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Naujoje čechoslovakijos vy
riausybėje įeina ii' vienas ka
taliku kunigas: Juozas Ploj-
bar. Jis eina sveikatos mi
nistro pareigas.

Kunigas Plojhar kunigauja 
jau per pastaruosius 23 me
tus, — klebonas šv. Mikalo
jaus bažnyčios, esančios Ces- 
ke Budejovice miestelyj, pieti
nėje Bohemijoje.

Kunigas Plojhar priklauso 
Liaudies Partijai.

Prieš keletą dienu jis tu
rėjo pasikalbėjimą su niūjor- 
kiškio Daily Workerio kores
pondentu John Stuart.

Kai korespondentas paklau
sė kun. Plojhar, ką čechoslo
vakijos katalikai mano apie 
dabartinę savo liaudies vy
riausybę, tai jis šitaip atsakė:

“Visi tikri ir teisingi čecho- 
slovalai katalikai privalo 
sveikinti ir remti nauja vy
riausybę, kuriai vadovauja 
Klementas Gottwaldas.

“Ši vyriausybė praveda gy- 
veniman krikščioniškus idea
lus, — būtent, kad tarp žmo
nių turi užviešpatauti lygybė 
ir broliškumas.

“Vyriausybės nusistatymas 
yra tokis: šalies vadovybė pri
valo klausyti balso ir reikala
vimo plačiųjų masių, kurių 
didžiulę dalį sudaro katali
kai.”

Ką į tai pasakys toki mū
sieji kunigai, kaip Urbonavi
čius. Balkonas, Prunskis, ku
rie .naująją čechoslovakijos 
vyriausybę smerkė ir pasmer
kė?!

KĄ Vatikanas darys su drą
siu ir žmonišku kunigu Juo- i 
z u Plojhar’u ?

★ ★ ★
Progresyviai Amerikos lie

tuvių menininkai ruošia savo 
meno festivalius — vienas jų 
įvyko Chicagoje, kitąs Brook
lyne.

Tarybų Sąjungoje (žinoma, 
kur kas platesne papėde) 
ruošiami panašūs festivaliai, 
kuriuos ten vadina meno- de- 
kadomis.

žodis dekada iš graikų kal
bos ir reiškia dešimt.

Didžiosios francūzų revoliu
cijos metu, kai buvo pakeis
tas kalendorius, dekada reiš
kė dešimt dienų savaitę.

“Meno dekada,” atsieit, 
reiškia dešimt dienų, paauko
tų menui.

Prieš tūlą laiką Baltarusi
jos artistai turėjo savo meno 
dekadą Vilniuje.

Gi š. m. vasario mėnesio pa
baigoje Lietuvos menininkai ir 
poetai suruošė savo meno de
kadą Maskvoje. *

Lietuvos dainininkai ten 
dainavo, rašytojai ir poetai 
skaitė lietuvių kalboje mask
viečiams savo kūrinius.

Jie skaitė lietuviškai, o ru
sai rašytojai ir poetai per
skaitė tuos kūrinius rusų kal
boje.

Galima įsivaizduoti, kokia 
graži ir didelė ten buvo lietu
viško meno šventė.

Be kitų poetų, savo eilėraš
tį Maskvoje lietuviškai skai
tė ir V. Mykolaitis-Putinas.

★ ★ ★
“Francūzija laukia ko to

kio naujo,” skelbia žinios.
Menama, ar tik degaulistai 

nesiruošia prie pučo, pasalin- 
go perversmo. ,

Jei taip, tai Francūzija nu
siaubtų civilinis karas,—toks, 
koks šiandien verda Graikijo
je is Kinijoje.

Juk Francūzijos darbo žmo
nės netylės, matydami savo 
laisvei mirtiną pavojų.

Generolas Charles de Gaul
le, sakydamas praėjusį sek
madienį kalbą Compiegne

(T^sa 5-me pusi.)
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Gener. MacArthur Sutinka 
Kandidatuot į Prezidentus 
Ant Repuhlikonų Tikieto

Trumanas Ketina Kandidatuot, jei Demokratai Nominuos 
Jį; Kai Kurie Perša Gen. Eisenhoweri j Prezidentus

Tokio, Japonija. — Gene
rolas MacArthur, ameriko
nų komandierius Japonijoj, 
sakė kovo 8 d., kad jis pri
ims republikonų kandidatiį- 
rą į Jungtimi] Valstijų pre
zidentus, esą, jeigu jį “pa
šauks Amerikos žmonės.” 
Taip MacArthuras atsiliepė 
į Wisconsino valstijos re
publikonų prašymą, kad jis 
kandidatuotų prezidento 
vietai.

Washington. — Prezid. 
Trumanas, po pasikalbėji
mo su demokratų partijos 
vadais, pareiškė, kad jis 
kandidatuos į prezidentus, 
jeigu bus nominuotas. Bet 
Trumanas nusiminęs; nesi
tiki laimėti rinkimų, jei de
mokratų suvažiavimas ir 
statytų jį kandidatu. Tru
manas supranta, jog daug 
piliečių šiaurinių ir vidur- 
vakarinių valstijų miestuo
se balsuos už trečiosios 
partijos kandidatą Henry 
Wallace.

Trumanas yra sukėlęs 
prieš save kraštutinius re
akcininkus , pietinėse vals
tijose tuomi, kad jis siūlė 
sulyginti negrų teises su 
baltųjų.

Jis taipgi atstūmė nuo 
savęs milionus balsuotojų, 
faktinai a t s i sakydajnas 
vykdyti Jungt. Tautų nuta
rimą dėl žydų valstybės į- 
steigimo Palestinoj.

Tuo pačiu laiku tūli de
mokratų politikieriai lemia, 
kad prezidentinius rinki

mus jie galėtų laimėti tįk 
tokiame atsitikime, jei sta
tytų generolo Eisenhowerio 
kandidatūrą. Teigiama, kad 
nors Trumanas'nesitiki lai
mėti, bet “gėdijasi pabėg
ti” nuo gręsiančio prakiši- 
mo.

Vengry Socialistų 
Partija Vienijasi 
Su Komunistais

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų Socialdemokratų 
Partijos suvažiavimas kovo 
8 d. vienbalsiai nutarė su
sijungti su Komunistų Par
tija. Dar nenuspręsta, ko
kiu vardu vadinsis jungtinė 
Socialistų- Komunistų Par
tija. Premjero pavaduoto
jas A. Szakasita, Socialde
mokratų Partijos sekreto
rius, pareiškė: “Aš esu tik
ras, jog mūsų vienijimasis 
yra teisingas žingsnis, nes 
Paryžius, Londonas ir New 
Yorkas jį peikia.” Suvažia
vimas pasiuntė sveikinimus' 
Stalinui, graikų partizanų 
vadui M. Vafiades’ui ir Ita
lijos Socialistų Partijos pir
mininkui P. Nenni’ūi.

Bandomieji Balsavimai 
Lemia, Kad H. Wallace 
Gaus 15,000,000 Balsų

BADAVĮįS POUT. KALINYS EISLER 
SAKO, AMERIKOS VALDŽIAI NERŪPI 
JĮ DEPORTUOT, BET PERSEKIOT
G. Eisler Pareiškė J>mgt. Tautu Sekretoriui: “Aš Tuojau 
Grįžčiau Vokietijon, jeigu Amerikos Valdžia Leistu”

Lake Success, N. Y.— 
Gerhart Eisler, vokietys 
komunistas, priešfašistinis 
kovotojas, pirmadienį krei
pėsi į geheralį Jungtinių

GERHART EISLER

J. V. Aukščiausias Teismas 
Uždraudė Dėstyt Religiją 

Viešosiose Mokyklose
Religijos Mokymas Viešosiose Mokyklose Laužo Jungtinių 
Valstijų Konstituciją, Nusprendė Vyriausias Teismas

Gromyko Remia Žydų 
Valstybę Palestinoj

Lake Success, N. Y. — 
Pranešama, jog Sovietų at
stovas Andrius Gromyko 
reikalauja iš tikrųjų vykdy
ti Jungt. Tautų, seimo nu-, 
tarimą dėl Palestinos pada
linimo į žydų ir arabų val
stybes. Amerika siūlo gra
žiuoju įkalbėti aijabams, 
kad sutiktų su žydų valsty
bės kūrimu, bet priešinasi 
tarptautinės jėgos vartoji
mui . dėl Palestinos padali
nimo į dvi valstybes.

ANGLIJA ŠAUKIASI 
NAUJOS DIDELĖS PA
RAMOS Iš AMERIKOS

London, kovo 9. — Ang
lijos pinigyno ministras 
Stafford Cripps, kalbėda
mas seime, nuogąstavo, kad 
“žlugs anglų ūkis ir jie tu
rės badauti,” jeigu Ameri
ka nepaskubės su nauja 
gausinga, parama. (Anglija 
jau baigia suvartot $3,750,- 
000,000 vadinamos pasko
los, kurią Amerika davė po 
karo.)

Reakcininko Henrio Lu- 
ce’o leidžiami žurnalai 
Time, Life ir Fortune pada
rė slaptus bandomuosius 
balsavimus, norėdami pa
tirt, • kiek piliečių ketina 
balsuot už Henry Walla- 
ce’ą, kaip kandidatą į 
Jungtinių Valstijų prezi
dentus. Buvo apklausinėta 
tūkstančiai žmonių įvairio
se valstijose. Ir jų atsaky
mais remiantis, yra lemia
ma, kad už Wallace’a galės 
balsuoti iki 15 jnilionų pi
liečių. 

------  —_------ •
Suomijos-Sovietų Derybos 
Įvyks Maskvoj Šią Savaitę 
' Helsinki, Suomija.— Suo
mijos prezidentas Juho K. 
Paasikivi prizmė premjero 
Stalino pakvietimą į dery
bas dėl draugiškumo ir tar
pusavio apsigynimo sutar
ties. Stalinas siūlė derybas 
Helsinkyje, Suomijos sosti
nėje, arba Maskvoje. Pre
zidentas Paasikivi pasirin
ko Maskvą. Pranešama, jog 
Suomijos valdžios nariai ir 
seimo išrinkti atstovai iš
vyks Maskvon šios savaitės 
pabaigoj.

Tautų, sekretorių Trygve 
Lie su'prašymu:

“Užtarkite mane, kad A- 
merikos valdžia liautųsi 
persekiojus mane ir leisti] 
man tuojaus grįžti tėvy
nėn” (Vokietijon).

Gerhart Eisler buvo išlai
kytas 33 dienas Ellis Islan
do kalėjime ir kartu su tri
mis kitais politiniais kali
niais streikavo badavimu 
per 6' dienas. Badu jie rei
kalavo paliuosuot juos už 
užstatus, iki generalio pro
kuroro Tomo Clarko “tei
singumo” departmentas ga
lutinai nuspręs, ar depor- 
tuot juos iš Amerikos, kaip 
nepiliečius komunistus.

Į Jungtinių Tautų cent
rą Eisleris atvyko su savo 
žmona Hilde ir Miltonu 
Kaufmafiu, Civilių Teisių 
Kongreso atstovu. Dėl jo 
atvykimo kilo toks susido
mėjimas, kad Eisleris buvo 
pakviestas kalbėti per 
Jungtinių Tautų radiją į 
Norvegiją. Šio radijo štabo 
narys, tarp kitko, užklausė, 
kodėl Eisleris buvo areštuo
tas dėl deportavimo.

Eisleris atsakė:
“Amerikos valdžiai ne

rūpi mane deportuoti, bet 
persekioti. Jeigu man leis
tų, tai aš pats už valandos 
išplaukčiau iš Amerikos.”

Eisleris prašė generalį 
Jungt. Tautų sekretorių 
Tr. Lie perduoti jo skundą 
Jungt. Tautų Komisijai dėl 
Žmoniškumo Teisių; kartu 
jis prašė leisti jam asme
niškai ateiti į Jungt. Tautų 
Ekonominės ir Socialės Ta
rybos posėdį ir įšdėstyti, 
kaip Amerikos valdžia el
giasi su juo. Eisleris sakė:

“Aš duodu apeliaciją 
Jungtinėms Tautoms todėl, 
kad aš, kaipo vokietys

kietį komunistą, kad aš ne
galiu gauti net paprastos 
teisybės pagal Amerikos 
Konstituciją.”

Čia Eisleris paaiškino, 
kaip jis Amerikoje nuo 1941 
metų iki šiol verstinai su
laikytas.

Persekiojimo Manevrai
Prie savo prašymo Jung. 

Tautom Eisleris pridėjo ir 
nufotografuotą Amerikos 
valstybės departmento do
kumentą, kuris 1946 m. lie- 
pos 31 d. buvo leidęs Eisle- 
riui grįžti Vokietijon. Bet 
už 10 savaičių po to, kuo
met Eisleris jau rengėsi iš
plaukti, valstybės depart
mentas panaikino tą leidi
mą, ir pradėjo persekioti 
Eislerį.

Po prezidento Roosevelto 
mirties, “tūli Amerikos val
dovai pamatė progą sukelti 
sensaciją, kad galėtų patei
sinti savo reakcinę politi
ką” ir todėl puolėsi Eislerį 
persekioti kaip ateivį ko
munistą, sako Eisleris savo 
prašyme Jungt. Tautoms.

“Jungtinės Tautos pla
nuoja bilių dėl žmoniškumo 
teisių, — pastebėjo Eisle
ris. — Bet begaliniai reak
ciniai apetitai Amerikos 
valdžios, jos Neamerikinių 
Veiksmų Komiteto ir jos 
teisingumo departmento y- 
ra bjaurus pasityčiojimas 
iš žmpniškumo teisių.”

“Jūs galite padaryti galą 
tam pasityčiojimui iš Jung. 
Tautų idealų, — sako Eisle
ris, baigdamas savo prašy-

Washington.— Jungtinių 
Valstijų Aukščiausias Teis
mas pirmadienį 8 balsais 
prieš 1 nusprendė, jog reli
gijos mokymas viešosiose 
mokyklose peržengia šios 
šalies Konstituciją net to
kiuose atsitikimuose, kur

Graikų Partizanai 
Puolė “Sienos 
Dabotojų Komisiją”

Athenai, Graikija.—Grai
kų partizanų patrankos 
bombardavo vietą, kur bu
vo apsistojus Jungtinių 
Tautų komisija, šiaurinės 
Makedonijos pasienyj, kaip 
praneša- Graikijos monar- 
chistai.

(Jungt. Tautų seimas, ne
paisant Sovietų protestų, 
sudarė ir atsiuntė tą komi
siją, girdi, “rubežiams da
boti” tarp Graikijos, iš 
vienos pusės, ir Jugoslavi
jos, Albanijos ir Bulgarijos, 
iš antros pusės. Sovietai ir 
jų draugai tvirtina, kad ši 
komisija yra įnagis patei
sinti planuojamam ameri
konų įsiveržimui prieš Bul
gariją, Albaniją ir Jugo
slaviją.)

Vakariniai Talkininkai 
Skaldo Europą, Gręsia 
Karu, Sako Sovietai

religija dėstoma be prie
vartos dalyvauti religinėse 
pamokose.

Viešųjų mokyklų vartoji
mas religijos mokymui lau
žo Pirmąjį Jungtinių Vals
tijų Konstitucijos pataisy
mą, kuris įsako visai at
skirti bažnyčią nuo valsty
bės, pareiškė 8 Aukščiau
siojo teismo nariai prieš 1 
(St. F. Reedą).

Tokį sprendimą Aukšč. 
Teismas padarė apeliacijo
je Vashti McCollum’ienės 
iš Champaign, Illinois. Ji
nai, bedievė Illinojaus Uni
versiteto profesoriaus- žmo
na, skundėsi, kad jos sūnus, 
10 metų berniukas, buvo iš
juokiamas arba laukan iš 
mokyklos išvaromas, kuo
met jis nedalyvaudavo re
liginėse pamokose, kurias 
katalikų, protestantų ir žy
dų kunigai dėstė savųjų ti
kybų mokiniams.

Illinois valstijos teismai 
buvo atmetę McCollum’ie
nės skundą dėl to. Tad ji
nai kreipėsi į Jungt. Vals
tijų Aukščiausią Teismą, 
kuris ir panaikino tų valsti- 
jinių teismų sprendimus, 
uždrausdamas viešųjų mo
kyklų patalpas vartoti re
ligijos dėstymui.

Dar galutinai neišspręs
tas klausimas, ar laužoma 
šalies konstitucija, kuomet 
viešos mokyklos mokiniai y- 
ra mokykliniu laiku palei
džiami kur kitur eiti į reli
gines pamokas tam tikrą 
valanda. c

priešfašistas, neturiu jo
kios valdžios, kuri mane 
gintų; antra, tai prieš ma
ne sukurstytas toks prie
šingumas, kaipo prieš vo-

mą. — Jūs gaminate žmo
niškumo taisykles Vokieti
jai ateityje, bet Amerikos 
valdžia nesilaiko tokių tai
syklių šiandien.”

Byla dėl Užstatų 
5 Politiniam Kaliniam

New York. — Federalis 
apskrities teismo teisėjas 
Wm. Bondy buvo paskyręs 
pirmadienį tardymą apelia
ciniame teisme* dėl Gerhar- 
to Eislerio ir keturių kitų 
politinių kalinių paliuosavi- 
mo už užstatus, iki bus ga
lutinai išspręsta byla 
dėl deportavimo iš Ameri
kos. Paskui tardymas atK 
dėtas į antradienį; o antra
dienį atidėta į trečiadienį.

/

SLAPUKAI REIKALAU
JA VIEŠUMOS

Frankfurt, Vokietija. — 
Karinė anglų - amerikonų 
vyriausybė Bizonijoj slap
tame posėdyje nutarė', kad

Maskva. — Sovietų vy
riausybė užprotestavo prieš 
slaptą Amerikos, Anglijos 
ir,Francijos atstovų konfe- 
renęiją Londone. Sovietai 
pareiškė, jog ta konferenci
ja skaldo Europą, siekia at- 
steigt karinę Vokietijos ga
lybę ir grūmoja užpuolimu 
Sovietų Sąjungai. Trys di 
dieji vakariniai talkininkai, 
tarp savęs kuždėdamiesi 
Londone, taipgi mojosi 
panaikint keturių didžiųjų 
talkininkų užsieninių minis
trų tarybą, kuri buvo į- 
steigta Potsdamo konferen
cijoj. •

Prašo Karinio Amerikos 
Užtikrinimo Vakarų Eu

ropai prieš Sovietus
Paryžius. — Iš Belgijos 

pranešta, kad ten “sėkmin
gai” eina derybos tarp A- 
merikos, Anglijos, Franci- 
jos, Belgijos, Holandijos ir 
Luksemburgo atstovų dėl 
kariniai-politinės sutarties 
prieš Sovietų Sąjungą. Bet

1,000 Amerikos Marinų 
Nusiųsta Chinijon

New Yorko Daily Wor
ker rašo: Dabar sužinota, 
jog šiemet sausio mėnesį 
1,000 Amerikos marinų bu- 

ivo iškelta į Tsingtao uos
tą, Chinijoj, kad padėtų Či- 
ang Kai-šeko tautininkams 
gintis nuo chinų komunistų. 
Tas uostas, Šantungo pus- 
salyje, yra Chinijos laivyno, 
armijos ir oro jėgų bazė, o 
dabar j ik tapo Amerikos ka
rinio laivyno stovykla. , » * -------- --------
Amerika Siunčia Daugiau 
Lėktuvų Monarchistams

Athenai, Graikija.—Ame
rikonai atsiuntė Graikijos 
monarchistams naują būrį 
karinių transporto lėktuvų 
C-47. Jankių komandierius 
Graikijoje, generolas Van 
Fleet gyrė monarchistų ka
riuomenę; sakė, kad ji ge
rai ginkluota amerikiniais

jų pastatyta vokiška valdy
ba viešiau veiktų.

ORAS.—Būsią lietaus ar 
sniego.

anglų, belgų, francūzų, ho- 
landų ir Luksemburgo de
legatai prašo, kad Amerika 

i užtikrintų karinę jėgą tai 
I sutarčiai prieš Sovietus.

ginklais ir žadėjo dar dau
giau ginklų. Generolas Van 
Fleet pranašavo, kad mo- 
narchistai šiemet “nušluo- 
sią” partizanus.
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Laimėjimas
Williamson, Eisler, Doyle ir Smith visą savaitę ba

davo, kol privertė vyriausybę paleisti juos po kaucija. 
Tai buvo didelis jų pasiaukojimas. Bet be tokio pasiau
kojimo, kaip atrodo, jie būtų buvę pūdomi kalėjime ant 
Ellis Island ištisus mėnesius ir gal metus.

Jų badavimas iššaukė didelį masinį spaudifną ant 
valdžios. Iš visų Amerikos kampų pasipylė protesto bal
sai prieš valstybės prokuroro Tom Clark pasikėsinimą 
ant žmonių konstitucinių teisių. Tuojau atsirado teisė
jas, kuris įsakė kalėjimo viršytoms įkalintuosius paleisti.

Tų vyrų įkalinimas ir neišleidimas po jokia kaucija 
iki teismo buvo pasidaręs reikalu visų Amerikos žmonių. 
Tiesa, jie yra komunistai ir ne piliečiai. Bet kur užtik
rinimas, kad vieną gražią dieną tas pats Tom Clark ar 
kitas koks prokuroras nepaskelbs pavojingais Amerikai 
kitos kurios partijos vadų bei narių ir nesukimš juos į 
kalėjimą? Ne tik sukimš į kalėjimą, bet ten laikys be 
kaucijos—laikys tol, kol norės laikyti, teismo neiškel- 
damas, apkaltinimų nesuformuluodamas.

Todėl šių keturių vyrų paleidimas iš kalėjimo ant 
užstato yra skaitomas laimėjimu visos demokratijos.

Reikia prisiminti senus laikus po Pirmojo Karo. 
Panašiai buvo užsimojęs tų laikų valstybės prokuroras 
ponas Palmer su ateiviais apsidirbti. Suareštavo jų tūks
tančius. Atrodė, kad Amerikoje demokratijos nebeliko. 
Bet tada irgi žmonės pasipiktino prokuroro politika ir 
privertė ją pakeisti. Reakcijonieriai atkando dantis. 
Taip dabar žmonių pasipriešinimas sudavė smūgį 
akcijai.

“NEKASK KITAM DUO
BES, NES PATS GALI 
JON ĮPULTI”

Chicagos Vilnis rašo apie 
■ nusiminimą prezident. Tru- 
mano pasekėjų. Dienraštis 
mano, kad demokratų par
tijos vadovybė randasi di
džiausioje panikoje. Trečio
sios partijos judėjimas ir 
Henry Wallace kandidatūra 
pritrenkė tos partijos šulus.

Vilnią rašo:
“Išmest Trumaną iš veži-' 

mo”—tai naujas šūkis, kuris 
pasigirdo trumanistų eilėse. 
Ir tai tokiu trumanistų eilė
se, kurie, iki šiol, šventai bu
vo įtikėję, kad Trumanas yra 
geriausias jų kandidatas į 
prezidentus.

Pastūmėt Trumaną į šalį, 
o kandidatu pasirinkti gene
rolą Eisenhovverį! “Draf- 
tuot” Eisenhowerj! Tai nau
jas šūkis, kuris užhipnotiza; 
vo Demokratų Partijos vir- j 
šūnes. Išrodo, kad Trumano 
bičiulius apėmė panika.

Kodėl tas posūkis? Atsa
kymas visai lengvas. ,Atsa
kymą duoda vis didėjanti

“ Ati
daro 

būtų po-

re-

ta
ke--

Pilietybė ir Dienraštis Laisvė
Dienraštis Laisvė visuomet energingai stoja už 

pimą šios šalies piliečiais. Ne kartą mes esame barę 
tuvius, kurie netampa piliečiais iš apsileidimo. Ypatingai
nepateisinami tie, kurie pastoviai yra šioje šalyje apsi
gyvenę, bet nesistengia tapti jos piliečiais. Kas kita, kai 
žmogus stengiasi tapti piliečiu, bet negali, valdininkai 
atsisako popierius suteikti. Tokių atsitikimų yra buvę 
daug. Ne vienas pažangiųjų žmonių yra taip pasilikęs 
be pilietybės teisių.

Kitas, tačiau, dalykas su tais, kurie iš tingėjimo, iš 
apsileidimo bei nepaisymo desėtkus metų yra Amerikoje 
išgyvenę, bet nėra nė bandę tapti jos piliečiais. Jie ne
turi rimto pasiteisinimo.

35,000 Karinių Lėktuvą
Washingtone prasidėjo smarkiausia agitacija už ap

ginklavimą Amerikos nuo kojų iki galvos. Aukšti Tru- 
mano administracijos pareigūnai reikalauja, kad tuojau 
būtų pagaminta naujausios mados 35,000 karinių lėktuvų. 
O tokių lėktuvų pagaminimas kaštuotų karštui dešimt 
bilijonų dolerių! Galimas daiktas, kad tokia suma ir bus 
paskirta vien tik orlaivynui. O kur kitos karinės jėgos 
ir joms lėšos? Kur žemės jėgos, kur vandens jėgos?

Dabar jau aišku, iš kur išplaukia isteriška agitaęija 
už naują karą. Tie, kurie iš ginklų gaminimo darosi 
žiniškus pelnus, yra užinteresuoti nauju karu.

Prezidentas Trumanas ir 
kolegos ignoravo Wall- 

Ju akyse jis nebuvo ver- 
i penktuko. Wallace’a 

atmeta darbo unijų 
Iš to daryta išvada, 
penkiolikos milionų 

unijistų už Trumajną balsuos 
bent 90 nuošimčių. Vadina
si, jis' taip gerai kaip išrink
tas antram terminui.

Na, o pasirodė, kad visa 
tai buvo parašyta šake ant 
vandens.

Isacsono pergalė Bronxe; 
500,000 parašų po peticijom 
Kalifornijoj ; bandomųjų 
balsavimų daviniai; šauniai 
pavykęs Wallace’o maršru
tas Minnesotoj—visa tai taip 
sunervavo TTumano aukš
čiausią komandą, tarytum 
ant jos galvos kas būtų už
pylęs cėberius ledinuoto 
vandens.

Prez. Trumanas gal prisi
mins posakį: Nekask kitam 
duobės, nes pats gali jon 

• įpulti.
Dabar klausimas susiveda 

prie to, ar generolas Eisen
howeris yra tas mesijošius, 
kuris išgelbės

jo 
ace’a. . 
tas nei 
matote, 
vadai.

Demo kratų

jį draftuoti, 
turi jis ar

mil-

Franco “Svečiai” Amerikoje
Iš Madrido atsiskubina Amerikon skaitlinga 

inercinė delegacija. Kruvinasis generolas Franco ją siun
čia gauti Amerikoj stambių paskolų. Amerikos spauda 
prielankiai atsiliepia.

Gen. Franco paskolų ieškos pas privatiškus kapita
listus. Viso jis norėtų laimėt apie du šimtu milijonų do
lerių. Bet, aišku, privatiškj kapitalistai jam tokių sumų 
neskolins, jeigu mūsų valdžia jiems neužtikrins, kad jų 
pinigai bus sugrąžinti su nuošimčiais.

ko-

Tie, kurie nori 
nesivaduoja tuo 
neturi tinkamų kvalifikacijų 
ir kokia, pagaliaus, jo pro
grama. Jie mano, kad gene
rolas Eisenhoweris tai stebu
klingas magnitas, kuris pa
trauks prie Demokratų Par
tijos didžiumą Amerikos 
žmonių. Bet tokių stebuklų

• šiais laikais nėra.
Ar generolas Eisenhoweris 

pasiduos pagundai? Nose-1 
niai jis kategoriškai atmetė , 
republikonų tokias jau pa- j 
gundąs. Jei jis nenorėjo at-1 
sistoti republikonų priešaky
je, tai paprasčiausia 'logika 
reikalauja, kad ir demokra
tams jis duotų tokį pat at- į 
sakymą.

Kodėl Jie Netapo Piliečiais?
Daug žmonių nesupranta, kaip gi galėjo būti, kad 

tokie veikėjai ir kovotojai už žmonių teisės, kaip Potash, 
• Williamson, Smith* Jones, Bittelman ir Beatrice John
son išgyveno tiek laiko Amerikoje ir nepasistengė pa
tapti jos piliečiais? Nepasigilinus į kiekvieno jų,asme- 
ninę padėtį, atrodo, jog jie neturi pasiteisinimo. Bet pa
siteisinimas yra. Kiekvienas iš jų bandė tapti piliečiu,' 
bet negalėjo.

Štai angliškas laikraštis “The Worker” paduoda pa
stangas veikėjos Beatrice Johnson. Dar 1924 metais ji
nai išsiėmė pirmuosius pilietybės popierius. 1928 metais 
buvo pakviesta pas teisėją su liudininkais dėl apklausi
nėjimo. Ji pribuvo ir atsakinėjo į visus klausimus. Pas
kui laukė pranešimo, kada bus pakviesta prisiekti ir 
gauti pilietybę. Ji visur teiravosi, bet niekur nesurado 
paaiškinimo, kas atsitiko su jos reikalu. Laikas aišku, 
greitai prabėgo. 1939 metais ji vėl išpildė aplikaciją po 
savo vyro vardu. Bet ir vėl niekas neišėjo. Tiktai 1942 
metais jai pranešė jos advokatas, kad Imigracijos ir Na
tūralizacijos Departmentas jos aplikaciją atįhetė!

Kodėl jai pilietybę atsisakė suteikti? Todėl, kad Mrs. 
Johnson buvo veikli moteriškė.

Panaši istorija su visais kitais veiklesniais ateiviais,

LIAUDIES APŠVIETA, 
STUDENTAI IR 
PROGRESAS

Kanadiečių Liaudies Bal
se (kovo 5 d.) Jonas Yla la
bai vykusiai rašo .apie reak- 
cijonierių pastangas užda
ryti darbo 'žmonių jaunimui 
aukštojo mokslo duris. .Už 
pavyzdį jis paima Kanadą. 
Yla rašo:

“Masinė apšvieta univer
sitetiniu maštabu yra ne
praktiška,” sako Arthur 
Meighen, vienas iš Kanados 
reakcionierių.

“Masinė apšvieta yra ti
krai . prieštarvimas savyje,” 
pareiškė Toronto universite
to kancleris Vincent Massey.

Toronto universiteto pre
zidentas Sidney Smith aną 
dieną pareiškė, kad reikia 
nukirsti studentų skaičių 
nuo 17,000 iki 10,000.

Ponas Meighen sako: 
d ary m as u n i versiteto 
masinei apšvietai
žymis silpnybes, o ne stipry
bės.”

Torių viršūnės, - kalbėdami 
apie masinę apšvieta. univer
sitetiniu maštabu, turi min
tyje ne visą jaunimą, bet tik 
padidėjusį skaičių studentų. 
27,000 Ontarijos jaunuolių 
nelanko universitetų tiktai 
todėl, kad jų tėvai neturtin- 

.gi ir neišgali leisti savo vai
kus į aukštesnį mokslą. Jie 
nori, apbubežiuoti universite
tus tiktai turtingiesiems, ku
riems pinigai nesudaro kliū
čių.

Kapitalistams rūpi ne vi
suomenine apšvieta, o užtek
tinai darbo jėgos. Jie nori 
matyti savo vaikus išmokslin
tais, o visus kitus — juodus 
darbininkus.

Išsilavinęs darbo žmogaus 
vaikas turčiams pavojingas, 
štai keletas atsitikimų, kurie 
erzina tokius vyrus, kaip 
Meighen, Massey ir Smith.

Albertos universitete atme
tė Komercijos Rūmų prašy
mą, kad studentai platintų 
jų išleistą antidarbininkišką 
brošiūrą, daugiausiai puolan
čią Tarybų Sąjungą ir kai
riuosius.

Neseniai įvykusiuose deba
tuose McGill universitete 
studentai atmetė pasiūlymą, 
kad socializmas veda prie 
totalitarizmo.

Veteranai studentai siun
čia delegaciją Ottawon su 
reikalavimais padidinti jiem 
stipendijas.

Toronto universiteto stu
dentai įteikė reikalavimą, 
kad būtų numažintas mokes
tis už mokslą su tikslu pa
lengvinti lankymą tiems 27,- 
000 Ontarijos jaunuolių, ku
rie dabar negali dėl finansi
nių sunkumų.

Delhousie ,Universiteto stu
dentų debątininkai sumušė 
Osgoode Hali debatininkus, 
siūlančius uždaryti komunis
tų partiją.

Niekas 
riti, kaip 
vislumas,
viskamas, be abejonės, kyla 
daugiausiai iš darbo žmonių 
vaikų. Už tai jie ir nori ap
sunkinti įstojimą, kad tiktai 
turčių vaikai lankytų, 
lavinę darbo žmonių 
jiems peilis po kaklu.

Darbo žmonės, be 
nes, turi tokias pat
kaip ir kiti, leisti savo vai
kus į universitetus ir kitas 
aukštesnes mokyklas. Kiek
vienas tėvas ar motina turė
tų stengtis duoti «šavo vai
kams kuo daugiau apšvietos.

Man atrodo, kad toriai la
bai, susimuš su tokiais pasi
nio j ima i s. 
suomenės 
Kanados 
priešai.

čia reikia pasakyti, kad ne 
visi universitetų mokytojai, 
profesoriai yra tos nuomo
nes, Yra žmonių,/ kurie vi
sa širdžiai trokšta kanadie
čių apšvietos. Taipgi reikia 
atsiminti, jog sumažinimas 
studentų skaičiaus daugeliui 
tų mokytojų reikštų išmeti
mą iš darbo.

Visai ką kitą mes matome 
Lietuvoje. - Nors šalis labai 
nukentėjusi nuo karo, tačiau 
tenai niekas negrumoja už
darymu universitetų durų.

800 GRAIKŲ “RAUDO
NŲJŲ” VĖL SUIMTA 

Niūjorkiškis Daily Wor
ker- rašo apie tai, kaip ko
mercinė Amerikos spauda 
pasigardžiuodama rašo, jog 
Graikijoje šiomis dienomis 
ir vėl buvo suimta 800 
“raudonųjų.”

Netenka nei aiškinti, kad | 
daugelis suimtųjų bus nu
galabinti, žvėriškai nužudy- I 
ti. A'thenų policija, Athenų j 
liaudies budeliai, karo me
tu ištikimai tarnavę Hitle
riui, dabar ištikimai tar
nauja fašistinei monarchi
jai, kurią Amerikos vyriau-1 
sybė palaiko ir kuriai nuo- ■ 
lat pila milijonus dolerių.

Daily Worker palygina 
Čechoslovakiją su Graikija. 
Ir dienraštis daro išvadą, 
jog Europos žmonėm, kurie 
nenori patekti į Graikijos 
liaudies padėtį, liekasi vie- • 
nintėlis kelias: Čechoslova
kijos kelias.

ADF prezidentas Green ir automobilistu unijos (CIO) 
prezidentas Reuther maloniai kalbasi Americans for 
Democratic Action suvažiavime Washingtone. Jiedu 

remia t. v. liberalus, kovojančius prieš Wallace’a.

Mes Dirbame Didelį ir Naudingą Darbą 
Savo Tautai ir Tėvynei

•—> ■ <! IĮ ■ ■■ II ■ ■ 1 M MII I I ■ . ■ ............... . ■ I *

tiek nebaugina to- 
študentų progresy-

O tas progresy-

Išsi- 
vaikai

abe jo
te isos,

Jie pasirodys vi- 
akyse, jog jie yra 
žmonių apšvietos

Suomijos Kabinetas Nuta
rė Derėtis su Sovietais
Helsinki, — Suomijos mi

nistrų kabinetas nutarė 'eiti 
į derybas su Sovietais dėl 
premjero Stalino siūlomos 
draugiškumo ir apsigynimo 
sutarties.'

kurie pasiliko nepiliečiais ir kurie šiandien yra terori
zuojami. Tos pačios spėkos, kurios atsisakė jiems pilie
tybę pripažinti, šiandien areštuoja juos išdeportavimui.

Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijos tikrojo nario, Aka
demijos gamtosmatema
tikos ir taikomųjų mokslų 
skyriaus akademiko - sek
retoriaus, Kauno Valstybi
nio Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesoriaus, me
dicinos mokslų daktaro 
Vlado Lašo laiškas esan
tiems Vokietijos vakarinėse 
zonose buvusiems Kauno 
Vytauto Didžiojo Universi
teto mokslo personalo na
riams ir studentams, buvu
siems Kauno V. D. U. pro
fesoriams Bagdonui, Žilins
kui, Tumėnienei, Zubkui, 
Oželiui, buvusiems docen
tams Avižoniui, Stonkui ir 
kitiems ' akademikams ir 
u profesoriams.

; Gerbiamieji bičiuliai ir 
draugai!

Nėra man įprastas būdas 
kreiptis ir k a 1 b ė - 
t i • į j u s, brangūs bi
čiuliai, kolegos ir draugai, 
nematant jūsų, bet noras jus 
vėl matyti tėvynėje, jus vėl 
matyti mūsų tarpe, paskati
no mane griebtis .tokios 
priemonės koks yra laiš
kas.

Norint pranešti jums 
bent svarbiausias naujienas 
iš mūsų gyvenimo per tą 
laikotarpį po to kai kraštas 
buvo išvaduotas nuo vokiš
kųjų fašistų okupacijos, rei
kėtų parašyti jumš didelę 
knygą.

Per pusketvirtų metų 
mūsų kultūrinis gyvenimas, 
mūsų mokslas, mūsų aukšt. 
mokyklos padarė didesnę pa
žangą kaip per dvidešimt 
metų buržuazinėje Lietuvo
je. «

Aš tebedirbu dvidešimt 
šešis metus tame pačiame 
Kauno Valstybiniame Vy
tauto Didžiojo Universite
te, ir dėstau medicinos fa-, 
kultete tą patį dalyką, kurį 
pradėjau dėstyti kai ėmė
mės kurti pirmąją Lietuvo
je aukštąją mokyklą.

Šiandien mes turime savo 
krašte, savo kalba dvyliką 
aukštųjų mokyklų, tame 
tarpe du universitetus.. Mū
sų au-kštąsia’S mokyklas 
lanko 9,000 studentų. Tai 
tokie skaičiai, apie kuriuos 
mes ir svajoti nesvajojome 
buržuazinėje Lietuvoje.

Pagaliau mes turinto sa
vo Mokslų Akademiją su 
dešimt mokslo institutų. 
Man tenka garbė dirbti ir 
Lietuvos TSR Mokslų Aka
demijoje. Esu Akademijos 
matematikos - gamtos ir 
taikomųjų mokslų skyriaus

akademikas - sekretorius ir 
dirbu mokslinį darbą savo 
srityje akademijoje.

Vienu žodžiu, mano bi
čiuliai, darbo turiu, kaip ir 
visa mūsų profesūra, kaip 
visų mūsų darbuotojai, žy
miai daugiau kaip prieš ka
rą. Tai mane, ir kiekvieną 
mūsų džiugina, nes jaučiam 
ir matom, kad dirbam di
delį, ir naudingą darbą sa- 

į vo tautai, savo Tėvynei.
Kaip išsišakojo mūsų dar

bas, kaip jis išsiplėtė,.spręs
kite iš mūsų Vytauto Did. 
Universiteto p a v y zdžio. 
Mes dabar jau turim aštuo
nis fakultetus. Tik praeitais 
metais gimė keturi nauji 
fakultetai; f a-r m a c i jos, 
cheminės — technologijos, 
mechanikos ir elektrotech
nikos. Seniau turėjome tik 
vieną technikos* fakultetą, 
o dabar is jo išaugo, be-ką 
tik minėtų, dar anksčiau į- 
steigti architektūros ir sta
tybos fakultetai.

'Kaip žinot, mūsų svajonė 
turėt savo sostinę Vilniuje, 
yra ne tik formaliai, bet 
praktiškai, įvykdyta. Vil
nius dabar ypa Tarybų Lie
tuvos politinis, administra
cinis ir kultūrinis centras. 
Tačiau Kaunas nuo to ne
nukentėjo. Kaunas dabar 
nė kiek nemažesnis mokslo 
ir kultūros centras, . kaip 
prieš karą. Kaune, be Vy
tauto Didžiojo universiteto, 
veikia perkelta iš Dotnuvos 
Žemės Ūkio Akademija, Ve
terinarijos A k a d e m ija. 
Konservatorija, Taikomasis 
Dailės Institutas, Kūno kul
tūros institutas, Mokytojų 
seminarija ir visa eilė tech
nikumų bei specialių mo
kyklų.

Mūsų jaunimas su dideliu 
noru ir atsidėjimu mokosi 
ir ątudijuoja, nes jie aki
vaizdžiai mato, kad, įgijus 
aukotąjį mokslą, turės kur 
ir kam pritaikyti savo ži
nias. Studentų tarpe nema
ža grįžusių iš vakarinių zo
nų. Studentai turi valstybi
nes stipendijas, bendrabu- ■ 
čius.

Kaune gyvena ir dirba vi
si tie mūsų kolegos, kurie 
pasiliko vietoje, arba, grįžo , 
į savo namus praūžus karo , 
audrai. Kaune darbuojasi 
akademikai Purenąs, Mažy
lis, Ivanauskas, Janulaitis, 
Kriščiūnas, akademijos na
riai — korespondentai Ind
riūnas, Vasiliauskas, profe- ■ 
sopiai: Jodelė, Mošinskis, ; 
Abraitis, Kupčinskas, Juš-

kys, Matulevičius, Baršaus
kas, Grybauskas ir kiti — 
visų nė nesuminėsi.

Universiteto mokslo per
sonalas, mokslo 'darbuotojai 
darbo sąlygas turi visi ge
ras. Dažnai prisimenam sa
vo prietelius ir pažįstamus, 
išblaškytus po svetimus 
kraštus, ir apgailestaujame, 
kad jų nėra mūsų tarpe. 
Visose gyvenimo srityse y- 
ra didelių atsiekimų. Todėl 
visiems, kas nori darbuotis, 
ypač kvalifikuotiems spe
cialistams, yra labai geros 
perspektyvos. Gaila, kad 
žmonės, kurie galėtų būti 
nąudingi savo kraštui ir 
savo tautai, leidžia nepro
duktingai laiką svetur. "Ęuo 
pačiu, jūs statot save į pa
vojų likti emigrantais, žmo
nėmis be ateities ir per
spektyvų ateičiai.

Mums būtų labai skaudu, 
jei jūs atsidurtūmėte tokioj 
padėty, kurioj buvo, pavyz
džiui, prisiglaudę pas mus 
po pirmojo pasaulinio karo 
rusų emigrantai. Nors ir 
buvo j U' tarpe labai' gabių 
žmonių ir su dideliu inte
lektualiniu bagažu, vis dėl
to prisiglaudusiems mūsų 
universitete emigrantams 
buvo ir nelinksmą ir nejau
ku.

Jie sustingo savo kiaute 
ir neteko perspektyvos aug
ti ir tobulėti, nes. tiktai sa
vo tėvynėje galima augti.

Jei mes gyvendami savo 
gimtinėje pasiilgstame jūsų 
— savo senų bičiulių ir ko
legų, tai jūs, gyvendami 
svetur, turėtumėte pasiilgti 
dar labiau. Kelias į gimtąjį 
kraštą yra jums atviras ir 
juo greičiau grįšite, juo di
desnė nauda iš to bus, visų 
pirma, jums patiems. Kūry
biniam darbui čia yra'Tiek 
plati dirva, kad jei apie tai 
žinotumėte, tai nė kiek ne
abejotumėte dėl grįžimo į 
tėvynę.

Iki pasimatymo visi ma
no prieteliai, bičiuliai ir 
draugai!

Prof. Vladas Lašas
Kaunas,

1948 m. sausio mėn.

Iškilmingas Minėjimas Pir
mojo čechoslovakų Prezi

dento Gimtadienio
Praga. — Sekmadienį 

Čechoslovakijos vyriausybė 
ir gyventojai- iškilmingai 
minėjo gimtadienį velionio 
Thomo G.' Masaryko, pir
mojo Čechoslovakijos res
publikos prezidento.

2 pusi.—Laisvė (Liberty, Li th. Daily) —Tree., Kovo 10, 1948



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

<
Kas nors iš mums mielų žmonių atida

vė gyvybę už laisvę nuo fašizmo. Tačiau 
ateities laisvė ir taika priklausys tiktai 
nuo gyvųjų budrumo. Mobilizuokit žmo
nes taikai užrašymu dienraščio Laisvės!

^Gelbėkite Mano Dukterį 
Ir Anūkus!”

Meldžiausi Gerajam Dievu i, kad Jisai Mano Dukterį ir 
Jos Vaikus Išgelbėtų nuo Mirties”

Amerikos Moterų Šimtas '
Metų Politikoje |

Mūsų šalies Moterys Turi Daug Pirmenybių Sporte, Vai
dyboje ir Eiliniame Darbe, bet ne Politikoje!

Taip sakė senyva Phi- 
ladelphijos gyventoja Mrs. 
Amy Hunt pas ją atsilan
kiusiam angliško darbinin
kų dienraščio Daily Wor
ker reporteriui.

Reporteris o rado Mrs. 
Hunt gyvenančią vargana
me, bet švarutėliai užlaiko
mame dviejų kambarių 
apartmente šiaurinėje da
lyje Philadelphijos, kur ji 
apsigyveno po atvykimo iš 
Georgia valstijos prieš še- 
šeris metus.

Reporteris atvyko pas 
Mrs. Hunt pasiteiraut, kaip 
dėjosi su jos dukra, Mrs. 
Ingram, pasilikusia gyven
ti Albany, Georgia.

Darbininkų laikraščio re
porteris buvo pats pirma
sis atlankyti skaudaus 
smūgio ištiktą motiną-se- 
nutę. Komercinė spauda ig
noravo. Kas jai,, kad negrė 
motina ir du jaunamečiai 
jos vaikai bandoma numa
rinti elektros kedėje už 
bandymą save apsiginti. 
Neprilyginsi prie Rockefel- 
lerio vedybų!

Mrs. Hunt papasakojo 
reporteriui, kaip visa tai 
atsitiko, kad jos duktė Mrs. 
Rosa Lee Ingram ir du 
anūkai pasmerkti numa
rinti. Jos pasakojimas toks 
pat, kaip jį padavė negrų 
ir -dąrbininkų spauda, rem
damosi pačios Ingramienės 
ir jos kaimynų pasakojimu.

Jų istorija, trumpoje su
traukoje, tokia:

Praėjusio lapkričio mė
nesį baltas farmerys John 
E. Stratford, Ingram šei
mos kaimynas, susibarė su 
Ingramiene, 12-kos vaikų 
motina. Kaimynuose ne 
vienam pasitaiko susibarti. 
Juo labiau tuomet, kuomet 
vienas skaitomas už kitą 
mažesniu. Moteriškei, bied- 
nai našlei su būriu vaikų, o 
dar negrei, sunkiausia įtik
ti visiems. Farmerys ją 
apraižė peiliu ir grąsino. 
nušauti. Jai, spiegiančiai, į 
pagalbą atbėgo jos du vai
kai — Wallace 15-kos ir 
Sammie 13-kos metų. Bal
tasis farmerys tapo pavo
jingai užduotas galvon, nuo 
smūgio mirė. Pati Ingra
miene liepė vaikams pa
šaukti policiją, nes jautėsi 
nekalta, nelaimė ištiko sa
vęs* apsįgynime.

Darbininkų laikraščio re
porteris apklausinėjo kai: 
mynų biednuomenę. Jie visi 
pripažino, jog Ingramiene 
su vaikais buvo priversta 
gintis.

Tačiau teismas, visas bal
tųjų teismas, tik vieną die- 
ųą svarstęs bylą, sausio 27- 
tą nusprendė Ingramienę ir 
berniukus numarinti elek
tros kedėje, paliekant 7 
mažus vaikus — nuo 17 
mėnesių iki 11 metų—naš
laičiais.

Ingramienę patalpino Al
bany, Ga., kalėjime, su įsa
kymu nužudyti už mėnesio, 
vasario 27-tą. Tiktai jos ad
vokato prašymu leisti jam

3 pusi.—Laisve (Liberty, 
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peržiūrėti - pamatyti teis
mo rekordus nužudymas 
buvo atidėtas.

Visoje šalyje organiza
cijos ir atskiri asmenys su
judo reikalauti naujo teis
mo. Kiekvienas įsitikinęs, 
kad gerai paruoštame, miš
rios džiūrės teisme Ingra
miene ir jos berniukai bū
tų išlaisvinti, nes tai. nau
jas Scottsbpro. Dėl to lega
laus lynčo šalininkai skubi
na užbaigti su Ingramų šei
ma, kad naujo teismo ne
būtų.

Telegramos ir laiškai 
s i u n č i ami .gubernatoriui 
Melvin E. Thompson, At
lanta, Georgia; apylinkės 
teisėjui W. H. Harper, El
laville, Ga.; taipgi prezi
dentui Trumanui, prašant 
vykdyti gyvenime tą jo pa
reikštąją “lygią teisdarybę 
visiems.”

Kitas būdas nelaimingai 
šeimai gelbėti yra aukos 
bylos apeliavimui ir mažie
siems vaikams išlaikyti.

Motiną ir vyresniuosius 
vaikus areštavus, kaimy
nas negras farmerys pri
glaudė 7 mažuosius. Iš Flo
ridos atvyko Ingramienės 
duktė, vežina savo dviem 
kūdikiais, mažuosius bro
liukus ir sesutes prižiūrėti. 
Vaikai basi ir nedarengti. 
Maisto stoka.

Ingramų šeima ir geriau
siame savo stovyje buvo tik 
vargdieniai, pas stambaus 
ūkio savininką pusininkai. 
Dabar, netekus dirbančių
jų, ūkio savininkas atėmė 
vienatinę melžiamą karvę, 
teliuką, kiaules ir viską ki
tą, ką Ingramiene buvo už
auginus. Leido pasilikti tik 
mulą ir išsivežti rakandus.

Tai viena pusė Amerikos 
paveikslo.

Laimei, yra antroji dalis 
Amerikos — tai darbo žmo
nės ir visi pažangūnai. Jie 
siunčia aukas šeimos gyni
mui ir paramai. Aukas pri
ima tenykštis National As
sociation for the Advance
ment of Colored People sky
rius, iždininkas Mr. W. R. 
Burleigh, P. 0. Box 43, 
Americus, Ga.

Ši antroji Amerika ka
da nors įgyvendins garbin
gųjų mūsų šalies įkūrėjų 
kilnų obalsį lygių teisių vi
siems.

M-te.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

Klemsų Rinkėjams
Daugelis žmonių gyvena 

netoli jūrų pakraščio ir jie 
žino, kur pasirinkti gerų, 
šviežių klemsų. Tas labai 
gerai, nes būna tikrai švie
žus ir pigiau atsieina. Ta
čiau kartais pasitaiko Jr 
negerumo. Pasirinktų klem
sų pavalgę pavojingai su- 
sėrga. O taip būna dėl to, 
kad nekatrie vandenų' pa
kraščiai yra užteršti iš 
miesto leidžiamomis išma
tomis ar kokiais kitokiais 
nešvarumais. Tokiose vie
tose klemsai gali taip pat 
atrodyti gražūs ir šviežus,

BIEDNAS.

KOVŲ DRAUGEI
(Aukoju Onai Undraitienei)

Kai svajonės žydės—gyvo sapno darže, 
Tau gražiausių iš jų aš paskinsiu.— 
Padabinsiu daina—kuo puikiausia—gražia 
Ir vainikų iš jų tau nupinsiu.
Jis ne rūta žaliuos—ir ne laurais garbės, 
Tik kovų jis nešios vardą sena!...
Kai pailsi kada—jis spėkų tau dadės, 
Kada plauksi vargų okeaną.
Su troškimais šventais—iš širdies gilumos 
Aš tau kelią drąsomis papuošiu;
Duosiu svają širdies šilumos— 
Dar ir ranką tau draugo paduosiu.
Tik audrose kovų—būk stipri ir drąsi— 
Nesitolink nuo lygio sau draugo;
Būk drąsi—su pakeltu smakru, kaip visi, 
Kurie darbo žmonelių reikalus saugo!
Jei ir krisim, tai liks atmintis...
Nes liaudis, kovotojų atmintį saugo...
Tik kovok ir budėk—būk drąsi, drauge, vis— 
Nesitolink nuo lygio sau draugo.

Gruodis, 1947, Bs. Aires.

V. VALSIŪNIENĖ.
MASKVA

Mūsų širdys tau kasdien plaka, 
Mūsų dainos aidi tau kasdien,— 
Tiesk, Maskva, pasauliui šviesų taką, 
Burk širdis į laimę žengt išvien.
Pamenu fašizmo juodą naktį, 
Priešo tankai beldės į duris,— 
Kremliaus bokštuos nepaliovė degti 
Pergalės šviesusis žiburys.
Širdimi sutinki tikrą draugą, 
Jam pagalbos ranką moki tiest. 
Priešo negaili tu ir nesaugai, 
Koks bebūt jis, neišvengs mirties.
Tau visvien lietuvis, latvis, rusas, 
Ašara skriauda tau jų sava, 
Kad žydėtum, plaka širdys mūsų, 
Vesk tautas, galingoji Maskva.

---------------- • ; '

Brooklynietės Lietuvės 
Minėjo Moterų Dieną

Tarptautinė Moterų Die
na pripuolė kovo 8-tą, — 
pirmadienį, — bet Brookly- 
no Lietuvių Moterų Klubas 
tą reikšmingą šventę minė
jo kovo 7 dieną, sekmadie
nį.

Minėjimas įvyko Laisvės 
salėje.

Gaila, , kad oras pasitai
kė blogas, — lijo, — tai 
žmonių buvo neperdaugiau- 
siai. Bet programa už tai 
buvo puiki. Kurie atvyko 
— džiaugėsi.

Mitingą atidarė K. Pet- 
rikienė, Klubo pirmininkė.

Po trumpos įvedamosios 
kalbos,. ji pakvietė Stefani
ją Sasną tarti žodį. Iškvies
toji kalbėjo apie šiandieni
nes moterų problemas, apie 
jų.uždavinius, nušviesdama

bet jie būna užkrėsti nuo 
nešvaraus vandens ir netin
kami maistui.

Taigi, pirmiau patirkite, 
ar švarus vanduo, kur 
klemsai auga, o tiktai tada 
valgykite.
šutinti (Steamed) Klemsai

Gerai nuvalyk klemsus, 
sudėk į puodą, užpilk apie 
colį vandens1 (kad puode 
ant dugno būtų apie colis), 
gerai uždengk ir šutink 
apie 8 minutes ar iki klem
sai atsidarys. Išėmus, už
dėk sviesto, kelis lašus cit
rinos ir duok valgyti.

esamąją padėtį.
Po jos kalbos sekė meni

nė programa, kuri išimti
nai susidėjo iš dainų.

Dainavo Suzy Kazokyte 
ir Dolores Petronytė — abi 
jau mūsų visuomenei žino
mos dainininkės, o joms 
pianu akompanavo Bronė 
Šalinaitė - Sukackienė.

Kazokytė dainavo solo: 
“Mik, Vaikeli,” “Aš jį pa
klausiau” (muzika Šalinai- 
tės, o žodžiai Jasiliųnio) ir 
“Ničevo (pastarosios žodžių 
vertimas Jono Kaškaičio).

Petronytė dainavo solo: 
vieną anglišką dainelę, Šim
kaus “Lopšinę,” ir “Kam 
čia Kęst.”

Abi dainininkės sudaina
vo sekamus duetus:

Miko Petrausko “Matu- 
šaite Miela,” “Onytė,” Šim
kaus “Plaukia Sau Laive
lis” ir Miko Petrausko 
“Skambančios Stygos.”

Visos dainos buvo sudai
nuotos labai vykusiai.

Tenka pagirti dainininkes 
už puikią dikciją — aiškų, 
ryškų dainos žodžių ištari
mą. Už tai, žinoma, nuopel
nas priklauso ir mokytojui.

Ypatingai Dolores Petro
nytė, dar jaunutė amžiumi, 
bet jos dikcija — miela 
klausyti! Ypačiai duetai.

Dainos taipgi buvo su 
skoniu parinktos.

Po gražios programos bu
vo pateikta užkandžių, prie 
kurių susirinkusieji ilgokai 
šnekučiavosi.

Gaila, kad mūsų jauni
mo parengime mažai tesi
matė. Ndr.

Kas turi gerą atmintį 
arba užsirašinėja žinių iš
traukėles, taš žino, kad mo
terys yra nusinešusios daug 
pirmenybių daugelyje mū
sų darbo ir liuoslaikiais už
siimtų veiksmų.

Karo laiku moterys ypa
tingai parodė daug galimy
bių. Atėjusios į tūlas in
dustrijas pirmų kartu, nau
jokės, ne vienū iš jų pasie
kė rekordų produkcijoje. 
Pasiekė pirmenybių prie ei
linio darbo ir prie sudėtin
gų mašinų. Jos pasirodė tu
rinčios gabumų ir ryžto.

Mūsų moterys dirba veik 
visuose 534 amatuose ir 
profesijose.

Visa tai sunku suderinti 
su faktu, kad mūsų mote
rys vis tebepasilieka mūsų 
šalies vaire veik visai be- 
reikšmingomis:

Mūsų šalies kabinete, nė
ra nei vienos moters minis
tro, kuomet kitos valstybės, 
tūlos mažytės šalelės, net 
jaunutės respublikos, kaip 
kad Rumunija, jau turi sa
vo Aną Pauker ministru.

Mes turime savo kongre
se tiktai 7 atstoves iš 435 
narių.

Mes neturime nei vienos 
moters gubernatoriaus.

Devyniose iš 48 valstijų 
Visai‘nėra moterų valstijos 
įstatymdavystėse. •

Kitose devyniose valsti
jose yra tik po vieną mote
rį įstatymų leidėjuose. Ir 
visose bendrai, visoje šaly
je, yra 211 moterų valstijų 
seimeliuose ir tik 7-nios iš 
tų aukštesniuosiuose seime
lių skyriuose — senatuose.

Tas pats su teisėjais, 
nors advokatūros mokslus 
baigusių moterų jau yra 
daug. Tūlos verčiasi teisi- 
ninkyste per desėtkus metų, 
tačiau:

Federaliais teisėjais yra 
tik trys moterys;

Valstijų vyriausių teis
mų teisėjais nėra nei vie
nos;

Net žemesniųjų teismų 
teisėjais visoje šalyje yra 
tik 49 moterys.

Mes pačios esame tame 
kiek kaltos, bet tik dalinai.

Kalčiausia yra mūsų pri
imta, bet labai nusenusi ir 
atgyvenusi rinkifnų siste
ma, kuri teįsileidžia val
džion ir įstatymų leidyklos- 
na tik dviejų valdančiųjų 
partijų parinktinius.

Republikonų ir demokra
tų partijų viršūnės, kaipo 
stambaus kapitalo ir impe
rializmo atstovės, bijo pro
greso. Jos bijo vyriausybėn 
įsileisti liaudies atstovus, 
Tuomi atriboja ir moteris. 
Poniutės, perdaug užimtos 
puotomis.ir blizgučiais, gal 
tik kelinta iš tūkstančių 
beht kiek apie politiką te-l 
nusimano. Gi liaudies mo
teris, kaip kad ir tų kla
sių vyrus, tos partijos kan
didatais nestato. 1 O jeigu 
kur ir išstato dėl svieto 
akių, bijodami eilinių su
kilimo, nesistengia išrinkti. 
Ir užkirtinėja kelią nau
joms partijoms.

O kuomi kaltos mes?
Mes kalčiausios neišmo

kime pasirinkti sau politi-. 
kos talkininkų. Mes, sun-

tinę lygybę prieš šimtą 
metų. Balsuojame jau 28 
metai. O vos, vos tik dasi- 
gyvenome vyriausioje ša
liai įstatymų kalvėje 7-nias 
atstoves. Atrodo perdaug 
vėžiškas progresas, ar ne? 
Tuo tempu žygiuojant, kiek 
šimtų metų dar praeitų iki 
pasivytume kitos didžios, 
bet dar visai junutės respu
blikos — Tarybų Sąjungos 
—moteris?

Tarybų Sąjunga gyvuoja 
tiktai 31-mi metai. Tačiau 
1946 metų rinkimuose į 
Aukščiausiąją Tarybą iš
rinko 277 atstoves.,

Ar mes norime liktis 
paskutinėmis visiems lai
kams? Jeigu ne, pagalvoki
me apie tai, pasitarkime ir 
sąžiningai padirbėkime už 
savo progresą.

M-tė.

kiai dirbdamos, daug nu
dirbusios, paliekame parti
jų ir kandidatų parinkimą 
kitiem. Nebepadarykim tos 
klaidos ateinančiuose pre-i 
zidento ir kongresan atsto-t 
vų rinkimuose. Ypatingai 
esant iš ko pasirinkti, įsi
kūrus trečiajai partijai, at
sidaro galimybės pabandy
ti ir pamatyti, gal galėtu
me sparčiau progresuoti su 
naująja partija.

Mūsų respublika gyvuo
ja 172 metus. Mūsų mote
rys pradėjo orga
nizuotai veikti už poli

Lietuvos Sanitarijos ir Higie
nos Darbuotojų Mokslinė 

Konferencija
stambius laimėjimus1, ku
riuos pasiekė Institutas. 
1947 metais institute buvo 
atidaryti nauji skyriai: 1) 
pramonės higienos skyrius, 
ir 2) gelmentologijos sky
rius (kova su skrandžio 
kirminais).

Instituto moksliniai dar
buotojai 1947 metais paruo
šė 12 mokslinių darbų, ta
da, kai 1945 metais buvo 
paruošta tik 2, o 1946 me
tais — 6 moksliniai dar
bai., Vienas tiktai bakterio
logijos skyrius 1947 metais 
padarė 12 tūkstančių moks
linių analizių, komunalinės 
higienos skyrius — 5 tūks
tančius ir taip toliau. Nese
niai pradėjęs dirbti pramo- 

!nės higienos skyrius, per 
nepilnus metus padarė dau
giau kaip tūkstantį oro, in
du analizių ir 1.1.

1945 metais jaunas Insti
tutas tilpo 10 kabinetų, o
1947 metais jau buvo ankš
ta 32 kabinetuose, kurie 
kiekvienas įrengti pagal 
paskutinį mokslo ir techni
kos žodį.

Klaipėdoje, T r a k u o sę, 
Marijampolėje ir kituose 
miestuose atidarytos* nau
jos laboratorijos, sanitari
nės epidemiologijos? stotys.

M o k s 1 i nis darbuotojas. 
Ambrozaitis padarė prane
šimą tema — “Vitamino C 
kiekis moterų piene,” mok
slinis darbuotojas Silmenis 

I S. i padarė pranešimą — 
“Neries ir Vilnelės upių už
teršimas ir apsivalymas,” 
mokslinis darbuotojas Vo- 
lungienė padarė pranešiirfą 
— “Fizinis, vaikų-moksleį- 
viu išsivystymas Lietuvo
je” ir t.t. • ' .

Konferencijos garbės sve
čias TSRS Medicinos Mok
slų Akademijos mokslinis 
darbuotojas Maskvos pro
fesorius daktaras L. Macas 
padarė du pranešimus: “30 
metų TSRS sanitarijai ir 
higienai” ir “Lašinimo in
fekcijų klausimu.”

Pranešimai sukėlė gyvas 
diskus ijas. Konferencija 
praėjo aukštame mokslinia
me pakilime.

Per 2 konferencijos die
nas buvo padaryta daugiau 
kaip 20 mokslinių praneši
mu.

L. SKLERYTE. 
Vilnius,
1948 m. vasario mėn.

Vasario mėnesio pradžio
je Vilniuje įvyko pirmoji 
mokslinė respublikinio Sa
nitarijos ir Higienos Insti
tuto konferencija, skirta 50 
metu Vilniaus Pastero sto
ties sukaktuvėms paminėti.

Į konferenciją iš visos 
respublikos atvyko apie 150 
epidemiologijos, sanitarijos 
ir higienos darbuotojų; 
svečių tarpe' — higienos^ 
profesorius Šopauskas iš 
Kauno, Kauno Higienos In
stituto daktaras Makaus
kas, profesorius L. Macas 
iš Maskvos ir daug kitų.

Į konferencijos dalyvius 
pasveikinimo žodį tarė Lie
tuvos TSR Sveikatos Ap
saugos Ministras B. Pen- 
kauskas. Jis pažymėjo dide
lius laimėjipius Sanitarijos- 
Higienos Instituto, kuris 
prie Tarybų valdžios tapo 
stambiu mokslo židiniu ir 
aukštai kvalifikuotų Lietu
vos mokslinių darbuotojų 
kadru kalve.

Sanitarijos ir Higienos 
Instituto moksliniai dar
buotojai padarė eilę įdomių 
ir aktualių pranešimų. Pa
stero stoties vedėjas jaunas 
talentingas m o k si i ninkas 
Krikštopaitis Marijonas pa
darė pranešimą tema — 
“50 metu Pastero stočiai.”

Pranešėjas papasakojo 
apie Vilniaus Pastero'Sto
ties istoriją ir pažymėjo 
įvykusias joje permainas 
Tarybų valdžios metais. 
Dabar, Pastero stotis nepri
klauso privatiems asme
nims ir privačiai praktikai. 
Tarybinė vyriausybė teikia 
stočiai visokeriopą paramą 
ir tai sudaro sąlygas atlik
ti labai svarbų mokslinį-ti- 
riamąjį darbą, kuris turi 
didelę praktinę reikšmę. 
Pastero stotis atlieka didelį 
profilaktinį ir sanitarinį — 
šviečiamąjį darbą, turintį 
milžinišką reikšmę pasiuti
mo ligos plėtimuisi užkirsti 
ir sėkmingai kovai su ja. 
Respublikoje, be 2 Pastero 
stočių, palyginamai trum
pu laiku buvo organizuoti 
6 Pastero punktai.’ Savo 
pranešimą K. Krikštopaitis 
iliustravo diagramomis, įdo
miomis nuotraukomis.

Vilniaus Sanitarijos ir 
Higienos Instituto direkto
rius V. Kviklys savo prane
šime “Instituto veikla 1947 
metais” papasakojo apie
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PASKUTINIS CARAS
V. MYKOLAITIS

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA
St. Peter/our? Fla

' T ąsa'
Caro įsakymu Vojeikovas nuėjo į te

legrafo kambarį pasikalbėti Juzo apara
tu su karo ministeriu Beliajevu. Karo 
ministeris pranešė, kad Petrapily padė
tis katastrofinga, visa vyriausybė ir ge
nerolas Chabalovas visiškai galvos nete
kę. Jei nebus daroma energingų žygių, 
revoliucija nepaprastai įsisiūbuos. Pa
klaustas dėl gandų apie galimą minios 
žygį į Carskoje Selo Beliajevas pranešė, 
kad tokių žinių girdėjęs iš-Rodziankos. •

Išklausęs pranešimą apie tą pasikal
bėjimą, caras pasakė Vojeikovui, kad jis 
jau liepė vykti į Petrapilį gen. Ivano
vui su Jurgio kavalierių batalionu. Caro 
įsitikinimu, Ivanovo atvykimas viską 
nuramins ir galės numalšinti kariškąjį 
tnaištą.

Apie 1 valandą nakties caras persi
kėlė į traukinį. Čia jis dar kartą priėmė 
generolą Ivanovą ir kalbėjosi su juo apie. 
2 valandas. /

— Aš ne vienvaldybę ginu, bet Rusiją, 
— kalbėjo caras Ivanovui. — Jei mane 
•įtikintų, kad valdžios formos pakeitimas 
suteiks ramumą ir laimę tautai, aš su
tikčiau nusileisti. Tačiau aš neturiu to* 
įsitikinimo. Todėl, Nikolai Judovič, jūsų 
uždavinys daryti visa teisėtai tvarkai 
atstatyti.

— Kadangi kariškas maištas jau labai 
išsiplėtė ir malšinimas bus labai sunkus, 
gal ir teks kiek nusileisti Dūmos reikala
vimui dėl vyriausybės sudarymo. Tačiau 
pirma reikia visu griežtumu, nors ir di
džiausiu žiaurumu atstatyti tvarką, ir 
aš visiškai pasitikiu jumis, Nikolai Ju
dovič. Tikėsimės, kad su Petrapiliu susi- 
tvarkysit neblogiau, kaip anais metais 
su Kronštatu, kad jau niekas riaušių 
kelti nebenorėtų.

— Pasistengsiu pateisinti pasitikėji
mą, jūsų didenybe, — atsakė generolas 
Ivanovas.

Caras apkabino busimąjį revoliucijos 
malšintoją, pabuęiavo jį ir palaimino 
šventuoju paveikslu.

Prieš eidamas gulti, caras tą dieną už
rašo į dienyną: “Petrapily prieš kelias 
dienas prasidėjo neramumai; deja, jūose 
ėmė dalyvauti ir kariuomenė, šlykštus 
jausmas kai esi taip toli ir gauni tik 
nuotrupas blogų žinių. Neilgai klausiau 
pranešimą. Dieną pasivaikščiojau plentu 
Oršos link. Diena saulėta^ Popiet nuta
riau greičiau važiuoti į Carskoje Selo ir 
pirmą valandą persikėliau į traukinį.”

Vėliai nuėjo gulti tą naktį Nikalojus 
ir neramiai miegojo, minčių blaškomas. 
Užmigo tik apyrytį ir nepajuto kaip 6 
valandą ryto traukinys pradėjo važiuo
ti.

<►
Generolas. Ivanovas, matyt, ramiai 

žiūrėjo į savo uždavinį. Jis ruošėsi ke
lionėn nesinervuodamas ir, neskubėda
mas. Savo adjutantui jis liepė nupirkti 
Mogiliove maisto produktų nuvežti savo 
pažįstamiem į Petrapilį, kur jis tikėjosi 
netrukus būti. Eidamas iš caro kūpės, 
Ivanovas užsuko pas Vojeikovą. Paklaus
tas, kodėl jis neskubi važiuoti, Ivanovas 
atsakė nenorįs sutrukdyti normalaus ka
ro traukinių judėjimo ir maisto prista
tymo kariuomenei. Be to, turi dar susi
telkti iš šiaurės fronto pasiųstos kariuo
menės dalys. Todėl jis tiktai iš ryto išvy
ko su savo Jurgio kryžiaus kavalierių 
batalionu.

“PUIKIAUSIAS ORAS”
Vasario 28 (kovo 13) d.
Šiurpus, džiugus, chaotingas ir triuk

šmo pilnas buvo Petrapilis revoliucijos 
dienom. Vos paaiškėjo, kad kariuomenė 
pereina į revoliūcijos pusę, revoliucio
nierių eilės staigiai išaugo. Jau nė tik
tai darbininku, socialistai ir studentai, 
bet ir daugybė vidutinio luomo žmonių, 
ypač jaunimo, laikė pareiga papuošti 
savo’ krūtinę raudonais kaspinais. Vie
nur dar tebėjo kovos, šaudymai, o kitur 
ėjo mitingai, džiūgavimai dėl revoliuci
jos laimėjimo.
z Štai iš keturių aukštų namų pastogės 

tarška kulkosvydis. Ten tebesėdi Proto- 
popovo “faraonai” — caro policininkai, 
paskutinieji ir ištikimiausi caro valdžios 
gynėjai. Jie tebevykdo Protopopovo įsa
kymą “sušaudyti išėjusią gatvėn revo-

(Istorine Apysaka)
■■ii Parašė Justas Paleckis

liuciją,” nors pats Protopopovas jau ne
bedrįsta ateiti į savo ministeriją ir kaž
kur pasislėpė, apsidžiaugęs Golicino įkal
bėta jam “liga.” “Faraonai” tebešaudo, 
bet revoliucija jau iš gatvių nebebėga, 
kaip tai būdavo pirmom dienom. Dabar 
revoliucija, jau turi tvirtų jėgų. Tuoj 
prie keturių aukštų namo atvyksta šar
vuotis susitelkia būriai kareivių, gink
luotų darbininkų, studentų. Jie apšaudo 
“faraonus” iš lauko. Kiti įsiveržia į na
mus ir lipa į pastogę tiesiog užklupti. Ir 
netrukus kova baigta: šaudę iš kulko
svydžių “faraonai” krinta iš ketvirto 
aukšto, 0/ kitus sugautus policininkus 
minia nusiveda. Dar vienas carizmo for
tas nutildytas. Bet daug tų fortų Petra
pily. Net kai .revoliucijos laimėjimas vi
siškai aiškus, kai senosios valdžios pas
kutinės liekanos sutižo, kai visi ministe
rial jau buvo areštuoti, “faraonų” lizdai 
su kulkosvydžiais tebešaudė, tebesiuntė . 
paskutinius saliutus žlugusiam carizmui, 
dar labiau stiprindami neapykantą tai 
valdžiai laimėjusių revoliucionierių ei
lėse.

Iš lūpų į lūpas pasklido žinia: pasida
vė Petropavlovsko tvirtovė. “Rusijos 
Bastilija paimta!” — sušuko studentai, 
prisimindami Prancūzijos revoliucijos 
laimėjimo simbolį. Toji žinia sukelia nau
ją entuziazmo nuotaikos bangą, naujas 
dainas.

Dar labiau padrąsėjo ir tų pulkų ka
reiviai, kurie buvo likę gudriai neitralūs, 
nesidėdami prie revoliucijos, nei eidami 
jos malšinti, įtikinėjami karininkų pa
laukti, kas laimės. Jei revoliucinė minia 
entuziastišku jausmu jau laikė revoliu
cijos laimėjimą neabejotinu, tai karinin
kai negalėjo nesuprasti, kad svarbiau
sias pavojus tebegresia, kad viena kita 
raitelių ir pėstininkų brigada iš fronto, 
viena kita' batarėja gali padėti pakeisti.

Vaizdas važinėjančių gatvėm šarvuo
čių su raudonom vėliavom, dvasią ke
liančios, entuziazmą žadinančios revoliu
cinės dainos vis labiau pradėjo veikti 
tuos neitraliuosius kareivius. Juos lankė 
revoliucinių, raudonais kaspinais pasi
puošusių pulkų atstovai ir ragino, mesti • 
abejones, neklausyti senąją valdžią pa
laikančių karininkų. Ir neitraliosios da
lys sujudo, pradėjo pereiti revoliucijos 
pusėn. Ypač, kai atsirado revoliucionie
rių ir karininkų tarpe, kurie skleidė įsi
tikinimą, kad revoliucija, laimės ir fron
to kariuomenė ją perems, kad Kronšta- 
te, Viborge, Helsinky taip pat senoji val
džia nuversta. Viena po kitos neitralio
sios dalys pradėjo raudonėti ant krūti
nių prisegtais kaspinais ir įsitikinimu, 
kad revoliucija galutinai paims viršų. 
Viena po kitos ėjo tos dalys prie Valsty
bės Dūmos naujosios valdžios pagerbti 
ir jai ištikimybę pareikšti. Jei kurie ka
rininkai priešinosi, juos-, areštavo, o kai 
kur ir sušaudė.

Kad neatsiskirti nuo kareivių, vykdy
dami senąjį Laisvės, Lygybės ir Broly
bės šūkį, revoliuciniai karininkai patys 
nusiėmė antpečius. Tačiau daugelis to 
nenorėjo daryti, vieni sąmoningai reikš
dami tuo ištikimybę carui duotai priesai
kai ir būdami senosios valdžios šalinin
kai, o kiti iš karininko garbės suprati
mo. Antpečiai virto politinio nusistaty
mo simboliu. Revoliuciniai kareiviai pra
dėjo jau reikalauti, kad karininkai nusi
imtų antpečius, o pasipriešinusiam juos 
nuplėšė arba net pačius nepasiduodan
čius revoliucijai karininkus šaudė.

Apie 11 valandą minia puolė puošnųjį 
“Astorijos” viešbutį, nes pasklido gan
das, kad iš jo lango buvę paleista šūvių 
į minią. “Astorijoj” daugiausia gyveno 
aukštieji karininkai, kurių dauguma su
spėjo pabėgti, bet daugelis jų-pateko į 
įniršusios minios rankas, kuri draskė 
antpečius, apstumdė ir vedė į Dūmą.

Vyriausybės būstinė — Marijos rū
mai — tą dieną irgi neilgai beišsilaikė. 
Nors Protopopovo pastatytas ant stogo 
kulkosvydis iki paskutinio momento te
bešaudė, tačiau ministerial greit pamatė, 
kad nebėra kam jų ginti. Vienas po kito 
jie apleido rūmus ir skubėjo ąrba namon 
arba kur pasislėpti. Rūmus tuoj užėmė 
revoliucinė minia. Dar nesuspėję išbėgti 
ministerial Pokrovskis ir Voinovskis- 
Kriger vos suskubo pasislėpti rūmų rū
sy, o paskui su vargu pareiti namon.

(Bus daugiau)
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(Pabaiga)

Šitokiomis Povilo laiškų citatomis, aišku, 
norėta 'duoti netiesioginė katalikų dva
sininkijos kritika, parodant koks yra 
tikras vyskupo ir kunigo idealas ir ant
ra, kad protestantų padarytos dvasinin
kų luome reformos tam idealui neprieš
tarauja. Toliau “urėdų” charakteristi
kose atsispindi daugybė persenusių feo
dalizmo ir net vergovės gadynės pažiū
rų, kaip katalikų, taip ir reformatų baž
nyčios sankcinuotų valdančių klasių in
teresams ginti, kaip, pav., visiškas mo
teries pavergimas vyrui, arba tarnų bei 
samdinių ponui. “Urėdas” moterų: “Mo
teris tikriems vyrams būkit paduotos kai
po'ir Ponui. Ba vyras esti galva moteriš
kės, kaipo ir Kristus galva bažnyčios,”

O štai dar kaip nusakomos pareigos: 
tarnu, samdininku ir samdininkių: 
“Tarnai klausykit šitų, kurie ponai yra 
jūsų pagal kūną su baisumu ir su dre
bėjimu, su prastybe širdies jūsų, kaip 
Kristui, ne ant akių slūžydami pasi- 
mėkti, betaigi kaip tarnai Kristuso, da
rydami, ką nor Dievas, su gera valia

• slūžydami Ponui ir ne žmonėmus, antai 
žinodami, jogi kiekvienas ką gera pada
rys, tatai jiog Dievo tur turėti, jei no
rinti tarnas arba samdininkas būtų. 
. . . Ragink tarnus, idant savo ponų klau
sytų, visame jiems pamegdami, neprieš
taraudami, nevogdami, betaigi gerą 
viernastį visokiem i rodydami” (cituota 
naująja rašyba.).

Greta šitokių socialinio ir religinio gy
venimo atgarsių mūsų pirmosios knygos 
tekstuose, išgirstame jos verstinėse gies
mėse ir skurdų liaudies balsą, kuriai 
nieko kito nebeliko, kaip nusiskundimai 
savo vargais bei skriaudomis, maldos 
Dievopi, pagalbos prašymai ir bent po
mirtinės laimės viltys ... Įdomiausia 
šiuo atžvilgiu yra Užbalio-Zablockiaus 
išversta giesmė, pavadinta “Litania 
nauieij suguldita.” Be daugelio visokių 
pamaldžių prašymų, giesmininkas išgie- 
da joje ir tokius, tikrai vargstančios 
liaudies širdy išgirstus norus:

Apgink tu mus tava ranka 
Nog kariavimo ir kovų 
Nuog brangumo didžio javų 
Nuog ugnies, vandens ir maro 
Apsaugok nuog vočių ligos . . . 
Duok mierą tarp visų ponų ... * 
Tarp karalių kunigaikščių... 
Liepk ponams teisiai rėdyti 
Mus iš teisybės sūdyti 
Idant už manęs pavargusias 
Pakaiuj būtų rėditi.
(Cituota naująja rašyba.)
Pągaliau, kaip tos epochos aktualija, 

prašymas, kad Dievas saugotų “Nogi 
nepreteliaus Turką” ir kad gelbėtų “Tus 
su Turkais kauieneziosius” (Ž. dar Se
noji.' lietuviška knyga, K. Korsako str. 
“Pirmoji lietuviška knyga.”).

Tokiu būdu pirmosios lietuviškos kny
gos lapais buvo išreikšta keletas būdin
gų savojo lietuviško kultūrinio gyvenimo 
bruožų, kaip taip pat įsruveno į Lietu
vą namaža kaip reformacijos sąjūdžio, 
taip ir bendrų, visuotinių epochos atgar
sių.

Kas mūsų padaryta pirmosios lietu
viškos knygos studijų baze, akivaizdžiai 
matyti ir iš pasirodžiusių šios sukakties 
proga leidinių (Senoji lietuviška knyga. 
LTSR Mokslų Akademijos Lietuvių lite-

ratūros Instituto leidinys, 1947 m. 340 
psl.). Partijos ir vyriausybės teikta šiam 
tikslui parama buvo efektyvus paskati
nimas pirmosios lietuviškos knygos 400 
metų jubiliejui atžymėti naujais tiria
mojo mokslinio darbo rezultatais (Seno
ji lietuviška knyga. Toks pat leidinys 
172 psl.). kiek leido mūsų mokslinės 
pajėgos, kiek buvo pasiekiami šaltiniai 
ir pagalbinė literatūra, iškelta ir išstu
dijuota visa eilė pirmaeilės svarbos 
klausimų, susijusių su Mažvydo epocha 
ir pirmąja mūsų knyga. Pirmą sykį lie
tuvių istorijos, kalbos, literatūros, etno
grafijos, meno, bibliografijos mokslas 
taip sutartinai, su atsidėjimu ir meile 
priėjo prie tos tematikos. Per trumpą, 
palyginti, laiką pasiekta gerų rezultatų, 
įgyta naujų žinių ir metodologinio paty
rimo. Klausimai, kurie iš pradžių atrodė 
labai neaiškūs, kaip, pav., 
so” autorystės klausimas, Mažvydo kil
mė,. jo gyvenimas, jo darbo aplinka, pir
mosios knygos ruošimo aplinkybės, jos 
pasirodymo data, jos paskirtis, filologi
nė ir literatūrinė reikšmė, jos ir kitų 
Mažvydo leidinių meniškasis atžvilgis ir 
daugiau panašių klausimų, — vieni pla
čiai išnagrinėti, kiti bent įstatyti į tin
kamą tolimesnio tyrimo vagą.

Bet mūsų laukia ir visa eilė naujų, 
ypatingai filologinių ir literatūrinių 
klausimų. Pirmųjų lietuviškų spaudinių 
kalba nėra dar pilnai ištirta. Ne tik jų 
tarmė, bet ir gramatika, žodynas, rašy
ba, mūsų pačių kalbininkų dar nebuvo 
išsamiai išanalizuota ir aptarta. Litera
tų laukia pirmųjų mūsų raštų šaltinių 
suradimas ir ištyrimas, jų literatūrinių 
elementų išnagrinėjimas' ir susiejimas 
su tolimesne lietuvių literatūros raida. 
Taip pat pirmųjų mūsų rašytojų gyve
nimų, jų darbo aplinkos ištyrimas, ge
resniųjų tekstų spaudai paruošimas ir 
kiti panašūs klausimai, pakeliui į galu
tinį mūsų literatūrinio palikimo sutvar
kymą.

Tęsdami šį mokslinį tiriamąjį darbą, 
mes prisidėsime prie suklestėjimo savo 
tautinės kultūros, tautinės savo forma, 
marksistinės savo turiniu. O tai yra vie
nas iš tų veiksnių, kurių reikšmę drau
gas Stalinas taip aptarė VIII Visasąjun
giniame Tarybų suvažiavime 1936 m. 
lapkričio 25 d.: “Visi šie ir panašūs 
veiksniai atvedė į tai, kad iš pašaknų 
pasikeitė TSRS tautų veidas, išnyko jo
se savitarpio nepasitikėjimo jausmas ir 
tuo būdu susidarė tikras broliškas tau
tų bendradarbiavimas vieningos sąjun
ginės valstybės sistemoje.” (Marksiz
mas ir nacionalinis - kolonialinis klau
simas, 1947, p. 253).

Realūs teigiami darbo rezultatai pir
mosios lietuviškos knygos srity įgalina 
mus su pasitikėjimu žiūrėti ir į tolimes
nius uždavinius.

Švęsdama šias garbingas sukaktuves 
pirmoji lietuviška knygelė pasidarė 
mums ne tik geriau pažinta, supranta
mesnė ir artimesnė, bet ir atgimė mums 
nauja laida — išaugusi, šventiškai pa
sipuošusi, kaip ir dera pasirodyti kultū
rinėj Tarybinės Lietuvos iškilmėj. Ir ji 
vėl prabyla į mus atmintinais žodžiais, 
kurių nesigėdytų nė vienas geniališkiau- 
sias visų laikų kūrinys:

Broliai seserys, imkit mane ir skai
tykit— '

’ Ir tatai skaitydami permanykit/

ALDLD 45 Kp. Dvieju Žiemų 
Veikimas

Nors mūsų kuopa dar jau
na, tik pernai žiemą susitvė
rus iš 21 nario, bet, palyginus 
su didelių kolonijų kuopomis, 
gana daug yra nuveikus.

Visų pirma, kad supažindi
nus šio miesto vietinius 
tuvius su lietuviais, tai 
pereitą metą surengėme 
jetą piknikų, kurie buvo
žūs ir sėkmingi, ir keletas do
lerių pelno liko.

Nebuvo tokio susirinkimo, 
.kuriame mūs kuopelė nebūtų

lie- 
mes 
tre- 
gra-

“Catechismu-

šaukimą nors su keliais dole
riais aukų; aukojame vis ge
riems reikalams. Visi trys 
pereitos žiemos suvažiavimai 
buvo paremti aukomis. Taip 
pat ir šią žiemą turėjome jau 
porą piknikų, kurių pelną pa- 
skyrėme geriems reikalams: 
Literatūros Draugijos Centrui, 
Laisvei, Vilniai ir pilietinių 
teisių gynimo fondui.

Dabai1 mūs kuopa ir vėl ren
gia labai smagų pikniką 14 d. 
kovo, pas mūs brangius ir 
malonius draugus Jurgį ir 
Eleną Bernotus, arti Tampos. 
Tad visi labai širdingai esate 
kviečiami atsilankyti, o tikrai 
būsite patenkinti ir smagiai 
praleisite laiką Bernotų kie
mo. Dėl informacijų, kaip 
piknikai! nuvykti, pasiteirau
kite pas draugus Tasalius, dd. 
Simansus ar kitus kuopos na
rius.

pereitame mūs kuopos susi
rinkime manęs daug draugų 
klausė: kur dingo mūsų vie
nas nuolatinis kuopos susirin
kimų ir parengimų lankytojas 
d. Martin Sallaris?

Aš jiems paaiškinau: rodo
si, girdėjau, jog tas mūs drau
gas apsivedė svetimtautę 
žmonelę ir pats atsisakė nuo 
savo idėjos draugų ir draugių. 
Mes labai pageidaujame, kad 
d. Sallaris ir vėl prisidėtų prie 
to mūsų svarbaus ir didelio 
darbo darbininkiškame judė
jime. <•

Dabartiniu laiku mūsų -ne
kurto draugai labai daug dir
ba dėl Wallace prezidentinės 
kampanijos. Daleiskime, kad 
ir mūsų geras darbuotojas d. 
J. N. Simanas, pats būdamas 
menkos sveikatos, taip nenu
ilstančiai darbuojasi dėl šios 
kampanijos! Girdėjau, kad 
gerai darbuojasi ir kiti mūsų 
draugai: W. Stakėnas ir J. K. 
Jie nesigaili savo mašinų vež
dami žmones apie 22 mylias, 
kad juodaugiau užregistruoti 
už Peoples Progressive Party. 
Garbė mūst draugams už jų 
gerus ir širdingus darbus.

Dar viena pora pas mus 
St. Pete rsb urge 
apsigyveno;
kad susilaukėme 
draugiškos poros, tai yra, 
draugų Urnėžių, kurie atida
rė savo drabužių valymo ir 
prosinimo biznį ant 2400 
Central Avė. Taipgi ši sma
gi porelė pasižadėjo ateity 
įstot į mūs kuopą. Mes jiem 
velinam pasekmingo biznio 
šiame mūsų saulėtame mieste.^

Natalia Lenigen,
ALDLD 45 Kp. Sekr.

nuolatiniai 
tai gera žinia, 

smagios ir 
tai

Lordas Beaverbrook, an
glų laikraščių leidėjas, sa-

Vokietys klerikalas Pun- j
:r tapo “premjeru” Bizo- 110111 Olų, vOlUlder tapo “premjeru 

nijos, tai yrą anglų ir a-
ke, kad Anglija ‘gali aį>sL nierikonų sujungtų ruožtų
eit be Marshallo plano.” vakarinėje Vokietijoje.

Nariai American Communications Association (CIO) 
išėję streikap dėl pakėlimo algų. '

SVARBIOS PRAKALBOS 
SU DAINOMIS

Šį sekmadienį, kovo 14, čia 
įvyks labai svarbios prakal
bos. Rengia ALDLD Moterų 
Klubas. Vieta: Lietuvių sa
lėje, 227 Lawrence St. 

vai. dieną. 
Kalbės D. 
Brooklyn©, 
lietuviai! .

J. J. Kaškiaučius, M. D.;; • •530 Summer Avenue, 
Newark 4, N. J. 

HUmboldt 2-7964
Pra-

Įžan-
M. šo-

šiemet 
metai,

ūžia: 2:30 
ga veltui, 
lomskas, iš

Brangūs
Į yra'svarbiausi rinkimų
bus rinkimas prezidento ir ki
tų valdininkų. Taipgi gyve
namasis laikotarpis begaliniai 
svarbus, kyla daug klausimų. 
Tad mums pagelbės, paaiškins 
daug dalykų drg. šolomskas.

Apart kalbų, bus ir kon
certinė programa. Laisvės 
Choro vyrai pasižadėjo padai
nuot kelias daineles.

Tad kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės dalyvauti šiose 
prakalbose. Rengėjos.

Joseph Garszva
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

4 pusi.—Laisve (Liberty, Lith.Daily)-* Tree., Kovo 10, 1948 
. \
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PRANEŠIMAI

HELP WANTED—MALE ‘ 
REIKALINGI VYRAI

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

VAKARIENĖ 85c
Iš 7-ių patrovų

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Lietuvos Žinios

su 
ir 
tai
nepalaikyti

mo-

Nauj. Anglijos Motery 
Sąryšio Metinės 
Konferencijos Reikalu

WORCESTER, MASS
Nors pasivėlavęs, bet pasi

teisinsiu, kodėl gi, štai: Jeigu 
esi vienas žmogus dviejose pa- 
•reigose, o ypatingai būti daly- 
vus, o 
vėliau 
vus, o 
blogai,
kadangi mačiau jau spaudoje 

kad Jt\sų j c]u kartu girtinumą, o ne pa- 
! peikimą, tai nuoširdžiai, prie-

negirdėjiiSj ar gerai ar 
pagirti pačiam daina- 
ne girdėjus, ar gerai ar 
tai būtų negražu. Bet

Sekmadienį, kovo (March) 
21-mą įvyks N. A. M. S. meti
nė konferencija. Draugės, dar
buotojos demokratiniame judė
jime, pasirūpinkit, I 
kolonijos būtų atstovaujamos.'

Daugumoje praėjusių konfe- šakyje Aido Choro jaunos mū- 
rencijų atstovybę atsiųsdavo j sų Vadovės N. čeponaitės ir 
veik vien tik moterų klubai bei 1 akompanistės E. Kižytės, ir vi- 

prašy-'So choro vardu dėkoju tiems 
moterų visiems, kuriems mūsų koncer- 

LLD tas taip meniškai patiko. Gi se
kančiame sekmadienyje mums 
choristams mūsų vadovė už 
mūsų dainavimą padėkojo, iš- 
sireikšdama: “esu gavus daug 
pasveikinimų, tai dėkoju vi-

grupės. Kreipiamės 
mu į bendras vyrų 
organizacijas, kaip 
LDS, chorus ir tt.
moterų konferenciją vien 
terų reikalu. Pas 
draugai ir draugės, 
prisiųsti atstovus 
renciją. Svarbieji 
simai reikalauja 
gas, pasidalinti

bendrai 
j šią konfe- 
dienos klau- 

bendrinti jė- 
paty rimais,

reaga- į

zavimu, jos yra stambi jėga 
demokratiniame fronte.

kad sėkmingiau į juos icaga-į Konferencija prasidės 11 va- 
vus- , landą ryto, 29 Endicott St.,

Rūpinkimės moterų organi-1 Worcester, Mass. S. M.

RONKONKOMA
8634

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisniuotas Graborius 
Liūdesio valandoje kreipkitės pas mus 

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

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

August Gustas
BELTAIRE FLORIST

Lietuvis Kvietkų 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.

*

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 
i

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.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Laidotuvių 
Direktorius

Liųdesio 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

siems choristams.
Bet štai, netolumoje dar 

naujiena. Mūsų choras mokosi 
meno ir pasirodys su išmoktu 
veikalu: “Kas mūsų mamei pa
sidarė.” Priedui padainuos Ai
do Choras vėl keliatą liaudies 
dainelių ir dalinai moterys 
vienos dar keliatą dainelių ir 
vadovaujant mūsų darbščiai 
vadovei N. čeponaitei, akom
panuojant E. Kižytei. Gi mini
ma naujiena įvyks š. m. kovo 
mėn 14 d., 
vai. 30 m.,
Lietuvos Dukterų ir: Sūnų drg. 
salėje. Tai prašome visų nuo
širdžiai nepraleisti progos šią 
visą meniškai paruoštą Aido 
Choro pramogą pamatyti,” nes 
jau seniai buvo.

Samana.

......... . ......... ....., .. . , ;
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Endicott St. 29,

BANKO VALYTOJAI 
iki 50 metų amžiaus 

Pradinė' Alga 
$38 I SAVAITĘ 

DIENOM AR NAKTIM 
DARBAS

5 DIENŲ SAVAITĖ 
Nuolatinis Darbas 

Apmokamos Vakacijos 
Nemokamai Medikalis Aprūpinimas 

ir chirurgines pašalpos. • 
Nemokamai Grupinė Apdrauda 

Kreipkitės 9 AM iki 3 PM 
3-čIOS LUBOS

41 BROAD ST., N. Y. C.
(58)

Lewiston - Auburn, Me.
JVAIRUMAI

Vietos LDS kuopa rengia 
vakarienę su šokiais 10 d. ba
landžio, 7 vai. vakare, sve
tainėj 387 ^Lisbon St., Lewis
tone. Bus priimti ir naujai 
įstojanti nariai.

Liet. Darbininkų Susivieni
jimas yra teisingiausia pašel- 
pinė organizacija ir ant lais
vų pamatų. Todėl kiekvienas 
save gerbiantis lietuvis 
lo priklausyt' prie šios 
gijos! čia $ra greitai 
rai išmokama pašalpa,
rengimo komitetas kviečia vi
sus vietos lietuvius, be skirtu
mo pažiūrų, atsilankyti, taip 
jau ir iš Portland© ir Rum- 
fordo ir kitų miestų bei ūki
ninkus iš apylinkes. Bus ska
nių valgių ir gėrimų. Įžanga 
$1.50 ypatai.

priva- 
Drau- 
ir. ge- 
Todėl

Čia ūkininkė A. Stukienė, 
Laisvės skaitytoja, sunkiai 
susižeidė koją—paslydus ant 
ledo—ir keletą savaičių ken
tėjo skausmus lovoj. Duktė 
yra baigus “high school” ir 
turėjo atlikti trigubai darbą: 
tai mylima motina prižiūrėti 
ir jos darbą nudirbti. Dar ir 
savo nuolatinę užduotį išpil
dyti. Sūnus jau vedęs ir visi 
sykiu dirba ūkyje, gražiai 
gyvendami. Mat, Stukai už
laiko 25 raguotes ir du gra
žiai žvilgančius arklius, taip 
jau ir apie 100 vištų ir kito
kių gyvulių...

J. Šileikienė jau pagrįžo iš 
ligoninės.

Stukienei ir Šileikienei lin
kiu greito pasveikimo.

Vėl teko svečiuotis pas S. 
Antanaitį — tai skaniai pavai
šino. Tai yra Laisvės ir Vil
nies skaitytojas ir darbinin
kiškos spaudos rėmėjas pini- 
giškai... Name jis turi įvai
rių patogumų dėl gyvenimo 
patenkinimo.

Toliau matosi ligoninė Palestinoje; arabai buvo užpuolę ją ir norėjo sunaikinti, bet 
žydam s pavyko apginti.

Rašo L. Skieryto

4,000,000 
paskolos 
ir trobe-

skaitytoja N.
triusiasi apie

Jos stuboje apie

štai Laisvės 
Liaudaiiskienė 
pulką vištų.
10 tenementų, yra tirštai ap
gyventa. frančūzais. Jos duktė 
Leona dar tik 17-kos metų, 
jau trečius, metus mokinasi fi
losofijos ii* psichologijos Bos
tono universitete, ir mokslas 
jai puikiai vyksta. Ji yra pa
siryžus studijuoti 8-nis metus, 
kad pasiekti profesoriaus 
mokslą. Leona linksmai pa.- 
sakė motinai taip: “Tai tu
rėsi pirmą lietuvišką pi’ofe- 
sorką, virš minėto mokslo ša
kose !” Linkiu pasisekimo pa
siekti savo tikslą. Jos motina 
sakė: “Dukters mokslas lė- 
šuoja į vienus metus $1,700.”

Dideli pasikeitimai įvyko 
Zarasų apskrityje, šitoje 
“lietuviškoje Šveicarijoje” 
per 3 pokarinius tarybinius 
metus.

Pravesta žemes reforma, 
žemė atiduota tam, kas ją 
apdirba — darbo valstie
čiams. Zarasų apskrityje 
tarybų valdžia davė beže
miams ir mažažemiams val- 
tiečiams 26.500 ha žemės, 
1,500 stambių gyvulių, 44,- 
300 kub. metrų miško me
džiagos ir apie 
rublių ilgalaikės 
inventoriui įsigyti 
siams atstatyti.

Apskrityje organizuotos 
2 MTS su 9 MANP, kurie 
padeda valstiečiams išdirbti 
žemę. Organizuotas tarybi
nis ūkis gyvulininkystės ir 
sėklų pagerinimui.

Praeitais metais tas tary
binis ūkis užsėjo 190 ha veis
linių avižų. Veislines sėklas 
tarybinis ūkis išplatina val
stiečių tarpe.

Daugelis apskrities vals
tiečių susijungė į žemės ū- 
kio kooperacijos draugiją.

1947 m. kooperacijos na
riai gavo iš tarybų val
džios daugiau kaip 100,000 
rublių kredito, apie 1,000 
tonų mineralinių trąšų, 30 
tonų sėklų sėjai ir t:t.

Antalieptės valsčiuje pra
dėjo veikti žemės ūkio mo
kykla, kuri jau šiemet duos 
pirmą specialistų laidą.

Apskrityj dirba 54 pram- 
kombinato dirbtuvės: in- 
strumentalinė, mechaninė, 
trikotažo, siuvimo' ir 1.1., 
kuriose padaryta didelė pa
žanga ir švietimo srityje. 
Veikia trys gimnazijos, tuo 
tarpu smetoniniais laikais 
buvo tik viena. Įsteigta 7 
progimnazijos, o anksčiau 
jų visai nebuvo. Veikia 97 
pradžios mokyklos, tai be
veik dvigubai daugiau ne
gu smetoniniais laikais. Vi-

sose apskrities mokyklose 
mokosi apie 10,000 vaikų.

Kiekviename valsčiuje su
organizuoti suaugusiems 
kursai, kiekvienoje apylin
kėje veikia klubas -skaityk
la, kur darbo valstiečiai tu
ri galimybės skaityti nau
jausius laikraščius, žurna
lus ir knygas. Tokių klubų- 
skaityklų apskrityje yra 80. 
7-niose apskrities, bibliote
kose yra gausu visokių sri
čių literatūros.

Zarasų apskrityje 1947 
metais jau veikė ligoninė, 
10 ambulatorijų, rentgeno 
kabinetas, tuberkuliozinis 
dispenseris, sanitarijos — 
epidemijos stotys, moterų 
ir vaikų konsultacija, pieno 
virtuvė vaikams. Gydymo 
įstaigoms išlaidos kas me
tai yra didinamos. Zarasų 
apskrityje 1947 metais bu
vo sveikatos reikalams iš
leista 120 nuoš. lėšų dau
giau, negu 1946 metais.

Vilnius,
1948 m. vasario mėn.

pusi.) 
Amerikos 
pagalbos,

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo 

mieste, reikalavo iš 
ne tik ekonominės 
bet ir militarinės.

De Gaulle nori, kad Ameri
ka visus Europos reakcininkus 
apginkluotų. Jis trokšta, kad 
visa “Vakarų Europa” būtų 
padaryta tokia,, kaip Graikija.

Francūzijoje, Italijoje ir ki
tuose Europos kraštuose dar 
visko galima tikėtis.

Tų kraštų reakcininkai tiki
si (ir gauna) pagalbos iš 
Wall stryto, o tų kraštų dar
bininkai laukia pagalbos iš 
organizuotų Amerikos darbo 
žmonių.

Kiek jie jos gauna?!

darei klaidą žėlavodama va
gių !

viena ir 
vietos
- jų
apie

NEWARK, N. J.
Linksmai praleiskite laiką su Sie

tynu. Draugišką pažmonj rengia 
Sietyno Choras kovo 14 d.,-3 vai. 
po pietų, Liet, salėje, 180 New York 
Avė. Gražiai praleisime laiką prie 
užkandžių, pašnekėsiu ir arbatėlės. 
Užprašo Sietyno Choras. (58-60)

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. piknikas įvyks geg. 30 

d., Liberty Park, 340 Mitchell Ave., 
Linden, N. J. Prašome vietines ir 
apylinkės draugijas tą dieną nieko, 
nerengti, bet dalyvauti su mumis.— 
Kom. (58-59)

MONTELLO, MASS.
Svarbus susirinkimas visuomenei, 

kurį šaukia Am. Piliečių lietuvių 
skyrius, kovo 11 d., LTN salėje, 
8 Vine St., 7:30 v. v. Kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti, taipgi ir 
draugijų atstovus. (57-58)

Bulgarija Atėmė Pilietybę 
Pabėgusiem Diplomatam

Sofija, Bulgarija.— Bul
garų Tėvynės Fronto val
džia atėmė pilietybę dviems 
buvusiems savo atstovams

1 Anglijoj ir Belgijoj, nes jie- 
i du ' pasitraukė iš vietų, 
smerkdami d e mokratinę I 

i Bulgarijos vyriausybę. Vai- j 
džia konfiskavo ir jų nuo-! 

' savybę. t

Albany. — New Yorko 
valstijos seimelis svarsto 
Young - Brees sumanymą i 
pašalinti pritariančius ko
munistams mokytojus.

*!&&&

Fotografas į

? Traukiu paveikslus familijų, ves-1 
Į tuvių, kitokių grupių ir pavienių.!

Iš senų padarau T 
naujus paveiks- j 
lūs ir krajavus | 
sudarau su ame-j 
rikoniškais. Rei-1 
kalui esant irj 
padidinu tokio j 
dydžio, kokio pa- j 
geidaujama. Tai-1 
pogi atmaliavoju ? 
įvairiom spalvom. !

Į JONAS STOKES
į 512 Marion St., Brooklyn J
• Kampas Broadway ir Stone Ave., prie*
• Chauncey St., Broadway Line. ?
? Tel. GLemnore 5-6191 ;

i-
i

i

L

BAR & GRILL
LIETUVIŠKA ALUDĖ
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS

f
Moderniškai Įrengtos Koplyčios

426 LAFAYETTE ST
Newark 5, N. J.

Tel. MArket 2-5172

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus paš

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 

------------ :------------------------------ v------------------------------------------------------------- ------------

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE

RESTAURANT
Steven Augustine & Frank Sanko 

SAVININKAI

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Ve ūkininkė L. Solomonic- 
nė, irgi Laisvės prenumeruo- 
toja, pasakė: Tai ilgas lai
kas atgal girdžiu vištos grau
dų kvarkimą — vėlai naktį. 
Čia Vištvagiai kemša vištas į 
maišą. Tad aš paleidžiam du 
šūvius virš vagių. Tada lei
dausi prie jų auto, kad paimti 
numerį, bet čia buvo tamsu, 
nespėjau įžiūrėti. Taip jie 
pirma įlipo katan is nu tratė
jo—ir 5 vištas pavogė. O aš 
gailėjau jų šauti tiesiai J ,ka
rą — manydama, kad gai
džius paliko. Sakau, tai pa-

Auburne ir Lewistone yra 
lietuvių virš.dviejų šimtų. Yra 
trys lietuviškos krautuvės, 
dvi duonos kepyklos ir dvi 
“barber” šapos; dar 
avių kirpykla. Taigi
lietuviai1 yra pasiturinti 
nuosavybėj randasi ii 
400 tenementų, daugiausia 
apgyventų svetimtaučiais. Ir 
viena yra “beauty shop.” Dar 
yra dviejų graborių lietuvės 
pačios. Vėl, liet. Poškaitė 
High School mokytoja, ir dak
taras 'Beecher. Viešėjau pas 
K., Martinką—nedėlioję. Prie 
bibliotekos tūno' krūva laik
raščių — tai Laisvė, Liaudies 
Balsas, Keleivis ir marijonų 
organas Draugas. Mat, čia 
turi ruimus kitų pažvalgų 
žmonių—ir visi gražiai sugy
vena. Diskusuoja a,pic laik
raščių turinius ir apie darbi
ninkų buitį, bei kunigų gerą 
gyvenimą be sunkaus darbo.

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr. 
411 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

•p • •Egzaminuojant Akis,' 
i Rašome Receptus Į 
i Darome ir Pritaikome Akinius I

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. ST. 2-8342

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

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.
Geriausias Alus Brooklyne

ŠEŠTADIENI

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

ATDARA DIENĄ IK NAKTĮ 7 DIENAS ŠAVAITfiJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N. Y
Tol. EVergrcen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL

PARĖ kiekvieną

459 GRAND STREET
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

5. pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo 10, 1948
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ay Paroda LDS TREČIOS APSKRITIES DARBAI

Brooklyniečią Laukia 
3 Įdomios Pramogos

Dar šį sezoną Brooklyno 
lietuviu visuomenė, ištroškusi 
meninių pramogų, turės pro
gos jomis pasidžiaugti.

Trys pramogos laukia 
brooklyniečių ar brooklynie- 
čiai jų.

Kovo 19 d., Schwaben Hali 
salėje, įvyks Konstanc. Men- 
keliūnaitčs koncertas. Tąi bus 
penktadienio vakarą.

Balandžio 11 d., Labor Ly
ceum salėje, Lietuvių Liaudies 
Teatras pastatys didžiulę, 
įdomią ' Dauguviečio dramą 
“Pergalę” (Naują Vagą).

Gegužės 2 d., Labor Lyce
um salėje, didžiulis Aido Cho
ras pastatys Mizaros komedi
ją “Ponas Amerikonas.”

Taigi, visi’ meno mylėtojai, 
Brooklyno ir apylinkės lietu
viai, prašomi įsitėmyti šias 
pramogas ir prie jų ruoštis.

GAISRAS SUBVĖJE
Praėjusi šeštadienį B M T 

subvėje, , netoli Center St., 
New Yorke, užsidegė darbinis 
medinis traukinys. Visa tai 
sulaikė trafiką — kai kur net 
dviem valandom. Tačiau žmo

gių nežuvo.

Ryžtasi Steigti 
Tarprasinę Ligoninę

Grupė negrų ir baltų visuo
menininkų Brooklyne planuo
ja įsteigti Bedford-Stuyvesant 
rajone^ (Brooklyne) 200 lovų 
tarprasinę ligoninę, kurion 
būtų lygiai priimami baltvei- 
džiai ir juodveidžiai ligonys.

Kreipiamasi į visuomenę au
kų. Pradžiai reikalinga su
kelti bent trys milijopai do
lerių.

Ragina Protestantus
Pasiduoti Katalikams

Protestantų presbiteri jonų 
(Fifth Ave. ir 55th Street, 
New Yorke) bažnyčios mi- 
nisteris Dr. Bonnell praėjusį 
sekmadienį sakė pamokslą. 
Jis kietai pabrėžė, jog pro
testantai su katalikais priva
lo nesiniauti, jie turį gražiai 
sugyventi ir išvien kovoti prieš 
bedievius.

Girdi, pasižiūrėkite į pasau
lį ir ką jūs matysite: komu
nistai visur įsigali. Ir kai jie 
Įsigali, tai mes, čia Ameriko
je,' tarp savęs niaujamės.

ši kalba’, be abejo, labai 
patiks katalikų dvasiškijai, 
kuri visą daro, kad juo grei
čiau “nunakinus” protestan
tus ir suvarius juos į savo 
gardą.

Bet ne visi protestantai 
taip mano, kaip Di4. Bonnell.

Kunigai Renka Aukas
Visose katalikų bažnyčiose 

Amerikoje renkamos pabėgė
liams šelpti aukos. Iš viso 
Amerikoje yra apie 15,000 
Romos katalikų bažnyčių, ku
riose, tikimasi, katalikai para- 
pijpnys sudės- $5,000,000.

New Yorko ark-diocezijoje
yra 374 
sakoma,

bažnyčios; iš jų, 
buvę sukolektuota 
sekmadienį) apie

kį! ri e 
kleri-

60,000.
šitie pinigai bus perduoti 

Vyskupų Fondui,” iš 
,bus mokamos pašalpos 
kiems pabėgėliams.

Lietuviški pabėgėliai, 
noka prisitaikyti prie 
alų, taipgi gauna iš ten pa

šalpą.
Bedieviams pašalpos, sako

ma, nėra mokamos.

kurio 
viso

! Jį^ • * i - - - ------------------------

New York. — Dikčiai pa
smilko žemyn biržoje kai
nos grūdų ir mėsinių gy
vulių.

BADAVUSIEJI ELLIS ISLANDE KALBĖS 
MASINIAME MITINGE KOVO 10-Ę

Penki kovotojai, Ellis Is
land bado streiko dalyviai, 
Ferdinand Smith, Charles A. 
Doyle, John Williamson, Ir
ving Potash is Gerhart Eisler 
kalbės masiniame mitinge šio 
trečiadienio vakarą, kovo 10-' 
tą.

Civilėms teisėms ginti masi
nis mitingas įvyks visiems ži
nomoje Webster Hall, 119 E. 
11 th St., New Yorke, arti 
Union Square. Pradžia 8 vai.. 
Rengia bendrai Amerikinis 
Sveturgimiams Ginti Komite
tas ir Amerikos Civilių Tei-

Kaip Lietuviškieji Fašistai 
Apgaudinėja Žmones

Laisvėje jau buvo rašyta 
apie tą desėtką lietuvišku pa
bėgėlių, kurie prieš savaitę 
laiko buvo suruošę “pikietą” 
ties RCA pastatu, kuriame bu
vo atidalyta Tarybų Sąjungos 
paroda ir skulptoriaus Jo Da- 
vidsono kūrinių paroda.

Ten pat “pikictjninkai” da
lino ir lapelius,' visaip bjau- 
mojančius Tarybų Sąjungą.

Kas gi po tais lapeliais pa
sirašė ?

Pasiskaitykite:
Dr. Casimir Viltis
Prof. Vytautas Liaudis 
Dr. Kediminas Kova 
Birute Tautiete 
Gražina Laisve.
Ar matote ?!
Lapelio leidėjai gėdijosi, pa

dėti savo tikrus vardus ir pa
vardes !

KAS. YRA “PERGALE”?
Veikiausiai visi laikraščių 

skaitytojai atsimenate, kaip 
daug buvo rašyta apie nacių 
sunaikinta visą — su pastatais 
ir gyventojais—čechoslovaki- 
jos miestelį Lidiče, už tai, kad 
to miestelio srityj pasireiškė 
gyventojų kerštas naciams už 
jų žiaurumus. Visas demo
kratinis pasaulis tada reiškė 
gilią užuojautą Čechoslovaki- 
jos žmonėms dėl Lidičės su
naikinimo. Amerikoj, Illinois 
valstijoj, netoli nuo Chicagos, 
miesto Lockport priemiestyj 
tapo pastatytas gyvas Lidičei 
paminklas: priemiestis tapo 
pavadintas Lidičės vardu.

O kiek skaitėme apie talki- 
ningų užimtas nacių įsteig
tas koncentracijos — masinio 
žmonių naikinimo—stovyklas, 
kaip Oswiecim, Dachau ir ei
lę kitų! Ne šimtais, ne tūks
tančiais, bet milijonais 
naciams neištikimieji užgrob
tų kraštų gyventojai ten buvo 
šaudomi, dujomis nuodijami, 
badu marinami ir specialiuose 
pečiuose deginami.

Negeriau naciai elgėsi ir 
Lietuvoje: ir mūsų mažyčiame 
krašte tapo išžudyta nema
žiau pusės milijono gyvento
jų. Mūsiškėj spaudoj buvo 
pakankamai Lietuvos rašytojų 
straipsnių, raportažų apie 
masinius nužudytųjų kapus- 
griovius.

Daug pagarbos užsipelnęs, 
dramaturgas is režisierius B. 
Dauguvietis, pats pergyvenęs 
tą nacių siaubo laikotarpį 
Lietuvoje, iš jos į Vokietiją pas 
Hitlerį nebėgęs, bet pasilikęs 
savo tėvynėj kurt ir. tarnaut 
savo tautai,—tą nacių žiauru- 

! mą labai ryškiai pavaizduoja 
savo stambiojo scenos kūrinio 
“Pergalės” ketvirtuoju veiks
imi.

Nacių armijos majoras siun
ta ant savo karininkų, k a d 
jie žioplai pravedė jo paties 
suplanuotą puolimą ant Lietu
vos partizanų miško — k a d 
veik visa jų gauja tapo sunai
kinta, o partizanai.. veik vi
sai nenukentėjo; tik prieš 

i šių Kongresas.
šis mitingas visuomenei 

■ teiks progą pareikšti pagarbą 
kovotojams, kurie bado strei
ku nukovojo neteisėtą jų lai
kymą Ellis Islande be kauci
jos. Jie tapo išleisti. Rizi
kuodami savo sveikatą ir gy
vybę jie apgynė sau'ir visiems 
Amerikos konstitucija laiduo
tas teises. Dalyvumu tame 
mitingo jūs pagelbėsite ap
saugoti Amerikos sveturgi- 
mius nuo deportavimų ir pa
dėsite šiems penkiems iškovo
ti Amerikos pilietybę.

Kodėl jie gėdijosi?
Todėl, kad jie nusikaltę 

Lietuvos liaudžiai. Jie pali
ko už savo nugarų nešvarius 
darbelius, todėl dabar bijosi 

i pasisakyti, kas jie per vieni.
Jie žino, kad jei būtų lape- 

i lyje padėję savo vardus ir pa- 
į vardes, tai tuojau būtų bu
vę numaskuoti, kąip Hitlerio 
talkininkai, padėjusieji Hit
leriui žudyti liaudį karo me- 

I tu, o paskui’pabėgusieji pas 
j Hitlerį.

žinoma, nelietuvis, gavęs 
tokį lapelį, nežinojo, jog tai 
fiktyviai parašai. Dėl to, la
pelio leidėjai galėjo apgauti 
vieną kitą amerikietį (nors 
abejojame, ar kas tą lapelį 
skaitė).

Bet jie neapgavo ir neap
gaus lietuvių visuomenės.

pradėsiant puolimą naciam ir 
Benio ve d o vau j am iem išdavi
kam pasisekė sučiupt Leoną 
ir jam maisto nunešusią jo 
meilužę Brigitą. Tardymo 
scena vyksta Roko kieme. Bet 
visi namiškiai užrakinti vi
duj, ir Rokas nežino, kokius 
suimtuosius jo kieme tardo— 
apmuštus, apdraskytus. Pa
liepęs suimtuosius išvest, “kur 
reikia,” ir pasišaukęs savo 
batlaižį policijos viršininką 
Benį, majoras Engel is išplūs
ta jį, išvadina utėle, kerta pa
niekos smūgį į žandą ir įsako 
savo paties namus sudegint 
už tai. kad jo brolis Leonas 
buvo partizanas. Naciams su 
pačiuptomis aukomis išvažia
vus, išleistas iš stubos tėvas 
Rokas klausia Benio, kokius 
žmones naciai su savim išsi
vežė. Benis, lyg šuo, akis nu
leidęs, slėpdamas nuo tėvo 
teisybę, atsako, kad — rusus 
parašiutininkus. Tėvas, lyg 
ugnimi, • svilina išdaviką sūnų 
Benį karštu pamokslu.

“Pergalė” bus suvaidinta, 
balandžio 11, Labor Lyceum 
salėj.

Bilietai Jau Pardavinėjami
Prašome visus šiuo veikalu 

besidominčius įsigyt bilietus 
tuojau. Jų galite gaut Lais
vės raštinėj ir pas Liaudies 
Teatro narius. Ir ne vien tik 
sau įsigyt, bet prašome pa
siimt po pundelį pardavinėji
mui. Kaina—$1.00. Prie du
rų bus $1.25/

Apielinkės kolonijose nyrin
tieji bilietų gaut kreipkitės į 
Laisvės raštinę, ai;ba į Liau
dies Teatro sekretorę Heleną 
Feiferienę, 558 Ridgewood 
Ave., Brooklyne.

Pergalietis.
- - - - - - -------- :—i ..............

Susirinkimas
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kpf susirinkimas įvyks ko
vo 11 d., 8 v, v. Laisvės salėje, 
419 Lorimer St. Kviečiame narius 
dalyvauti, nes turime svarbių reika
lų aptarti. Nepamirškite užsimokėti 
duokles šiems metams. — J. W. 
Thomson. (58-59)

Norintiesiems Matyti 
Tarybų Są-gos Parodą

Tūli mūsų skaitytojai klau
sia, kuriomis valandomis Ta
rybų Sąjungos paroda — “30 
Years of the USSR”—yra at- 
atdara.

Prašome įsitėmyti: Paroda 
atdara nuo 11 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro.

Paroda vyksta RCA Buildin- 
ge, Rockefeller Center, 
nue of the 
6th Ave.) ir d9th St., 
Yorke.

Greta Tarybų Sąjungos pa
rodos, vyksta žymaus Ameri
kos skulptoriaus Jo David- 
sono paroda, kuri galima ma
tyti sykiu.

Paroda tdsis per visą kovo 
mėnesį.

Ave-
Americas (arba

New

DAR ILSĖSIS

Miesto ligoninių komisijo- 
nierius Dr. Edward M. Ber- 
neekęr jau antrą savaitę lei
džia Bellevue ligoninėje.

Po to, kai majoras O’Dwye
ris iš ten išėjo, Bernecker įė
jo vienai savaitei, norėdamas, 
kad gydytojai jį gerai “pače- 
kiuotų.”

Gydytojai įsakė jam 
likti dar vienai savaitei.

pasi-

Susižeidė
Nakvidavičienė

Julė Nakvidavičienė, bega- 
mindapia šeimai vakarienę, 
praėjusį ketvirtadienį, sunkiai 
susižeidė koją. Buvo taip: 
betraukiant iš pečiaus “roas
ter į,” ji paslydo, sugriuvo ir 
visi verdanti taukai užsiliejo 
ant jos kojų. r

Lanko gydytojas.
Nakvidavičiai gyvena 

Grand St., Brooklyne.
483

Važiuotės Darbininkai 
Įspėja Miestą

New Yorko miesto važiuotės 
darbininkai, organizuoti j CIO 
Transport Workers uniją, pa
reiškė : miestas privalo surasti 
šaltinius, iš kurių būtų pa
kelta važiuotės 'darbininkams 
algos.

Pragyvenimui bekylant, va
žiuotės darbininkai priversti 
reikalauti pakėlimo algų.

Tuo pačiu sykiu majoras 
O’Dwyeris, nepaisydamas de
mokratų partijos politikierių, 
tebereikalauja, kad Albanės 
seimelis leistų miestui pakelti 
važiuotės fėrą — iki 8 centų.

žmonės tam priešingi.

(Adam V. Walmus, D.D.S.I
g DAKTARAS-DENTISTAS i

VALANDOS:
9 A. M. — 12 N; 1 — 8 P. M.

Išskiriant trečiadienį 
ir sekmadienį.

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

Tel. SOuth 8-5569 .

GERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

417 Lorimer Street 
Laisvės Name

Brooklyn, Y.
Kvepiančiai keptos ir virtos 
mėsos valgiai. Taipgi dar

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

Grand Central Palace pa
talpose (Now Yorke) vyksta 
metinė gėlių paroda. Išstaty
ta tūkstančiai naujų gėlių, vi
sokių rūšių ir įvairiausių spal
vų. Kiekvienas asmuo arba 
kompanija, dalyvaujanti pa
rodoje, tikisi gauti premiją, 
todėl kiekvienas stengiasi gra
žiausiai pasirodyti.

ši tai yra 32-roji metinė 
lių paroda New Yorke.

Gėlių paroda — reiškia 
vasario artėjimą.

gė-

pa-

Moterą Dienos 
Minėjimas

įvykoDienos minėjimas 
Laisvės salėje.

Kalbėtojos plačiai paminė
jo moterų kovą už lygias tei
ses. Turėdamos visose srity
se lygias teises, moterys ga
lėtų daugiau padaryti sie
kiant žmonijai gerbūvio.

Džiugu, kad moterys lygiai 
imasi šių dienų politinių ir 
kultūrinių rūpesčių.

Jų naujai 
gijos bus įaustos į būsimą ge
resnį gyvenimą. , 

Dainininkės Dolores Petro- 
nyte ir Suzana Kazokytė pa
linksmino dalyvius. Malonios 
dainos prablaivino kalbėtojų 
sudarytą rūpestį.

Gera būtų, kad dainininkė 
Petronytė linksmiau 
tusi.

Vai, tos vaišės! 
sausos. Matyt, už 
lyvių buvo mažai, 
keta moterims, 
sau lyti, 
šins. 
vo, 
perdėjo.

Dalyviai, kviečiu pasisakyti 
atvirai. • Usnis.

pati jaus-

Labai jau 
tat ir da- 
Nepasiti- 

A-a! Gali
Vis tiek mažai vai- 

Aųksčiau irgi skelbda- 
kad vaišins, o labai. . .

Stanley 
ZUBAVICIUS

TAKSU
Akouritentas
111 Ainslie St., 

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

%

Kas Vakarą Nuo 7 vai.
Šeštadieniais ir sekma

dieniais ištisą dieną.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
 Tel. Virginia 7-4499

ŽŪTY

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

Pergarbaniuojame ant 
no permanent be plaukų 
ar 'bi kokio kirpimo.

Bile moteriškė, norinti
nuo 10 iki 15 metų jaunesnė, tuL 
retų užeiti dėl mokslinio atjaunė- 
jimo patarnavimo.

jūsų se- 
laužymo

atrodyti

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.

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

Spaudoje jau buvo minėta, 
kad Brook lyno menininkai bu
vo atsilankę į LDS apskrities 
posėdį- ir buvo nusitarta, kad 
drama “Pergalė” būtų suvai
dinta New Jersey valstijoje.

Komitetas kreipėsi į LDS 8- 
t'ą kuopą, kad bendrai įmtųsi 
darbo; kuopa sutiko, 
čiau, kuomet viskas 
tvarkoje, tai LDS 8-tos 
pos komisija pranešė, 
“Pergalė

buvo 
kuo- 

. kad 
nebus pastatyta.

Teko kalbėtis su kuopos* vei
kėjais ir iškarto buvo nevie
nodi aiškinimai. Bet kitą sy
kį kalbant, .jau jų buvo vie
nokis nusistatymas — negali
ma. Klausant draugų aiški
nimų, vieni geri, kiti visiškai 
neturi pamato. Bet turėjome 
sutikti
Reikia priminti, 
gas apsireiškimas.

ir veikalą atšaukti, 
kad tai blo-

Menininkų tračios apskrities 
metinė konferencija įvyks 4- 
tą dieną balandžio, 
vai. ryte, Laisvės 
419 Lorimer St.,

i Menininkai dažnai 
iškeltos minties ia LDS kuopoms, tai, 

LDSvaidinimais, 
kuopos turėtų 
daly vu mą jų 
Mūsų trečios 
pos prašomos 
tus. 
kimai

10:30 
svetainėje, 
Brooklyne.
patam au
kai p

dainomis.
ir privalo imti 

konferencijoj.
apskrities kuo- 
išrinkti delega-

Ir jeigu kuopų susirin- 
įvyko, 

d y bos turėtų 
atstovauti.

. Menininkai 
kuopoms.
pagelbėti

tai kuopų val- 
savas kuopas

patarnauja LDS 
LDS kuopos turi 

menininkams

TONY’S
| UP-TO-DATE

BARBERSHOP
| ANTANAS LEIMONAS,
< Savininkas

306 UNION AVENUE
> GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Peter Kapiskas

Man’. BULOVĄ...richly .lylcri 
a..always accurate and depend
able.

įvairybe kotitu- 
džlulerlų. Suk- 
setal Elgin — 

išdirbinio, 
Longines,

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

Daimontlniai

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

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—Tree., Kovo 10, 1948

U k rainų
160 Mercer St.,

vai- 
prie 
da- 
abu
n li
ve i-

darbuose, plėsti mono ribas 
mūsų išeivijos tarpe.

Pagerbimo Pokylis
Balandžio 18 d., 

svetainėje
Jersey City, N. J., 2 vai. die
ną, LDS 133 kuopa rengia pa
gerbimo pokylį drg. Juozui 
Kačergiui jo 40 metų mono 

‘darbuotėj proga. "Drg. . J. 
Kačergius jau sulaukė gra
žaus skaičiaus metų, bet lie
tuvių menas, jo veikla ir 
d in imas jam dar vis yra 
širdies ir jisai ima jame 
lyvumą, aktyviai sekė 
įvykusius festivalius, buvo 
vykęs net ir į Chicagą su 
kalu “Prieš Srovę,” dalyvavo 
Brooklyno festivalio konferen
cijose. Todėl šios apylinkės 
meno mylėtojai prašomi skait
lingai atsilankyti is pagerbti 
žmogų, kuris yra daug nu
veikęs meno srityje.

J. Kačergius yra išvertęs 
porą veikalų iš ukrainiečių 
kalbos į lietuvių kalbą ir tie 
veikalai buvo plačiai vaidina
mi lietuvių kolonijose.

Tikietų galima gauti ir 
Laisves administracijoj.

A. Matulis, Apskr. Pirm.
?77777777777777777777277777772777Z77777?7777>7,77

/ GYDYTOJAS 5
j S. S. Lockett, M. D. |

223 South 4th Street
| BROOKLYN, N. Y. £ 

1—2 dienom £
6—8 vakarais >

Ir Pagal Pasitarimais. j
Į Telefonas EVergreen 4-0208 >

Valandos:

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-68G8 
9—12 ryte 
1— 8 vakare

, z. Penktadieniais uždaryta.
‘Hiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

Valandos:

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GRILL
Degtinės, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD !
BEER & ALES

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. į 
Tel. EVergreen 4-8174

Udf. BULOVĄ

*3X7*




