningradie
čių, daugumoje moterys, ima 
piūklus, kirvius ir eina miškan 
malkų paruošoms. Sunkiose są
lygose, nesant pastogės ir mais
to, darbininkai ir darbininkės 
atkakliai imasi naujos profesi
jos ir greit dauguma jų virto 
tikrais miško darbo stachano- 
viečiais. Jeigu iš karto viduti
nis jų darbo našumas buvo 1.1 
kubometro į dieną, tai 1942 
metų pabaigoje jisai jau siekė 
5.5 kubometro prie 2.6 kubo
metro normos. Daugelis šiame 
darbe atsižymėjo taip, kad ta
po brigadų vadais, tamę jų 
tarpe ir lietuvė, komunistų 
partijos narys, Naujokaitienė. •

Blokados metu, kuomet prie
šas iš visų pusių apsupo mies
tą, buvo pats sunkiausias lai
kas, liaudies moralinių ir fizi
nių jėgų tikrinimo laikas. Vie
nok nepasviro leningradiečių ei
lės. Priešingai, jie dar labiau 
suglaudė savo eiles, savo miesto 
gynimui. Naujomis jėgomis 
pasireiškė garbingos Leningra
do darbininkų tradicijos, jų pa
siryžimas, vienybė, pasiruoši
mas kautis su priešu iki galui, 
iki pilnos pergalės.

šiomis sunkiomis dienomis 
Lenino miesto darbo žmonės 
jautė didelės moralės, ir mate- 
rialės visos, tarybinės liaudies 
paramos. Jautė, kad kartu su 
jais visa šalis pasiruošusi gint 
Leningradą. Į apgultą miestą iš 
visos šalies ėjo tūkstančiai laiš
kų, žadančių Leningradui viso
keriopą pagalbą. “Mes su ju
mis, draugai,” — rašė Raudo
nosios Presnės darbininkai. 
“Mes su jumis, draugai,” — 
kartojo Baku naftos darbinin
kai, Ivanovo audėjai; Uralo 
metalurgai. Į Leningradą iš vi
sų Sąjungos kampų buvo siun
čiamas maistas, vyko darbinin
kų, kolektyvinių ūkių ir inteli
gentijos delegacijos.

Didvyriškieji Leningrado gy- 
'nėjai kentė daug nedateklių, 
nešė didelių aukų. Istorija ne
žino faktų, kad tokis didelis 
miestas, kaip Leningradas, su 
tiek gyventojų, galėtų išlaiky
ti tokią blokadą.

Neįmanomai trumpu laiku 
visa Leningrado pramonė ir 
miesto ūkis buvo pertvarkyti’ 
karo laikams, tapo organizuo
tos naujos gamybos, įsisavinta 
masinė gamyba ginklų, šovinių 
ir t-t. Ūkio ir partijos vadai, 
inžinieriai ir Leningrado įmo
nių stachanoviečiai, vykdydami 
fronto užsakymus, parodė dide
lio organizuotumo, užsispyrimo 
ir pasiaukojimo.

Pirmųjų karo mėnesių eigo
je daugelis Leningrado įmonių 
visiškai arba dalinai buvo eva
kuota į rytus. Vienok įmonės, 
kurių žymi dalis įrengimų bu
vo evakuota, vėl atgimė ir 
•dažnai net su mažesniu,, skai
čiumi įrengimų ir darbininkų 
išleisdavo gaminių daugiau, 
negu prieš karą.

Blokados metu, galėdama su 
kitomis TSRS sritimis susisiek
ti vien oru, Leningrado pra
monė lėktuvais pasiuntė kitiems 
frontams daugiau kaip tūkstan
tį pabūklų, daug minosvaidžių, 
sviedinių, telefono laidų, radijo 
stočių ir labai daug susisieki
mo priemonių ir t.t.

Nežiūrint bombavimų ir ap
šaudymų darbininkai neapleis- 
davo įmonių. Nuožmus priešas 
savo įnirtime nuolat kartojo oro 
puolimus, apšaudė miestą arti
lerija. Vienok nepaisant nieko 
nei vienai dienai įmonių dar
bas nesustojo. Visą laiką jos 
gamino frontui • reikalingą pro
dukciją. Pačiame sunkiausiame 
laike įmonėse gimdavo šimtai 
didvyrių, viršijančių darbo nor
mas 200—300%. Kuomet mies
tas liko be elektros energijos iš 
priežasties kuro stokos, buvo 
imtasi statyti įmonėse mažas 
bloks’totis, kur buvo naudoja
ma garo ir gazo generatoriai, 
dizeliai, automobilių motorai, 
gariniai kranai ir t.t. Jeigu ne

būdavo galima rasti kuro ir to
kiems varikliams, tai būtinas 
stakles sukdavo rankomis.

Karo metu į Leningradą bu
vo išleista 148,478. sviediniai ir 
numesta 102,520 uždegamųjų ir 
4,638 fugasų bombos. Nuo 1941 
m. rugsėjo mėn. 4 d. iki 1943 
m. kovo mėn. 20 d. vidutiniai 
tik šešias dienas mėnesyje 
miestas nebuvo artilerijos ap
šaudomas.

Hitleriniai plėšikai purvinuo
se atsišaukimuose miesto gy
ventojams grąsinų sunaikinimu, 
siūlė pasiduot nugalėtojų malo
nei. Jie stengėsį, sėti paniką, su- 

LOS ANGELES, GAL.
Atžymesim Moterų Tarp

tautinę Dieną
Per praėjusius porą mė

nesių Lietuvių Moterų Ap- 
švietos Klubas rūpestingai 
ruošiasi prie didelio paren
gimo, tinkamai paminėti 
Moterų Tarptautinę Dieną. 
Mes ja paminėsim kovo 14 
d.

Moterų parengimas bus 
įvairus, su gražia dainų 
programa ir kitokiais pa- 
marginimais. Dainuos Los 
Angeles Lietuvių Choras, 
po vadovybe Vai. Babi- 
čiaus, taipgi moterų sekste
tas su naujom dainom, po 
vadovybe V. Wonder. Solis
tai Anna Levanienė ir Jo
seph Z danas su savo gra
žiom dainelėm mus palinks
mins. Taipgi turėsim vieš
nią draugę Jonikienę iš to
limos Chicagos, Vilnies 're
dakcijos štabo narę. Ir kele
tą kitų naujovių matysime.

Parengimas įvyks kovo 
14 d., North Star Audito
rijoje, 1631 W. Adams 
Blvd. Pradžia nuo 4 vai. po 
pietų, svetaiiiė atdara nuo 
3 vai. Šokiai nuo 6 vai. va
karo; prie Jos Mendell or
kestras. Įžanga tik 75c (su 
taksais).

Lietuvių Moterų Klubas 
visados išpildė, ką garsino 
savo parengimams. Taip ir 
šį sykį žinokite, kad ką gar- 
sinam, viskas bus su kau
pu duota.'

Moterų Klubas daug atli
ko darbų labdarybei, ap- 
švietai ir darbininkų reika
lams-. Todėl visus kviečiame

Mūsų miesto lietuviai nuošir
džiai remia Henry Wallace 
kandidatūrą į šalies prezidento 
vietą. Hartfordo ir apylinkės 
lietuviai yra susidomėję PC A 
veikla ir džiaugiasi, kad Henry 
Wallace apsiima kandidatuoti, 
kad tveriasi trečioji partija.

Su kuriais tik pasikalbi, tai 
visi giliai interesuojasi ii\ pri
taria tam progresyvių darbui, 
kuris siūlo išgelbėti mūsų ša
lį nuo karo ir baisaus ekono
minio krizio. Visi progresyviai 
jau mato, kad tarpe dabartinių 
valdonų, ar jie yra demokratai, 
ar republikonai, skirtumo nėra, 
jie. visi veda karo politiką, visi 
.puola darbininkus ir unijas.

Kol F. D. Rooseveltas vado
vavo Demokratų Partijai, tai 
buvo daromų žygių ir liaudies 
gerovei, todėl ir daugelis lietu
vių rėmė tą partiją. Bet dabar 
jie mato,- kad Trumano admi
nistracija nesilaiko Roosevelto 
politikos, kad ji susidėjo su re
akcininkais republikonais prieš 
Roosevelto. draugus, o tai reiš
kia ir Amerikos demokratinę 
liaudį. Visi mato, kad Roose
velto draugai persekiojami, jie 
buvo x išvaryti iš ministrų vie
tų, jie šmeižiami. Todėl, liau
dis mato viltį • tik H. Wallace 
išrinkime į prezidentus, kuris 
buvo Roosevelto draugas ir 
vice-p rezidentas.

Greitoje ateityje Conn, vals-

HARTFORD. CONN.
Lietuviai Remia H. Wallace

tijoje prpgresyviai piliečiai tu
rės konvejiciją, kurioj bus už- 

ardyti * miesto gyvenimą, su
trinti gynėjų pasipriešinimo 
dvasią. Vienok ir čia hitlerinių 
žmogžudžių planai pravirto. Be 
galo sunkios 1941-1942 metų 
žiemos apystovos — šaltis, ba
das, nebuvimas šviesos — ne
pakirto leningradiečių kovos 
dvasios. Sunkiausiose sąlygo
se, kokias tik galima sau Įsi
vaizduoti, dar labiau išaugo ir 
užsigrūdino morale leningra
diečių dvasia. Vardan savo 
miesto, tėvynės vardan, lenin
gradiečiai pasiryžę nešti bent 
kurias aukas.

(Bus daugiau) ,

dalyvauti būsimam paren
gime ir užtikrinam, kad vi
si būsite užganėdinti pro
grama, vaišingumu ir link
smai laiką praleisite.

Moterų Klubo 
Susirinkimas

Noriu priminti Moterų 
Klubo narėms, kad sekamas 
susirinkimas įvyks kovo 7 
d., 1 valandą po pietų, 435 
S. Boyle Ave., Institute. 
Prašau visas nares daly
vauti, nes reikės daug rei
kalų nutarti ir parengimui 
darbininkes reikės išrinkti.

Kadangi LLD 145 kp. 
susirinkimas prasideda nuo 
11 vai. ryte, tai kiekviena 
narė gali dalyvauti ir LLD 
kp. susirinkime. Po kuopos 
susirinkimo turėsim lengvų 
užkandžių ir arbatos. Abie
jų organizacijų nariai ma
lonėkite skaitlingai daly
vauti ir gaukime naujų na
rių į savo eiles.

Linksma Naujiena z
Balandžio 25 d. Los An

geles lietuviai turės puikų 
koncertą, Mayflower sve
tainėj. Atvyksta iš Chica
gos drg. K. Abekienė ir A. 
Kenstavičienė, jos duos 
mums puikų koncertą. Kon
certą rengia Los Angeles 
Lietuvių Bendras Komite
tas, darbininkiškos spaudos 
naudai.

Apie dainininkes nėra 
reikalo daug kalbėti, nes jas 
visi gerai žino, jos savo dai
nomis sužavi publiką. Tė- 
mykite tolimesnius praneši
mus. $7. Alvinienė.

girta Henry Wallace kandidatū
ra .nuo mūsų valstijos. Mūsų 
mieste PCA lietuvių grupė nu
tarė surengti balių, sekmadie
nį, kovo 7 d., Lietuvių svetai
nėje, ,155 Hungerford St., ku
rio pradžia 3 vai, po pietų.

Šiame baliuje manome turė
ti gerą PCA vietini kalbėtoją, 
kuris aiškins svarbius reikalus. 
Prisirašymui į PCA galite gau
ti blankų pas lietuvius PCA na
rius, Lietuvių svetainėje, 155 
Hungerford St. Bus steigiama 
kuo daugiausiai PCA kliubų ir 
jie siųs savo delegatus Į Conn, 
valstijos PCA konvenciją. Visi 
ir visos darbuokimės, atminki
me, kad ponai rūpinasi savo 
reikalais, o mes turime rūpin
tis savo.

Valerijonas.

Philadelphia, Pa.
MIRĖ JULIUS . POVILAITIS

Vasario 20 d. mirė senas 
dienraščio Laisvės skaitytojas 
Julius Povilaitis ir palaidotas 
25 d. vasario.

Velionis prieš porą metų 
gavo “strok” ir nuo to laiko 
patsai negalėjo ' skaityti, bet 
įdomavo dienraščiu Laisve, tai 
jam garsiai paskaitydavau. 
Lai jam būna amžinas poil
sis. J. J. Alekna.

New Yorko valstijoj per
nai gimė 325,000 kūdikių.

■ T. ,■ i - '

CLEVELANDO ŽINIOS
*

Philadelphia, Pa.
LLD 190 Kp. Pramoga

Vasario 14 d. įvyko LLD 190 
kp. rengta pramoga, į kurią at
silankė gražus skaičius svečių 
ii- visi linksniai laiką praleido. 
Prie užbaigos J. ž. trumpai pa
kalbėjo apie svarbą mūsų spau
dos ir prisiminė apie Vilnies 
rengiamą bazarą, ragino pagal 
išgalę paaukoti įbazaro suren
gimo reikalui, o moteris pa
kvietė šį tą pagaminti savo 
rankų darbo ir paaukoti Vil
nies bazarui, nes gerai žinoma, 
jog mūsų moterys moka ir ga
li daug ką gražaus pagaminti 
savo rankomis, ir jos pagamins, 
jeigu jos tik suras tam laiko. 
Ant blarikos draugai suaukojo 
$13, bet pinigus, ir blanką pri
siusime vėliau, nes dar yra 
laiko ir daugiau aukų parinkti. 
Be to, gali būti, kad kuopos 
susirinkimas paskirs bent dalį 
pelno tam , tikslui, kuris susi
darė šiame parengime. Didelis 
ačiū 'draugams Karsokams už 

<suteiktą vietą veltui dėl šio 
pažmonio, kurį mes. skaitome 
pilnai pavykusiu.
Draugijų Sąryšio Susirinkimas

Vasario 16 d. įvyko Draugi
jų Sąryšio susirinkimas, šiame 
susirinkime dalyvavo ir CIO- 
PAC sakretorius Merrill. Jis 
buvo pakviestas pateikti planus 
sekamiems rinkimams. Bet ne 
viską iš jo gavome, ko tikėjo
mės. Kaip jau žinoma, unijų 
viršūnės nusviro prie didžiųjų 
partijų ir tuomi uždarė bur
nas žmonėms, unijų veikėjams 
ką nors kalbėti trečios partijos 
klausime.
Pasako Gerą Kalbą Rinkimą 

Klausime
Merrill vistiek pasakė gra- 

žią kalbą reikale rinkimų: se
natorių, kongresmanų ir į vals
tijos legislatūrą atstovų. Su
teikė Clevelando kongresmanų 
ir Ohio senatorių vardus, kurie 
balsavo už Taft-Hartley bilių, 
taipgi valstijos senatorių ir re- 
prezentatorių vardus, kurie bal
savo už Van-'Aken bilių, kuris 
yra dar bjauresnis negu Taft- 
Hartley bilius, šie vardai būti
nai reikia įsitėmyti kiekvienam 
darbininkui - balsuotojui, kad 
balsuojant nepadaryti klaidą. 
Už Taft-Hartley bilių balsavo 
senatoriai R. A. Taft ir John 
W. Bricker (republikonai). 
Kongresmanai H. Bender ir 
Frances T. Bolton (republiko
nai). Prieš balsavo Robert 
Grosser ir Michael Feighan 
(demokratai).

Valstijos senatoriai balsavo 
už Van-Aken ir kitus priešdar- 
bininkiškus bilius: Corlett, Da
vis ir Nutt, Jr. (republikonai). 
Prieš (balsavo Mahoney, Metzen- 
baum (demokratai) ir Persky 
(republikonas). House of Re
presentatives: Už balsavo
Barkley, Bartu nek, -Campbell, 
Corlett, Fiske, Hann, McMa
hon, Rose, Saunders, Thornton, 
Van-Aken, Woods (republiko
nai). Prieš: Gorney, Hart (de
mokratai), Barton, Young ir 
Woodling (republikonai).

Kiek vėliau paskelbsime Ohio 
valstijos kongresmanų vardus, 
kurie balsavo už Taft-Hartley 
bilių. Patartina, kad mūsų 
spaudos skaitytojai išsikirptų 
tuos vardus ir pasidėtų į savo 
archyvą, kad eidami ' balsuoti 
juos atmintų, nes nuo balsuoto
jų priklausys: ar pabaiga to
kiems įstatymdaviams ar galas, 
mūsų demokratijai.

Spaudos Piknika§
Draugijų Sąryšis nutarė šią 

vasarą surengti spaudos pikni
ką Vilnies ir Laisvės naudai. 
Manoma, kad su laiku prade
dant tuomi rūpintis bus geres
nes pasekmės.

Piknikas įvyks rugpjūčio 
(August) 15 d., buvusiame Ma- 
chutų Darže prie Green Road.

LLD Centro Naudai 
Parengimas

Vietinės LLD kuopos, 22, 57 
ir 190, jau seniai tarėsi Centro 
iždo pagerinimui. Bendroji Ko
misija šiomis dienomis turėjo, 
susirinkimą, kuriame apsvars-. 
tė, priėjo išvados, kad rengiant 
ką nors svetainėse gali būti 
menkesnės' pasekmės, negu ren
giant pikniką, tokiu būdu nik 

tarta surengti bendrą pikniką 
Centro naudai. Piknikas įvyks 
liepos 18 d., buvusiame Machu- 
tų Darže prie Green Road.

Išleistuvių Vakaras
Moterų Kliubo Mišrus Cho

ras su mokytoju J. Krasnicku 
pasiruošia kovo 7 d. važiuoti į 
Detroitą.

Lyros Choras
Neperseniai atgaivintas Ly

ros Choras gražiai pamažu au
ga ir progresuoja. Kad Cleve
lando visuomenė susipažintų su 
choru, o choras su visuomene 
ir visais rėmėjais, jie rengia 
pirmą parengimą tam tikšlui. 
Jis įvyks subatos vakare, kovo 
6 d., Mlynkos svetainėje, 911 
E. 79th St., kampas St. Clair 
Ave. Pradžia 8 vai. vakare.

Lyros Choras, matomai, lai
kosi savo senų tradijų, tai yra, 
rengti pirmąjį pavasarinį pik
niką. Jis tai darydavo seniau, 
tai įvykins ir šiais metais. Jų 
piknikas įvyks pirmą nedėldie
nį birželio mėn., tai yra birže
lio 6 d., buvusiame Machutos 
Darže prie Green Rd.

J. žėbrys.

Binghamton, N. Y.
Iš LLD 20 Kp. Moterų 

Skyriaus
Susirinkimas įvyko vasario 

6 d., Lietuvių Svetainėje. Narių 
dalyvavo vidutiniai. Komite
tas ir komisijos išdavė rapor
tus. Ligonių komisija raporta
vo, kad serga dvi narės E. Ka- 
zenienė ir K. Juozapaitienė.

Korespondentė raportavo, 
kad parašė į laikraštį apie įvy
kusius judžius 7 d. gruodžio. 
Narės nepatenkintos, kad ne
paskelbta vardai tų, kurios pla
tino. Korespondentė paaiškino, 
kad buvo parašius, bet redak
cija neįdėjo. (Nuo Redakcijos. 
—Draugės, nerašykite tokių 
smulkmenų, kaip kiek kuri th 
kietų pardavė, nes laikraštyje 
vietoj stoka. Toki dalykai už
tenka ant vietos kuopos susirin
kime atžymėti, kuri draugė ge
rai pasidarbavo. Atminkite, 
kad mūsų dienraštis yra skiria
mas visai šaliai, o ne vienam 
miestui.)

Laisvės vajininkė J. K. Na
va Iinskienė raportavo, kad ji 
atnaujino ’ 24 skaitytojus, ir 
pridavė $10.

Nutarta rengti vakarienė. į 
komisiją..išrinkta A. Maldakie- 
nė, A. Žemaitienė, M. Kulbie- 
nė ir M. Luzinienė. Kaina ti- 
kieto bus $1. Rengėjos prašo vi
sus dalyvauti.

Vėliau vakarienės komisija 
jpasitarė ir pranešė, kad ji 
įvyks balandžio 10 d. Komisija 
ragina visus, kad tikietus pasi
pirktų iškalno, nes tada žinos, 
dėl kiek svečių reikia pagamin
ti vakarienė.

Motery, Skyriaus Koresp.

Newark, N. J.
LABAI SVARBUS HENRY 
A. WALLACE MITINGAS. 
Newark© ir apylinkės lietu

viai būkite ant Henry Wallace 
susirinkimo, penktadienio va
kare, 8 vai., Unity Church.

Čia reikės pasirašyti ant pe
ticijų, kad oficialiai uždėjus 
Henry A. Wallace ant rinkimų 
balotų ant šalies prezidento 
kandidatūros.

Šitų peticijų negalima bile 
kur pasirašyti, kaip tik šiame 
susirinkime, nes New Jersey 
valstijos tiesos reikalauja, kad 
uždėjus Henry Wallace ant ofi- 
cialio baloto, turi būt peticijos 
piliečių pasirašytos tam tikra
me susirinkime, kur prižiūri ši-, 
tuos parašus tam tikri penki 
valdžios atsiųsti atstovai.

New Jersey valstijoj reikia 
gauti 1,000 parašų, kurie turi 
būt pasirašyti šiame susirinki-' 
me, prie akių penkių valdžios 
atstovų. ■

Todėl, visos ir visi traukime 
urmu į šį mitingą, kovo 5 ‘die
ną, Unity Church, 67, Church 
St., Montclair, N. J.

Mitingą šaukia N. J. Nepri
klausoma Piliečių Lyga ir pro
gresyviai Amerikos piliečiai.

'G. A. Jamison."

Philadelphijos Lietuvių 
Moterų Klubo susirinkimas 
įvyko vasario 18-tą. Drau
gių atėjo nemažai. Kad ir 
yra pats viduržiemio laikas, 
bet draugės, galėdamos da
lyvauti, nepasiliko namie, 
atėjo ir prisidėjo prie gerų 
tarimų. Girdėjome raportą 
ir iš praėjusio susirinkimo 
tarimų.

Draugė Merkienė prane
šė, kad veikaliukas, kurio 
perstatymui ji darbuojasi 
daugiausia, ėjosi gerai, mo- 
kymąsis vyko,, buvo many
ta suvaidinti apie vidurį 
kovo mėnesio. Bet, ant visų 
bėdų, susirgo viena aktorė 
ir vaidinimas turės nusi
traukti net į balandžio mė
nesį, bet vistiek bus suvai
dintas. Vėliau teks apie tai 
pakalbėti plačiau.

Nusitarėm paieškoti tin
kamos vietos mūsų klubo 
draugiškam išvažiavimui 
ateinančią vasarą. Tai at
likti apsiėmė H. Merkienė.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

Iš 'senų padarau 
naujus paveiks- 

\ ius ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikoniškais. Rei- 

Ikalui esant ir 
Hpadidinu toki*’ 
Iz dydžio, kokio pa- 
F geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kampas Broadway ir Stone Ave., 
Chauncey St., Broadway Lin.

Tel; GLenmore 5-6191

prie i

BAR & GRILI
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

Kanados 
Black Horse Ale 

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

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
\ Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c.
Iš 5-ių patrovų

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

T^ai vieta, kurioje jūs jausitės kaip namie. Viskas patogu ir ma 
tonu. 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.
,r,-_— — j—---------- ~~———

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

4 pusi.—-Laisve (Liberty, Lith. Daily)-* Trečiad., Kovo 3, 1948

Nutarėm į sekantį susi
rinkimą, kovo mėnesį, šauk- 
ti, drauges kurį nors liuosą 
nedėldienį.

Teko sužinoti, kad sirgo 
šios klubo narės ir nuolati
nės veikėjos klubo gerovei: 
Helen Tureikienė, Helen 
Mattis, Mary Vogonienė. 
Mes visos klubietės veli jam 
draugėms kuo greičiausiai 
pasveikti ir vėl veikti sy
kiu su mumis. Tąipgi drau
gės Žalnieraitienės broliui 
velijam greitai pasveikti.

P. Valantienė.

1 Egzaminuojam Akis, ■
i Rašome Receptus Į
i Darome ir Pritaikome Akinius ■

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai įrengtos Koplyčios

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

Tel. MArket 2-5172

į Undertaker & Embalmer
< I •

» Manager

JOHN A. PAULEY.
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

VAKARIENe 85c
Iš 7-ių patrovų

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

mūsų šer- 
patarnavi- 
būsite pa-

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110



New Haven, Conn.
* *4 "*

Hartford, Conn.
LIŪDNOS IR LINKSMOS 

PAVASARIO GAIDOS 
JAU GIRDĖTIS.

Sniego kupetos smarkiai su
mažėjo. Pėr ilgą laiką ligos 
prispaustas negalėjau išeiti iš 
stubos. Pirmu kartu aplankiau 
Lietuvių Svetainę ant 243 N. 
Front St., kurią aš prižiūrėjau 
per pereitus metus. Matyt, kad 
draugai Komiteto nariai turė
jo sunkią kovą su šios žiemos 
sniego pūgomis. Svetainės kie
me, kur atuomobilius statyda
vo, didžiulės sniego krūvos su
varyta patvoriais, kurios pasi
liks per ilgą laiką, pakol tikrai 
šilta saulė jas sunaikins.

Šios svetainės lankytojai šie
met pasiges vienos mūsų drau
gės. Sunku bus ją pamiršti.

ALDLD 32-ra kuopa rengia
si prie šaunios vakarienės, kuri 
įvyks kovo 7 dieną. Prie pa
našios pažmonės pas mumis 
dabartiniu laiku sunku prisi
ruošti — spėkų stokuoja. Dau
gumoj, mes kaip kurie prade
dam apsenti, sutingę. O jauni
mą prie tokių darbų sunku 
įtraukti.

Bet atsiranda ir iš senųjų, 
kurie .pamiršta savo metų 
skaitlių ir griebiasi už darbso 
bjle tik visuomenės naudai.

Viršminėtų večerijų horė- 
tau apznaiminti visiems dzū
kams, nes gaspadinės tikros 
dzūkės ir Vilensko stiliaus val
gius pagamins.

Jei manęs nevierinat, ateiki
te persitikrinti ir sakysit: Uns 
tysą sakė.

Na, pavasariui artinantis 
rengiamės ir prie piršlybų. I 
“Piršlybos,” 2-jų veiksmų ko- J

I
|J. J. Kaškiaučius, M. D.|
Y 530 Summer Avenue, g
2 Newark 4, N. J. S ■

g HUmboldt 2-7964 §

Paul Gustas Funeral Home.
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
Telefonuokite dieną ar naktį 

. EVergreen 7-4774 ♦

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

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

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

August Gustas 
BELTAIRE FLORIST

, ■ j. 4 * '*g~ y<*

Lietinis KvietAų Pardavėjas 
6762 FOURTH AVE., . BROOKLYN 20, N. Y. 

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

ir tt., telefonuokite
• SHoreroad 8-9330 

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

Specialistai Pritaikymui 
šermenims, Vestuvėms ir Bankietams 

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

AU.au—t-i-

RONKONKOMA
8634

f-... ....... ......... .

TELEPHONE 
8TA0G 2-4043 ’

x MATTHEW P. BALLAS
• (BIELIAUSKAS) 

* -v f * ' t

Laisni uotas G f abortus
Liūdesio valandoje kreipkitės pas pus 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai
660 GRAND St. BROOKLYN, N. Y

mediją, taip seniai parašytą, 
kad jau šiandien darosi naujie
na. Išleista 1912 metais Chica-
goję.

Dar dienos nėra paskirta, ka
da perstatymas’ turės įvykti, 
bet lošėjai, kiek man žinoma, 
visi surinkti ir mokinasi. Ne
užilgo turėsime gardaus juoko 
kokį nedėldienį po pietų. Tė- 
mysiine apgarsinimų pasiro
dymą.

Piršlių pas mus stoka, o dir
va plati. Interesuojanti minėtu 
“amatu” turėtų tėmyti ir ne
pražiopsoti tos dienos, kurioj 
minėtas perstatymas 'įvyks, nes 
turės progos daug “pasimoky
ti.”

Matysimės vėl kada nors.
Su godone, •

J. Shulcaitis. 
\

Athenai. — Neseniai iš
leistas Graikijos monarchis- 
tų įstatymas skiria mirties 
bausmę už dalyvavimą 
streike.

So. Boston, Mass.
v.

So. Bostono lietuviai dar
buojasi. Vasario'21 dieną bu
vo surengę vakarienę para
mai PC of A veiklos. Pa
rengimas pavyko, svečių pri
sirinko geras būtys. 'Tas pa
rodo, kad žmonės įvertina 
svarbų politjAį darbą, pade
da, kad ir Mass, valstijoje- bū- 
tu uždėtas ant baloto Henry 
Wallace. Sukelta $130. Pri
klauso didelis ačiū tiems, ku
rie atsilankė į parengimą. Di
delis ačiū gaspadinėms, ku
rios taip sunkiai padirbėjo.

Buvo ir prakalbų. Visi, 
kurie kalbėjo, tai gerai savo 
užduotį atliko. Matosi dide
lis pasiryžimas darbuotis dėl 
žmonijos gerovės, nepaisant 
visokių reakcijos atakų. Pra
šome ir ateityje remti PC of 
A veikimą, nes jis yra veiki
mas jūsų pačių gerovei.

A. Dambrauskas.

I

*

LIŪDNA sukaktis
Kovo 3 dieną sukanka me

tai, kaip mirė draugas Kazi
mieras Vilkas. Tai buvo vei
klus ir ištikimas darbininkų ir 
visų žmonių, mylinčių laisvę ir 
demokratiją, draugas.

Kazimieras Vilkas priklausė 
progresyvėsė lietuvių organi
zacijose, kaip tai, Lietuvių

Kazimieras Vilkas

Literatūros Draugijos «68 kuo
poje, Laisvės Chore, prie Lie
tuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos ir buvo veiklus narys.

Velionis buvo nuolatinis 
dienraščio Laisves skaitytojas 
ir geras rėmėjas. Nuoširdžiai 
jis rėmė kiekvieną darbininkų 
kovą už geresnį ir laimingešnį 
gyvenimą.

Kazimieras Vilkas mirė su
laukęs 61 metų. Jis į Jungti
nes Valstijas atvyko 1911 m. 
Kelis metus gyveno Massachu
setts valstijoje, o vėliau Hart
forde.

Velionis gimė ir augo Za- 
biškių kaime, Kauno apygar
doje. Jaunystėje kelis metus 
gyveno ir dirbo Rygoje, Lat
vijoje. Velionič žmona Mar
celė, prisimindama 'savo drau
gą ir darbininkų judėjimo 
prietelių vienų metų sukakties 
proga nuo jo mirties, aukavo 
paramai dienraščio Laisvės $3 
ir kitiems darbininkų reika
lams $3. Draugas.

Lawrence, Mass.
SVARBIOS PRAKALBOS

Kas Yra Heriry A. Wallace?
Kodėl visoj Amerikoj’ taip 

ūmai tveriasi trečia partija, 
kad Henry A. Wallace’ą iš
rinkti prezidentu ?

Ką sako Wallace, kas kal- 
t#s dėl kainų kilimo?; ką 
Amerikos liaudis turi daryti, 
kad sulaikyti kainų kilimą?; 
kad numažinti taksus — pa
lengvinti žmonijai gyveni
mą ?; kaip prašalinti bedar
bės, infliacijos, krįzio ir tre
čio pasaulinio karo pavojų?

Tuos ir kitus' klausimus iš
girsite aiškinant plačiai ir 
nuodugniai, kaip ateisite į 
prakalbas sekmadienį, kovo 7 
d., Lietuvių Piliečių Kliubd 
svetainėje, 41 Berkley Street. 
Pradžia 1:30 vai. dieną. Įžan
ga visiems veltui.

Rengia Lawrenco ir apylin
kės Lietuviai Progresyviai Pi
liečiai, su pagalba LLD 37 ir 
LDS 125 kruopos.

Tikslas: supažindint Law
renco ir apylinkės lietuvius su 
Trečiosios Partijos bėsiorgani- 
zavhno eiga ir kaip didžiojo 
biznio savininkai . privertė 
Amerikos liAudį organizuotis 
į Trečiąją Partiją, vadovybėj 
Henry Wallace’o.

Kalbėtojai būs:
Rev, Artioš C. Barstow 

hiurpby, Lawrenco Mokyklų 
komiteto narys, pirmininkas 
Piliečių Komiteto už Henry 
Wallace, Lawrence. Jis kal
bės apie Trečiosios Partijos 
orgahizavimąši LawVfehcfe.

Profesorius Berij^Min F. 
kūbiliūs, pirftiihihk’as Nau
josios Anglijos Liet.* Progr. 
Pil. Apskrities; 'taipgi Nauj. 
Anglijos lietuvių atstovas j 
Progresyvių AMėrikos Pilie
čių suvažiavimą Chicagoj; 6 
vėlesniu laiku paties H. Wall* 
ace’o paskirtas į Nacionalį 
Komitetą ^steigimui Trečiosios 
Partijos ir pVežldeiitfriiams 
rinkimams.

Jis kalbės, kaip veikiama ir 
kaip kiekvienas pažangus 
žmogus turi veikti, kad įsteig

ti, galingą Trečią ją Partiją ir 
išrinkti pažangią valdžią-, pa
žangų prezidentą.

D. M. Šolomskaš, iš New 
Yorko, aiškins Trečiosios Par
tijos ir Henry Wallace’o pro
gramą, kuri tvirtai liečia bū
tiniausius žmonijos reikalus 
ne vien čia Amerikoje, bet ir 
visame pasaulyje.

Ignas Kubiliūnas, iš Bosto
no, pagarsėjęs juokingų dai
nuškų dainuotojas, dainuos 
kalbų pertraukose. Taipgi 
stengiamasi gauti ir vietinių 
talentų meninės programos 
dalies paįvairinimui.

Visi ateikite skelbiamu lai
ku. Rengėjai.

Baltimore, Md.
Vasario 27 d. čionai mirė 

Selvestras Gužas-Gužauskas, iš 
amato buvo siuvėjas ir pats už
laikė siuvėjų dirbtuvę.

Kiek man yra žinoma, paliko 
moterį ir du sūnus. Velionis 
visuomeniniam veikime nedaly
vavo.

Daugelio su žingeidumu lau
ktas masinis mitingas, jau čia 
pat. Atsibus kovo 6 d., 7:30 v. 
vakare, Lietuvių salėje, 851 
Rollins St. Įžanga nemokama. 
Šis mitingas tuomi yra žingei
dus ir labai svarbus,- kad bus 
plačiai išaiškinta, kas yra ta 
trečioji partija, dėl kokių prie
žasčių ji atsirado, kodėl šitą 
partiją reikia ‘remti ir už jos 
pastatytus kandidatus balsuoti.

Čia minimiem klausimam iš
aiškinti bus du geri kalbėtojai: 
Harold Buchman, Maryland 
valst. progresyvės partijos di
rektorius — kalbės angliškai. 
Lietuviškai kalbės J. Siurba, 
LDS Centro sekr. iš Brookly- 
no, N. Y.

O judami paveikslai tai bus 
tikra prašmatnybė. Bus rodo
ma trys -labai gražios filmos, 
kurių baltimoriečiai dar nėra 
matę. O kas svarbiausia, tai, 
kad vienoje filmoje dalyvauja 
grupė Lietuvos jaunuolių, kas 
kiekvienam, bus labai žingeidi! 
pamatyti. Todėl, nei vienas ne
praleiskite progos!

LLD 25 kuopos nariai nepa
mirškite susirinkimo, kuris at
sibus kovo 8 d., 8 v. vakare, 
paprastoj vietoj. Turime daug 
svarbių reikalų apsvarstymui 
ir reikia užsimokėti narines 
duokles, kad hepasiliktume pas
kutiniais; V.

Norwood, Mass.
Gražiai Pavyko Parengimas

Vasario 22 d., Lietuvių sve
tainėj ei atsibuvo Norwoodo 
V#rų Grupės meniskas paren
gimas. Labai gražiai suvai
dinta komedija “Teodolinda.” 
Vaidintojai buvo iš Montello: 
Jv Stočkus, K. Valangevičienė' 
J. Stigienė, F. čeraška-, S. 
'Baronas, A. Skliutienė ir 
sufliore K. Čeraškienė. Ko
medija buvo suvaidinta tikrai 
artistiškai. Publika gana šil
tai lošėjus sveikino.

Dainų programą išpildė 
Norwdodo Vyrų Grupė, vado
vystėj St. Pauros, solistė H. 
Vinciūnaitė iš Cambridge. Ji 
turi malonų soprano balsą ir 
Jau gerokai pralavintą. St. 
Pauros su H. Vinciūnaitė du
etas puikiai sudainuota. Pi- 
aiVu visiems mikliai ir švelniai 
akompanavo Izabel 'Kugel. 
Kaip komedija, taip ir dainų 
programa publika buvo pilnai 
pasitenkinus.

Diena pasitaikė labai au-1 
dringa. Iš pat ryto pradėjo 
Versti sniegą ir taip per visą 
dieną. Privertė virš 10 colių. 
Rengėjai Mane, kad parengi
mas turėš būti atidėtas. Bet 
publikos susirinko taip skait
lingai, kad parengimas praė
jo su gėrdmis pasekmėmis. 
Vyrų Grupė ačiuoja visiems 
atsilankiusiems ir taipgi di
delis ačiū N. Grybienei ir O. 
Casper už kugelį, sūrį ir py
ragą, sd kuriais painylėjd 
draugiškus Montello vaidinto
jus. Taipgi širdingas ačiū 
draugams Skliutui ir Šimaičiui 
ūž atvežimą Montello vaidin
tojų. ,

Vyrų Gr. Koresp.

ST. PETERSBURG, FLA.
Ką Mačiau ir Girdėjau
Apsigyvenimui perspektyvos 

čia pasidarė nepavydėtinos. 
Skerspainių prasimušti į plate
snį geresnio gyvenimo kelią, 
labai daug. Entuziastingi neper
seni žmonės Čia atvykę, kartais 
iš žiemių atsiveža pilnas galvas 
įvairių planų, bet tie planai 
daugelyj atsitikimų veikia į at
bulą pusę. Išsikalbėjau su vie
nu apsukriu jaunu vyru gazo
lino stotyj, kur jis dirba už 
algą. Klausiau jo: “Ar nema
nai kada nors susirasti gerą 
bizniavą kampą ir nuosavą rei
kalą pradėti vesti?”

“Visi geriausieji kampai jau 
seniai užimti, o prastą kampą 
užėmus, tai būtų vistiek, kaip 
įbristi į klampynę iki kaklo!...”

Aš vėl jam, sakau: “Girdėjau 
iš žmonių, jog Welbsas keli 
metai atgal praėjo su mažu'už
vedimu, o šiandien jis “bytina” 
visus kitus. Dabar Petersbu'rgo 
mieste yra kitas miestas — 
“Welb’s City” vadinamas.”

“Taip,” — atsako jaunas 
žmogus, — “Welbsas pradėjrf 
iš mažesnio, negu dabar jis yra, 
bet su didėle krūva pinigų.”

Tuomi pokalbis užsibaigė. 
Aš, užsimokėjęs už gazoliną, 
nuvažiavau savu keliu.

Kas Nors Turi Pradėti
Gatvė, kur gyvenu, išgrįsta, 

gana • švari, bet užpakalinė 
“aliuke” neturi akmeninio stip
raus pagrino. Ta “aliuke” pra
važiuoja trekai; ledą, alų, že
mes, įvairų namų budavojimui. 
materiolą veža. Ta pačia gat
vele važiuoja automobiliai at
važiavusių ir čia pat apsigyve
nusių turistų, šioje “aliukėje” 
jie ir laiko savo automobilius. 
Bet per kelis sykius lietus už
tvindė tą “aliukę,” o trokai ir 
automobiliai išmalė grabes 
taip, kad galų gale nebegalima 
įvažiuoti. Turistai pradėjo 
laikyti savo automobilius gatvė
je. žmonės pradėjo zurzėti. Vi
si mano, kad miesto privalu
mas taisyti tą aliukę, o netaiso.

Aš įsimaišiau su savo dvyle
kiu.\Sakau porai namelių savi
ninkų: “Miesto ponai netaisys 
pakol jūs nepareikalausite. Ke
letas čia gyvenančių namų sa
vininkėlių sudėkite savo para
šus ir pasiųskite tos apylinkes 
komisionieriui.”

Tuojaus viena moteriškė pa
sisiūlė, kad jos vyras žinąs var
dą ir pavardę kornisionieriaus 
ir net kur jis gyvena. Ta pati 
moteriškė sakė, kad jos tėvas, 
vyras, ji pati ir keli kaimynai 
pasirašys. Atsirado žmogus, 
kuris rašomąja mašinėle para
šė peticiją ir keletas žmonių 
padėjo savo parašus.

*Už kelių dienų, anksti ryte 
man besigaminant /pusryčius, 
girdžiu, kad trokai vienas po 
kitam tik burzgia. Pravėręs du
ris žiūriu, ogi trokais gabena 
oisterių lukštus ir verčia ant 
kelid, o keturi vyrai geležiniais 
grėbliais ir tam tikrais lyg na-

PRANEŠIMAI
NEWARK, N. J.

Sietyno Choras rengia draugišką 
pažmonį, kovo 13 d., .3 vai. dieną, 
Liet, salėje, 180 New, York Avė. Vi
si gražiai, smagiai praleisime laiką 
prie užkandžių; pašnekesių ir arba
tėlės. Užprašo. Sietyno Choras.

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gijos šokiai įvyks kovo 6 d., 8 vai. 
vak, 155 Hungerford St. Kviečiame 
narius, ir pašalinius dalyvauti. Bus 
gera orkestrą. — M. Muleranka.

(52-53)

MONTELLO, MASS.
Moterų dienos minėjimas įvyks 

kovo 6 d., Liet. T. N. salėje, 7 v. v. 
Bus šokiai prie geros orkestros. Tu
rėsime silkių ir kugelio vakarienę. 
Rengia ' Moterų Apšvietos Kliubas. 
Įžanga 75c. — Kviečia Kom.

(52-53)
ELIZABETH, N. J.

Union County Konvencija, nomi- 
navimui Henry Wallace ant trečios 
partijos baloto yra šaukiama kovo 
4 d., 8 v. v. Elizabeth Carteret Ho
tel. Visos organizacijos ir piliečiai 
yra kviečiami dalyvauti šiame taip 
svarbiame įvykyje mūsų Unioh 
County. — Pilietis. (52-53)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDįLD 20 'kp. moterų skyr., su

sirinkimas įvyks 5 d. kovo, 7:30 v. 
vak., Lie.t. salėje, 315 Clinton St. 
Draugės kviečiamės dalyvauti, turi
me sVarbltį reikalų aptarti, prie 
progos nepamirškite ir naujų narių 
atsivesti į moterų skyrių. — M. K.

(52-53); . _/,JJ <_« 

gaiš kabliais skirsto ir lygina 
tuos lukštus. Į porą-trejetą va
landų vieno bloko ilgio gatvę 
pataisė. Šiandien, 9 d. vasario 
lietus smarkiai prilijo, bet 
“aliuke” važiuojanti trokai ir 
automobiliai jokio trubelio jau 
neturi.

Simpatija Wallace’ui
Kelios savaitės atgal Peters- 

burgo laikraščiai pranešė, jog 
Henry Wallace kalbės per ra
dio. Aš taip labai norėjau gir
dėti jo kalbą, o pats savo ra
dio neturiu. Paprašiau savo na
mo savininkės, kad pavelytų 
man vakare pasiklausyti Wal
lace’o kalbos.

“Ar jūs už Wallace stojate?” 
Klausia ji manęs.

Sakau: “Taip.”
“Su mielu noru, ateikite va

kare ir klausykite” — sako ji.
“Aš ir mano vyras žinome 

dar keletą žmonių, šioje gatvė
je gyvenančių, kurie balsuos už 
Wallace,” atsakė man moteriš
kė.

“Tai puiku!” sakau. “Malo
nu girdėti, kad tamstos Supran
tate su kuo reikia stovėti šalies 
valdymo reikaluose.”

Girdėjome Wallace kalbą 
per radio. Daugelis mūsų džiau
gėmės, kad Wallace stovi pry- 
šaky to judėjimo, kuris veda 
prie organizavimo trečios poli
tinės partijos Jungtinėse Vals-

“Nejaugi jūs negalite Įtikinti darbininkus, kad unijos 
yra neamerikietiškos, monopolistinės organizacijos, 

norinčios sunaikinti laisve dirbti?”

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE z

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETASi

Kas nori gražiaai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti, užema
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti.

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

BARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

459 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) - Telefonas EV. 4-8698

5 pusi.--Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—. Treeiad., Kovo 3, 1948

HELP WANTED—FEMALE
REIKALINGOS MOTERYS

RANKOM SIUVĖJOS 
1U

MAŠINŲ OPERATORĖS
dlrbt-T prie užsiuvimo leibelių ant labai 

dailaus darbo vyriškų drabužių 
NUOLATINIS DARBAS 

LINKSMA APLINKA
WM. P. GOLDMAN

& BROS., INC.
12 East 14th Street, N. Y. C.
. . (52)

PATYRUSIOS
MAŠINŲ OPERATORĖS 

Moderninė dirbtuvė. Puikiausios darbo sąlygos 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės
MADISON APPAREL CO., Inc.

296 MADISON STREET 
WILKES-BARRE, PA.
 162} 

KAMBARIŲ TVARKYTOJA
Linksmos Darbo Sąlygos, puikiausia Alga. 
Nuolat. Kreipkitės 9 iki 12. Plata Personnel 
Dept., 2 West 59 th St., New York.

. (52> - - —
tijose. Bet ar visi stosime dar
ban, kad tą judėjimą plėsti, kad 
trečiąją partiją padėti suorga
nizuoti? Reikia žinoti, jog 
Wallace’o uždėjimas ant baloto, 
trečiajai partijai pamato bu- 
davojimas reikalaus mil
žiniško darbo. Kur nėra ini
ciatorių iš amerikiečių tarpo, 
o. yra progresyvių lietuvių gru
pės ar- organizacijos, mes pri
valome užsidėti tą atsakomybę 
ant savęs, j ieškoti simpatingo 
amerikietiško tam judėjimui 
elemento, kad užmegsti bran
duolius kur tik galima.

Kitur darbas pradėtas ir va
romas pirmyn, ibet Floridoj dar 
nieko negirdėti. Svečias.
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100 Tanky Turkijos 
“Demokratijai”

Jungtinių Valstijų armijos 
pareigūnai pranešė, kad šio
mis dienomis iš Brooklyno 
uosto buvo išsiųsta Turk i j on 
100 lengvų tankų.

Kaip žinia, Trumano dok
trina reikalauja, kad Ameri
ka ginkluotų “mažąją Turki
ją,” nepaisant to, kad ten 
siautėja reakcija, kad ten 
liaudis prislėgta žiaurios feo- 
dalų-fabrikantų letenos.

Turkija, mat, rubežinojasi 
su Tarybų Sąjunga, tai reikia, 
kad ji būtų tvirta!

Nekliudykit “Pergalei”!
Prašome visų Brooklyno ir 

apylinkės organizacijų jsitė- 
myt bei pasižymėt, kad ba
landžio 11-tą dieną, Labor 
Lyceum’e, bus pastatyta pen- 
kiaveiksmė B. Dauguviečio 
drama “Pergalė,” vaizduojan
ti Lietuvos pergyvenimus pa
starojo karo metu.

Būkite malonūs nieko kito 
tą dieną nerengti.

Visa domė “Pergalei”!
Pergalietis.

Mirė Žymus Gydytojas
Praėjusi sekmadienį N e w 

Yorke mirė žymus akių spe- Į 
cialistas, Dr. Ernest Krug, 70 
metų amžiaus. Jis gyveno po 
num. 300 Central Park West. 
Gydytojo profesiją šis žmogus 
pradėjo 1900 m., o prieš 20 
metų specializavosi tik akių 
gydyme.

Dr. Krug gimė Cleveland© 
mieste.

Mirė Žymi Moteris
Praėjusi sekmadienį New 

Yorke mirė žymi moteris, 
Mrs. Samuel Lindsay. Ji bu
vo 84 metų amžiaus.

Ši moteris buvo mokytoja, 
kadaise profesoriavo Colum
bia universitete; ji parašė ir! 
knygų. Gyveno po num. 29 ' 
Claremont Ave., New Yorke. 
Paliko savo vyrą ir dvi duk
teris.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp.- ir LLD 138 kp. susi
rinkimas įvyks 4 d. kovo, Rusų Na
me, 56-58 — 61st St., 8 vai. vak. 
Nariai dalyvaukite šiamė susirinki
me, nes turime daug dalykų svars
tyti. Žinote, kad, vakarienės vaka
ras artinasi, kovo 20 d. Tad daly
vaukite, reikės išrinkti pagelbinin- 
kus dirbti tą vakarą. Mes per kelis 
metus neturėjome jokių parengimų, 
tad norime, kad šis būtų sėkmin
gas. — V. Karlonas. (52-53)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ko

vo 4 d., Laisvės salėje, 419 Lorimer 
St., 7:30 v. v. Nariai dalyvaukite vi
si, ypač tie, kurie dar nesate rrjokė- 
ję duoklių šiais metais, pasimokėki- 
te šiame susirinkime. Apsižiūrėkte, 
kad nelktumėt suspenduoti. Dabar 
| LDS įrašymui narių vajaus laiko
tarpis, atsiveskite ir naujų narių 
įrašyti į kuopą. — M. Stakovas, 
Prot. Sekr. (52-53)

EAST NEW YORK & 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. ir ALDLD 185 kp. 
susirinkimas įvyks kovo 4 d. pas dd. 
Daugėlus, 101-57 — 108th St., Rich
mond Hill, N. Y. Pradžia 8 valandą 
vakare. Abiejų kuopų susirinki
mai bus svarbūs, tad dalyvaukite 
visi. — M. Klimas.

Iš Kriaučių Dirbtuvių
\ c i-

Pereitame lokalo susirinki
me delegatas raportavo iš 
kiekvienos dirbtuvės stovio. 
Taigi aš jas atskirai ir pami
nėsiu— visas, kurios yra lie
tuvių bosų rankose ir jų prie
žiūroj biznis. Gal bus kriau- 
čiams įdomiau ir lengviau su
prasti, kodėl reikia atsilanky
ti į savo lokalo susirinkimus; 
kiekvieno unijos nario parei
ga yra ateiti kartą į mėnesį į 
susirinkimą ir išklausyti ra
portų. Net yra pastebėta, 
kad tūlų dirbtuvių aukštes
nės galvos, pirmininkai, ma
ža jų dalis lanko susirinki
mus. Tai ką> jūs, vyrai, at
stovaujate—tuščias dirbtuves 
ir savo unarą, kad esate dirb
tuvės pirmininkai ? čia rei
kia kiekvienam budėti ir žiū
rėti savo dirbtuvės, o ne sal
džiai miegoti, kad jūsų dar
bai būtų išvežti kitur. Dele
gatas žino, kaip savo raportą 
išduoti, ir jam lietuviškos 
dirbtuvės mažai terūpi. Kai 
firma, kuri užlaiko tris lietu
viškas dirbtuves, Levis, išduo
da savo darbą kitataučių 
dirbtuvėm, p e r k r i k šty dama
darbą geresnės “lainės” dar
bu, tai mūsų delegatas pripa
žįsta, būk jis turi pilną tei
sę duoti ten darbą, užmokė-, 
damas $1.50 už žiponą dau
giau, kaip minėtom lietuviš
kom dirbtuvėm moka už pa
darymą žipono. Tai kodėl de
legatas tyli ir nepasako: Mo
kėk daugiau tom lietuviškom 
dirbtuvėm, ir tau jos padarys 
tokį žiponą, kokio tu nori! 
Bet mūsų delegatas jau 2 mė
nesiai kaip vargina tas lietu
viškas dirbtuves ir nieko ne
daro, tik kalba, būk duosiąs 
skundą ant tos minėtos fir
mos, kuomet tai firmai kita
taučių dirbtuvės pasiuvo jau 
apie 4 tūkstančius žiponų. Gi 
jūs, lietuviai kontraktoriai ir 
kylančiai, dar palaukite. Mūs 
delegatas daug kalba apie lie
tuvybę ir jai vadovauja, bet 
toji Lietuva ir lietuvybė jam 
tiek apeina ir tiek jos paiso, 
kiek pernykštės žiemos snie
go. O kai jam reikia šimti
nių pasikolektupti iš lietuviš
kų kontraktorių, tai jie buvo 
geri lietuviški b<4sai, sudėjo 
šimtines “Lietuvai vaduoti.” 
O dabar jūs, lietuviai bose
liai, nemokate sermėgos pa
siūti, lai siuva jūsų žiponus 
kitataučiai. Tai yra pamoka. 
Anot tos lietuviškos patar
lės: Tu man gero, aš tau 
blogp ir abudu esame lygūs.

Iš DIRBTUVIŲ STOVIO
Iš Atkočaičio dirbtuves. 

Darbo turi pusėtinai, darbas 
yra dirbamas 4-tos “lainės” ir 
viskas dirbtuvėje yra gerai. 
Darbininkai gražiai sugyvena 
ir darbas yra prižiūrėtas ge
rai, tvarkoj.

Iš Matulio ir Vaiginio dirb
tuvės. Darbas yra dirbamas 
1-tos “lainės” ir žiponas yra 
gana gražiai padarytas, nors 
po švenčių darbas buvo suma
žėjęs dirbtuvėje ir buvo ma
nyta, jog tūlam laikui dirb
tuvė turės sustoti dirbtusi, bet 
netrukus ir vėl darbo dirbtu
vėje atsirado ir darbinin
kams neteko perdaug nuogąs
tauti dėl bedarbės. Teisybė, 
buvo nesusipratimų su “fite- 
riu.” Mat, bosas Matulis vis 
didžiuojasi, kad pas jį visi 
darbininkai yra jaunuoliai ir 
seno darbininko nelabai nori, 
o jo “fiteris” yra Gražulis ir 
žmogus jau sulaukęs gražaus 
žiupsnio- metų, tai bosas 
pradėjo priekabiauti prie jo. 
Bet tos' priekabės buvo pra- 

.šalintos ir draugas Gražulis 
grįš dirbti.

Iš Labašausko dirbtuvės.
./

Ten buvo darbininkai biskį 
sušlubavę dėl stokos aliejaus 
ir neturėjo “štymo” prosinin
kams. Darbas irgi yra dir
bamas 4-tos “lainės” ir žipo
nas yra gražiai padarymas..

Iš Zarlondos dirbtuvės.

Darbas yra dirbamas antros 
rūšies ir darbo labai mažai; 
darbininkai vargsta, laukda
mi geresnės- ateities. O šiaip 
toje dirbtuvėje blogo nesigir
di ir bosas yra apsukrus, vis 
teiraujasi darbo gauti, kas 
ir eina jo ir darbininkų nau
dai.

Iš Bubelio dirbtuvės. Nors, 
toji dirbtuvėlė yra mažiukė, 
darbo neturiu Irgi laukia ko
kios geresnės laimės ir dar
bo gavimo. Darbininkai su
gyvena ir nesigirdi, jokių ne
tikslumų.

Iš Šimaičio dirbtuvė?. Dir
ba gerai ir darbo turi į valias, 
bet ten “manufekčeris” parei
kalavo daugiau darbo išleisti, 
ir darbininkai turėjo savo 
dirbtuvės metinį susirinkimą^ 
Sutiko padauginti produkciją. 
Bet įvyko į atbulą pusę. Vie
toj produkcijai padidėti, tai 
sumažėjo: vienas ir kitas dar
bininkas pasiėmė, vakacijų ir 
pamiršo produkciją.

Iš Šimėno dirbtuvės. ' Ten 
dirbtuvė ir sykiu “vėrauzė” 
gamina drabužius jr ant vie
tos “kateriai” kerpa; lietuviš
kai sakant, drabužius gamina 
ir parduoda ant vietos ir į 
storus visokios rūšies, piges
nės ir brangesnės. Tad toji 
dirbtuvė dirba ir deda į san
dėlius drabužius ant ateinan
čio sezono; mano parduos, 
šiaip dirbtuvėje nėra nieko, 
naujo; darbininkai sutinka.

Iš Diržio dirbtuvės. Dirba 
pusėtinai ir darbo yra neper 
daugiausia, bet mašinerija ne
sustoja sukusis. Ten irgi 
įvyko su “fiteriu” nesusipra
timų, ir kaip bus toliau, atei
tis parodys. Bet dabartiniu 
tarpu bosas atsisako priimti 
“fiterį,'” o Lėlius . “fityt” atsi
sako. šiaip "darbininkai su
tinka ir nesigirdi jokių nesu- 

,si pratimų.
Iš Šalaviejaus dirbtuvės. Ne

labai geri dalykai, darbo ne
turi ir nėra vilties kur jo gau
ti; firma Levis griežtai atsi
sako duoti darbo; padėtis blo
ga.

Mičiulio^ir Kairio dirbtuvėj. 
Dalykai pasikeitė. Per dau
gelį metų jie vienas prieš kitą 
konkuravo ir pešėsi dėl biznio 
dalykų.. Bet dabar Mičiulis 
Kairiui apmokėjo ir pasiliko 
abudu su sūnum bizniavoti. 
Kaip- toliau bus, ateitis paro
dys. Bet dabartiniu laiku 
darbo neturi ir dalykai yra 
prasti; firma neduoda darbo, 
veža kitur.

Iš Armakausko dirbtuvės. 
Tas pats. Firma atsisako pilnai 
darbo duoti, nors po biskį at
veža, bet tik nuo bado apsi
ginti ir darbininkas negali 
gyvenimo pasidaryti; liekasi 
palaukti, kaip link tos firmos 
mūs delegatas atsineš ir visą 
dalyką išspręs.

Jeigu delegatas leis pro 
pirštus ir neims jokio veiki
mo prieš tą firmą, tai1 bus blo-^ 
ga. Jau trečias mėnuo tų 
dirbtuvių darbininkai vaikšti
nėja be darbo ir nesimato 
galo.

Maršalas su savo planu 
kriaučių neišgelbės; jeigu tik 
toks Maršalo planas, Jo
nai, tai numesk jį gurban.

Šermukšnis.

Mirė
Aleksandras Jacina, 61 m. 

amžiaus, gyvenęs 105 So. 3rd 
St.,\ Brooklyne, mirė kovo 2- 
ra, namie. Pašarvotas J. Garš- 
vos koplyčioje, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn. Laidos ko- 
Vo 4-tą, šv. Jono kapinėse. 
Liko žmona Begina, Vys duk
terys: Margaret, Virginia, He
len, sūnus Vincent, brolis Jo
nas, gyvenantis Hazleton, Pa.

žmona ir šeima prašo drau
gus ir gimines atvykti į šer
menis ir palydėti.

Raudonojo Kryžiaus 
Vajus už Aukas

Amerikos Raudonasis Kry
žius pradėjo savo vajų už au
kas. Vajus tęsis per visą ko
vo mėnesį. Menama surinkti 
(per visą šalį) '70 milijonų 
dolerių. Gi New Yorko gy
ventojoms paskirta šešių mili
jonų dolerių kvota.,

Aukos , bus renkamos viso
kiais būdais ir priemonėmis: 
fabrikuose, raštinėse, susirin- 
kimuose, pramogose.

Trumpai Apie Velionį S. Samušį-Simpson
Vasario 18 d. mirė Silves

tras Samusis, sulaukęs apie 
58 metų amžiaus. Palaidotas 
vasario 23 d., Šv. Jono kapi
nyne, Velionis. S. Samušis 
jau ilgokas laikas kai sirgi- 
nėjo ir nusiskųsdavo, kad jo
jo sveikata kiek pašlijus, bet 
nei jis pats, nei jo artimie
ji nemanė, kad iš tos menkos 
ligos nebūtų galima pasveik
ti. Bet, matyt, ligos būta 
daug rimtėsnės. Tris dienas 
prieš mirtį buvo nuvežtas li
goninėn, kur ii' mirė.

Velionis Samušis turėjo 
daug giminių. Brooklyne duk
tė Ruth, žentas Gossėlin ir 
anūkė Diana, taipgi du pus
broliai ir pusseserė Storpirš
čiai. Daugiau giminių yra 
Waterbury, Conn. Lietuvoje 
paliko brolius Vincą ir Jorui 
ir seseris Oną, Veroniką ir 
Adelę. Gal kai, kurie iš jų 
jau yra mirę.

Velionis Silvestras Samušis- 
Simpson gimęs Lietuvoje, 
Obelupių kaime. Vilkaviškio 
apskrities. Amerikon atva
žiavo apie pabaigą 1914 m.

PARDAVIMAI
4 šeimynų, 17 kambarių mūrinis

narnąs, kampiniai kambariai, steam- 
heat, įplaukų $150 j mėnesį, prašo 
$12,000, Sunnyside Ave. 3 šeimynų, 
17 kambarių mūrinis namas, kampi
niai kambariai, steamheat, mirtis 
šeimynoje, tuščias flioras, prašo 
$12,000. 3 šeimynų, 17 kambarių, 
kampinis mūrinis namas, kampiniai 
kambariai, steamheat, abudu tėvai 
mirę, prašo $12,000. 3 šeimynų, 17 
kambarių, mūrinis namas, kampi
niai kambariai, steamheat, visi įtai
symai, 2 fliorai tušti, prašo >$15,000. 
Visi Cypress Hills. 3 šeimynų, 14 
kambarių namas, kampiniai kamba
riai, dėl 2 karų garadžius, visi nau
josios mados įtaisymai. Atskirai bu- 
davotas, 45 per 90, prašo $17,000, 
Woodhaven. 6 šeimynų namas, 
įplaukos $128 į mėnesį, ant Bush
wick Ave., arti Eastern P’kw^y, 
prašo $8,000.. Tuščių štorų ant ren- 
dos. Namų su tuščiais Storais. 
Lunch Rooms. Lots po $100 ir po 
$1000 už lotą. 3 Bars ir- Grills, ir 
daugiau visokių biznių ir namų ant 
pardavimo, kreipkitės į Real Estatė 
ir Broker Wm, H. Schneider, 3195 
Fulton St., Brooklyn, N. Y. Tel* 
AP. 7-1520 ar į John Jurevich, 
216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y. 
Tel. TA. 7-6731. (52-54)

I Adam V. Walmus, D.D.Sj
| DAKTARAS-DENT1STAS |

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

_ Išskiriant trečiadienį 
if sekmadienį.

i650—5th Avė., kamp’ 19 St.i
| BROOKLYN, N. Y. j
I Tel. SOuth 8-5569
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GERI PIETOS!
Kada norite, gerą 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.

(į-------- :------------------- ——a

Brooklyniečiai Matys 
Du Veikalu

Dar šį sezoną Brook lyno
ii* apylinkės lietuviai turės 
progos pamatyti du veikalus: 
dramą, ir komediją.

Drama “Pergalė,” kurią 
vaidina Lietuvių Liaudies Te
atro scenos mėgėjai, bus pa
statyta balandžio 11-tą d.

Komedija “Ponas Ameriko
nas,” kurią vaidina (ir dainuo
ja). Aido Choro scenos mėgė
jai ir jiems artimieji, bus pa
statyta gegužės 2 dieną.

Brooklyniečiai yra pasiilgę 
pastatymų, nes šį sezoną 
(apart Festivalio metu trijų 
trumpų komedijų suvaidini- 
mo) jie nėra matę mūsų sce
noje nei vieno veikalo." '

Apsigyveno Waterbury, 
Conn., ir ten išgyveno apie 10 
metų. Vėliau persikėlė Brook- 
lynan, kur ir užbaigė savo gy
venimo dienas.

Velionis neturėjo gabumų 
ir progos tapti pirmaeiliu va- 
du-veikėju mūsų .organizacijo
se, bet buvo klasiniai susipra
tęs ir visas progresyvių darbi
ninkų veikimas jam buvo ar
ti prie širdies. Visuomet pa
gal išgalę prisėdėdavo su pa
rama progresyviam veikimui. 
Skaitė dienraštį Laisvę ir bu
vo uolus jos rėmėjas. Buvo 
nariu LLD 24 kp. C. Brook
lyne ir priklausė prie Lietu
vių Neprigulmingo Klubo C. 
Brooklyn e. Ilgus metus buvo 
nariu International Labor 
Defense, o kai ILD likvidavo
si, tai finansiškai paremdavo 
Civil Rights Congręss’ą.

v i

Lai būna amžina atmintis 
tau, mielas Drauge.

Koresp.

Brooklyne areštavo senybi- 
nių štampų rinkėją Jerome 
Frankel, 23 metų, gyvenusį 

,4722 W. 4 th St.; Brooklyne. 
Kaltina, kad jis perdirbinėjęs
paprastas štampas į retai be
randamas ir dėl to brangias 
senybines, tikslu jas brangiai 
parduoti.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

• $150 .
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

GYDYTOJAS

S. S. Lockett, M. J).
223 South 4th Street

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

Ir Pagal Pasitarimais.
Telefonas EVergreen 4-0208

Valandos:

.4

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

Pergarbaniųojame 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
simo patarnavimo. •

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiąngle 5-8983.

LMS III Apskrities Moravų Parapijai
Konferencija Du Šimtai Mėty

įvyks sekmadienį, balan
džio 4 d., 10:30 vai. ryto, 
Laisves svetainėje, 419 Lori
mer St., Brooklyn, N. Y.

Chorai, vaidintojų grupės, i 
kuopos, klubai ir įvairios or
ganizacijos privalo dalyvauti 
Lietuvių Meno Sąjungos III 
Apskrities konferencijoje. Ne 
tik vietiniai, bet ir Lyros Cho
ras iš Philadelphjjos, Laisvės 
Choras iš Hartfordo, Vilijos 
Choras iš Waterburio kviečia
mi dalyvauti.

Meno veikla plečiasi ir gy- 
vėja. Mes tik baigėme Ry
tinių Valstijų Ęestivalio vei
klą, dabar ruošiamės1 meno 
mokyklai. Taip pat kyla ei
lė naujų sumanymų, darbų. 
Ši meno veikla apeina ir rū
pi kiekvienai organizacijai, 
kiekvienai LD$ ir LLD kuo
pai, todėl LMS Apskrities 
konferenciją: turi būt .didelė, 
masinė. Visos kuopos, klubai, 
organizacijos turi išrinkti Sa
vo delegatus į meno konfe
renciją? nepaisant, kad jos 
ir nėra bariais LMS III Ap
skrities.

Delegatai galima rinkti nuo 
brganizacijos vienas (1) ir 
nuo kiekvienos dešimties (10) 
narių po vieną delegatą. 4t

LMS Ilf Apslcr. Kom.
Sekr. V. Bovinas.

New Hyde Park miestelis 
nusitarė įsteigti .parką ir tam 
tikslui jau supirko. 88 lotus, 
dar 54 pirks arba pavartos 
miesto jau turimą žemę.
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UP-TO-DATE

BARBER SHOP I
* ANTANAS LEIMONAS

Savininkas ;
306 UNION AVENUE I
GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

.i
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Man’s'BULOVĄ... richly styled 
...always accurate and depend* 
•He. **3.M

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily)—Trečiad., Kovo 3, 1948

Turbūt niekur pasaulyje 
nėra tiek daug visokių reli
ginių sektų ir sektelių, kiek 
Amerikoje, štai,’New Yorke 
pirmoji moravų episkopalų 
parapija šiomis dienomis 
šventė savo 200 metų sukak
tį. Ji buvo įkurta 1748 me
tų rudenį.

Praėjusį sekmadienį kun. 
L Richard Mewaldt (iš Ma
dison, Wis.) sakg New Yorke 
savo parapijonams pamokslą.

Parapija teturi tik apie 100 
narių.

ši moravų sekta buvo su
organizuota pirmu sykiu 1457 
metų kovo 1 d., Bohemijoj 
(dabartinėj ' čechoslovakijoj). 
Atvykusieji į Ameriką, mora- 
vai palaikė savo parapijas.

Kunigas maldavo parapi- 
jonų: nors jūs mažai, bet ne
pasiduokite kitoms religijoms, 
neikite pas jas, bet laikykite^ 
savo dievo ir tikėjimo.

Svečias N. Y. Uoste
Praėjusį pirmadienį New 

Yorko uostan įplaukė naujas, 
paltas motorinis laivas “Stock
holm.” Atvežė jis 271 pasa- 
žierių.
. Tai Svvedish^Amerįcan kom
panijai priklausąs laivas ir ši 
jo kelionė buvo pirmutinė.

Laivas turi arti 12,000 to
nų įtalpos. Modemiškai įruoš
tas. Savo pirmoje kelionėje į 
Ameriką “Stockholm” plauke 
virš 17 >mazgų (apie 17 my
lių) per valandą.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petrikas
221 South 4th Street

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

Valandos: ’11— 8 vakare
Penktadieniais uždaryta. 
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UJy’« BULOVĄ

933.7*

DaimpntlniaP

Graži įvairybė • kostu- 
miSkų džlulerių. Suk
nelėm setai Elgin — 
American iSdirbimo, 
Laikrodžiai Longines, 
Bulovą, Gruen, Hamil
ton, Benrus, etc. Vė
liausių madų Moterų 
ir Vyrų 
žiedai.

Now is the time to choose the perfect gift 
.. .a Parker “51” pen and matching pencil. 
The demand will be great ... so avoid dia* 
appointment . . . choose tomorrow!

•17.SO




