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tai bus sekmadienis — ten 
įvyks visuotini parlamento na
rių rinkimai.

Koncentruojasi dvi milžiniš
kos pajėgos. Vienoje pusėje 
stovi klerikalai - fašistai - de
šinieji socialistai ir kiloki, ku
riems rūpi palikti Italijoje vis
ką “po senovei.”

Kitoje pusėje stovi, komu- 
nistų-socialistų blokas, aplink 
kurį spiečiasi platusis masių 
judėjimas —darbininkai, va r-1 
gingieji valstiečiai ir darbo 
inteligentija.

Šiam blokui rūpi padaryti 
Italiją naujo 
tarnaujančia

tipo respublika, 
liaudžiai.

Kataliku 
keikė 
bloką .. 
katalikams: kurie 
už kairiųjų bloką 
tu

hierarchija pra- 
komunistų - socialistų 
ir pagrasino visiems 

balsuosite 
kandidatus, 

neišrišime iš'griekų.” 
Atseit, Vatikanas tatai skai

tys “smertelnu grieku.”
Iš Romos pranešama, jog 

neužilgo Trumano vyriausybė 
paskelbs Italijai tokią “ži
nią”: Jei balandžio 18-tą die
ną daugumas Italijos piliečių 
pasisakys už kairiųjų bloką, 
tai Amerika sulaikys teikimą 
Italijai bent kokios pagalbos; 
uždarys ERP’o duris.

Juo balandžio 18 diena la
biau artės, juo vyks daugiau 
visokių provokacijų, atlieka
mų iš Wall stryto ir Vatika
no pusės.

Tačiau Italijos liaudis ne
snaudžia. Rinkimams ji ruo
šiasi drąsiai ir ryžtasi išrinkti 
daugumą parlamento ‘.atstovų.

Trumano doktrinos pragaiš- 
tingumas Italijos klausimu k y- 
soja aiškiau, negu kuri nors 
kitu r.

Tik pagalvokite: iš anksto 
Įsakoma Italijos gyventojams, 
kaip jie turį balsuoti. Jei bab 
suos ne taip, kaip nori Wall 
stryto imperialistai, jų žygis 
bus skaitomas “nedemokrati
niu”!

Tokią politiką Henry A. 
Wallace griežtai smerkia.

Wallace ir visa pažangioji 
Amerikos visuomenė šitaip 
žiūri į Italiją ir kitus Euro
pos kraštus: tegu jie valdosi, 
kaip nori, o Amerika privalo 
teikti jiems medžiagines 
galbos be jokių politinių 
lygų-

Tokiai politikai mielai 
taria ir mūsų dienraštis.

pa
ša^ €

pri-

Įdomus ir didžiulės svarbos 
žygis buvo atliktas Romoje 
praėjusį sekmadienį.

Apie 10,000 moterų, atsto
vaujančių visokias organizaci
jas, suvyko Italijos sostinėn 
savo baisui pareikšti prieš ka
ro pavojųv

Jos paradavo gatvėse; jos, 
beje, dalyvavo pamaldose, kur 
atvirame ore buvo atnašauja
mos mišios.

šias mpteris New York 
Timeso korespondentas Romo
je apšaukia komunistinėmis. 
Girdi, jos šoka pagal Togliati 
muziką.

Įdomu, iš kur atsirado 
nigas, kuris sutiko šioms 
terims atnašauti mišias!

Kaip ten bebūtų, šis mote
rų pasirodymas turės didžiu
lės įtakos artėjančiuose rinki
muose.

ku
mo-

Kas bus Italijoje po balan
džio 18 dienos?

Kas bus, jei reakcininkai, 
inspiruojami Wall stryto, pra
dės atlikdinėti 
kacijas ?

Kai kurie 
samprotauja:
kilti civilinis karas.

Kairieji, menama, galėtų

visokias provo-

žmonės šitaip
Italijoje gali
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Teismas Panaikino Tafto 
Įstato Posmą Prieš Unijų 
Politines Išlaidas
Federalis Apskrities Teisėjas Atmetė {statymo Punktą, 
Kuris Laužo Konstitucinę Žodžio ir Spaudos Laisvę

i Washington. .— Federalis 
apskrities teisėjas Ben 
Moore kovo 15 d. atmetė tą 
Tafto - Hartley’o įstatymo 
punktą, kuris užgina uni
joms vartoti savo finansus 
politiniams tikslams. Ben 
Moore pareiškė, jog tas į- 
statymo posmas yra šalies 
Konstitucijos peržengimas 
— jis laužo konstitucines 
žodžio, spaudos ir susirin
kimų laisves.

Šį sprendimą teisėjau 
Moore padarė politinėje by
loje, kur valdžia patraukė 
teisman CIO pirmininką 
Philipą Murray ir visą CIO 
organizaciją. Valdžia skun
dė juos už tai, kad CIO 
laikraštis ragino remti Bal- 
timorės demokratų kandi
datą Edwarda Garmatzą 
į Jungtinių Valstijų kong
resą specialiuose rinkimuo-1

se pernai vasarą. CIO tam 
tyčia skleidė Baltimorėje 
savo laikraštį su atsišauki
mais balsuoti už Garmatzą.

Tafto - Hartley’ o įstaty
mas reikalauja iki vienų 
metų kalėjimo ir $1,000, 
baudos asmeniui ir $5,000 
iš unijos už tokį “nusikalti
mą.”

Teisėjo Ben Moore’o 
sprendimas dar nepaliečia 
įstatymo kito posmo, kuris 
uždraudžia ‘ unijom rinkti- 
duokles bei aukas į politi
nių rinkimų fondus. Da
bartinėje byloje nebuvo ke
liamas šis klausimas:

General, prokuroras duos 
apeliaciją A u k š čiausiam 
Teismui, kad panaikintų 
apskrities teismo sprendi
mą, išteisinusį CIO prezi
dentą ir pačią organizaci
ją

Metai XXXVIII. Dienraščio XXX.

NACIU OFICIERIAI 
TARNAUJA FRANKO 
FAŠISTU ARMIJAI

Italijos Policija Buriama 
Smurtui Rinkimuose

Wallace Kaltina Jungt. Valstijų 
Ambasadorių už Sumoksiu prieš 
Čechoslovakijos Vyriausybę

New York. — Henry A. 
Wallace, pažahgūnų kandi
datas į Jungt. Valstijų pre
zidentus, tvirtino, kad šios 
šalies ambasadorius Lau
rence A. Steinhardt daly
vavo dešiniųjų partijų są
moksle nuversti demokrati
nę Tautos Fronto valdžią 
Čechoslovakijoj. Pasikalbė
jime su reporteriais Wal
lace sakė, jog Steinhardt 
padrąsino trijų dešiniųjų 
partijų ministrus pasi
traukti iš valdžios, kad iš- 
šaukt krizį sudėtinėje če
choslovakų vyriausybėje.

Tai todėl komunistas prem
jeras Klementas Gottwal- 
das turėjo pertvarkyti Če
choslovakijos valdžią, pa
reiškė Wallace.

Reporteriai užklausė: Ko
dėl nusižudė Jan Masaryk, 
nepartinis Čechoslovakijos 
užsienio reikalų ministras? 
Atsakydamas Wallace, iš 
savo pusės, pastatė klausi
mą: O kodėl nusižudė John 
G. Winant, buvęs Amerikos 
ambasadorius Anglijai? 

Wallace pastebėjo: Gal Wi- 
nan sirgo vėžiu; gal ir J. 
Masaryk sirgo.

Amerika Ginkluoja Vokiečius, 
Sako Berlyno Žinių Agentūra

— Vokiečių žinių 
ADN, sovietinėje 
dalyje, pranešė,

Trumano Politika Bergždžia 
Ir Žalinga Pasauliui ir 
Amerikai, Sako Wallace

Paryžius. — Ispanų res- 
publikiečių radijas Pyren- 
aica pranešė,, jog Ispanijos 
Franko fašistų valdžia ima 
atbėgėlius nacių oficierius į 
ispanų kariuomenės legio
ną Morokkoj. Kai kurie ki
ti nacių karininkai įstojo į 
fašistų kariuomenę, sau
gančią rubežių tarp Ispa
nijos ir Francijos. Be to, 
Franko valdžia lavina 800 
naciu oficierių, kurie bus 
siunčiami sabotažo žygiam 
daryti įvairiuose Europos 
kraštuose, kaip prarfeša ži
nių agentūra Telepress.

Roma, -r- Klerikalo prem
jero de Gasperio valdžia 
Italijoj paėmė dar 30,000 
kareivių iš armijos ir pas
kyrė juos kaip saugumo 
policiją prieš komunistus ir 
socialistus ateinančiu o s e 
rinkimuose, balandžio 18 d. 
Sako, daugiau tokios poli
cijos reikią dviem' atsitiki
mam — jeigu socialistų- 
komunistų vadovaujamas 
Liaudies Frontas laimėtų 
rinkimus arba jeigu kairie
ji dar pirm rinkimų mė
gintų perimti šalies valdžią 
į savo rankas. (Bet pats de 
Gasperi rengiasi smurtui.)

Berlin, 
agentūra 
Berlyno 
kad amerikonų karinis gu
bernatorius Vokietijai, ge
nerolas Lucius Clay ir Wa- 
shingtono vyriausybė išdir
bo planą suorganizuoti ir 
apginkluot 500,000 vokiečių 
armiją vakarinėje Vokieti
joje, užimtoje amerikonų ir 
anglų. Tą planą ir anglai 
.užgyrę. . . ...

Toks pranešimas visų pir
ma buvo išspausdintas ka
talikų laikraštyje ’’Lidova 
Demokracija”, Pragoję, če
choslovakijos s o s t i n ėję. 
Naujosios vokiečių armijos 
vadais amerikonai paskyrę 
buvusį nacių feldmaršalą 
Heinzą Guderianą ir gene
rolą Erwina Louhuseną.

Amerikonų generol. Clay 
užginčijo tą žinią, pavadin
damas ją išmislu.

Žulikas Generolas Meyers 
Tik Lengvai Baudžiamas

Washington. — Federa- ( kompanijos “prezidentu.” 
lis apskrities teismas nu
teisė žuliką generolą Ben- 
nettą E. Meyersą kalėjiman 
tik 20 mėnesių iki 5 metų. 
Meyers baudžiamas už tai, 
kad įkalbėjo savo bendrui 
Bleriotui Lamarre’ui po 
priesaika meluoti, kuomet 
senato komitetas kvotė La- 
marre’ą apie gen. Meyerso

VALDINIAI GRAIKIJOS 
TARNAI STREIKUOSIĄ

Athenai. — Graikijos mo- 
narchistų valdžios darbi
ninkai ir tarnautojai ketino 
24 valandas streikuoti kovo 
17 d., reikalaudami daugiau 
algos, nors neseniai išleis- 
tastįstatymas grūmoja mir
ties bausme už streiką.

Premjeras Sofulis siūlė 
jiem pusės mėnesio algą 
kaip boną.

Washington.— Prezident. 
Trumanas žadėjo pasakyti 
bendrai kongreso sesijai šį 
trečiadienį svarbią prakal
bą apie pasaulio padėtį.

užimti visą šiaurės Italiją, — 
visą pramoningą Italiją,—nes 
jie ten turi milžiniškos žmo
nėse įtakos.

Wall stryto imperialistai 
tuomet siųstų ginklų “pietie
čiams.” Tai būtų panašu j 
Graikiją.

Yra, tačiau, vilties, jog pa
žangiųjų blokas balandžio 
18-tą dieną išeis pergalėtoju ir 
Italija ramiu būdu atsistos 
greta kitų Europos tipo de
mokratinių liaudiškų respubli
kų !

Išsivysto Visuotinas 
Minkštųjų Kasyklų 
Mainierių Streikas

Washington.—Jau antra
dienį streikavo daugiau 
kaip 200,000 mainierių prieš 
minkštąsias anghakasyk- 
las. Suprantama, jog strei
kas apims visus 400,000 tų 
mainierių. Pranešama, kad 
prez. Trumanas vartos Taf
to - Hartley’o įstatymą jų 
streikui krikdyti. Generalis 
prokuroras Tomas Clark 
jau ruošiąs prašymą, kad 
federalis teismas duotų in- 
džionkšiną, uždraudžiantį 
mainieriam streikuot.

Streikas savaime plinta. 
Jo nepaskelbė unijos pirmi
ninkas John L. Lewis. Mai- 
nieriai streikuoja, reika
laudami, kad kompanijos 
vykdytų-esamąją sutartį ir 
įsteigtų senatvės fondą 
angliakasiam, kaįp savinin
kai buvo pasižadėję. Mai- 
nieris, išdirbęs 20 metų ir 
sulaukęs 60 metu amžiaus, 
turėtų gauti $10’0 ųiėnesinės 
pensijos, pagal tą sutartį.

Gen. Meyers karo metu 
buvo valdinis užsakinėtojas 
karinių lėktuvų. Tada jis 
slaptai įsteigė savo kompa
niją ir davė jai valdžios už
sakymus dėl lėktuvų dalių. 
Gen. Meyers paskyrė savo 
raštininką Lamarre tos

Apgaudinėdamas valdžią, 
Meyers pasipelnė $150,000, 
o Lamarre’ui mokėjo tik 
$50 algos per savaitę. Be 
to, jis nusuko $27,000 taksų.

Kuomet senatorių komi
tetas tyrė gen. Meyersą, 
pastarasis taipgi melavo po 
priesaika. Bet dabar jis nu
teistas tik už tai, kad įkal
bėjo savo įnagiui Lamar
re’ui meluoti. Apskrities 
teisėjas būtų galėjęs pasiųs
ti Meyersą kalėjiman iki 30 
metų vien už šį nusikalti
mą; bet teisėjas -Holtzoff 
padarė tokį sprendimą, kad 
geh. Meyers po 20 mėnesių 
galės iš kalėjimo išeiti.

žydai susprogdino 24 ara
bų namus Palestinoj.

Prasidėjo Skerdyklų 
Darbininkų Streikas .

Chicago. — Jau eina CIO 
unijistų streikas prieš di
džiąsias skerdyklas. Streike 
dalyvausią iki 100,000 dar
bininkų. Unija reikalavo 29 
centais pakelti algą valan
dai. Kompanijos siūlė tik |9 
centus priedo. Trumano 
valdžia ragina panaujinti 
derybas tarp skerdyklų ir 
darbininkų.

Australijos Policija Mušė 
Strėikierius

Brisbane, Australija. — 
Policija užpuolė demonstra

ciją 400 streikuojančių dėl 
algos geležinkeliečių; buo
žėmis muse demonstrantus 
ypač už tai, kad ‘jie nešė 
plakatus su reikalavimais. 
Naujas įstatymas prieš 
streikus uždraudžia plaka

mus nešioti.

Anglija Mojasi Varžyt ( 
Komunistus Darbuose

London. — “Socialistas” 
Anglijos premjeras Attlee 
pranešė seimui, kad komu
nistai ir fašistai bus paša
linti iš svarbių šalies gyni
mo darbų ir perkelti į ki
tas pramones. (Anglijos 
valdžia mokosi iš Trumano j 
demokratų ir republikonų 
kurstomos isterijos prieš 
“raudonuosius”.)

Graikų Partizanų Mūšiai 
su Mdnarchistais

Athenai, Graikija. —Par
tizanų būriai atakavo Grai
kijos monarchist!! kariuo
menę tie Upa, netoli Salo- 
nikos uosto, antrb didžiau
sio šalies miesto. Monar- 
chistai skelbia, kad atmušę 
partizanus, ir pasakoja, 
kad paskui partizanai per
bėgę į Jugoslaviją.

Wallace Nurodo, Kaip Dvipartine Politika Remia Reakciją 
Visur, Didina Civilinius Karus, Gresia Pasauliniu Karu

New York. — Prieš vie-j Wallace pareiškė: 
nūs metus' Henry Wallace 
sakė, jog Trumano moky
mas — tam tikrų kraštų 
ginklavimas ir papirkinėji- 
mas-v-yra žalingas ir bergž
džias. “Jokios tautos negali
ma nupirkti,” pareiškė tuo
met Wallace.

Dabar jis, trečiosios par
tijos kandidatas į Jungt. 
Valstijų prezidentus, pa
kartojo:

“Trumano mokymas pa
darys mus nekenčiamiausia 
tauta pasaulyje. Gal būt, 
Rusija yra neturtinga ir 
nepasiruošus karui, bet ji 
puikiai žino, kaip atsakyti 
į spaudimą iš Trumano pu
sės. Rusija ir jos talkinin
kė - varguomenė visame 
pasaulyje, iš savo pusės, 
taipgi padidins spaudimą 
prieš Ameriką.”

“Aš nužiūriu, jog šian
dieniniai įvykiai daugelyje 
pasaulio dalių patvirtina 
pernykščių mano pranaša
vimą, jog Trumanas tuo bū
du daugiau prisideda prie 
komunizmo skleidimo, negu 
bet kas kitas iki šiol.

Teroras ir Skurdas 
Graikijoj

“Trumano mokymas pirm 
vienų metų panaudojo Grai
kiją, kaip tiesioginę prieka
bę apeiti Jungtines Tau
tas. O kas atsitiko per 
tuos metus, kuomet Ameri
ka vienpusiškai kišosi Grai- 
kijon? Šimtai Graikijos pi
liečių buvo sušaudyta, pa
gal karinių teismų įsaky
mus, s Ketvirtadalis graikų 
tautos dabar yra bedarbiai. 
Ūkinė Graikijos būklė fak- 

(Tąsa 5 pus.)

Buvusieji Chinijos Vadai 
Šaukia Nuverst Čiangą

tyNanking, Chinija. 
mūs pabėgėliai - tremtiniai 
iš Chinijos yra sudarę ben
drą frontą Hong Konge, 
anglų kolonijoj, prieš Čiang 
Kai-šeko tautininku val
džią. Jie per radiją šaukia 
nuverst Čiango diktatūrą, 
priimt komunistus į val
džią, bendradarbiaut su So
vietais ir įvest Chinljoj pla
čią demokratiją. Tarp tų 
vadų yra maršalas Li Chi- 
shen, buvęs Čiang Kai-šeko 
armijos štabo galva 1928 
m., ir Chuh Sueh-fan, bu
vęs Chinijos tautininkų 
Darbo Unijų Sąjungos vy
riausias vadas.

Jungt. Tautos Priėmė 
Naują Čechoslovakų 
Reguliarj Atstovą

Lake Success, N. Y. — 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Taryba priėmė naują Če
choslovakijos \^džios pas
kirtą reguliarį delegatą dr. 
Vladimirą Houdeką, vieton 
buvusio delegato Jano Pa- 
paneko. Čechoslovakijos vy
riausybė pašalino Papane- 
ką, kuomet jis smerkė nau
jąjį jos ministrų kabinetą, 
esą, kaip “Rusijos įrankį.”

Pavarytas Papanekas sa
ko, kad jis laikys save Če- 
choslovak. delegatu Jungt. 
Tautoms, kol pats jos prezi
dentas Benes lieps jam pa
sitraukti. Papanekas įsiūlė 
ir’Čilės atstovui, kad duo
tų Jungt. Tautų Saugumo 
Tąrybai skundą prieš So
vietų Sąjungą. Skunde pa
sakojama, .kad . Sovietai, 
girdi, “vertę” pakeisti se
nąjį Čechoslovakijos minis
trų kabinetą. Nežiūrint to, 
naujasis delegatas priimtas, 
kaipo teisėtos valdžios pa
skirtas.

ORAS.—Būsią nešalta.

DIVIZIJA ČIANGO 
ARMIJOS PERE JO 
PAS KOMUNISTUS

North Šensi, Chinija. — 
Visa Čiang Kai-šeko tauti
ninkų armijos divizija, 10,- 
000 kareivių, sukilo prieš 
savo komandą ir penėjo į 
komunistų pusę, kuomet ko
munistai šturmavo tauti
ninkus Yinkow uostamies
tyje vasario 25 d., kaip da
bar praneša Telepress žinių 
agentūra. Komunistų vado
vaujama, chinų Liaudies 
Laisvinimo .Armija užėmė 
tą svarbų uostą.

Liaudies armija paskuti
niu laiku vartoja obalsį: 
“Pasiduokite, o jei ne, tai 
tapsite sunaikinti!”.

MAX SCHMELING MOKO 
JANKIUS SPORTO

Nurnberg, Vokietija. — 
Vokietys kumštinink. Max 
Schmeling, buvęs nacių 
didvyris ir v i r š i ninkas 
žmogžudiškos O s w i ec im 
koncentrac. stovyklos, da
bar padeda “sportų” prog
ramai Antrosios amerikonų 
pėstininkų divizijos. Schme- 
lingas kartą tarnavo na
ciam ir kaip parašiutistas.

SZEPINGKAI TIKRAI 
KOMUNISTŲ UŽIMTAS
Nanking, Chinija. — Či- 

ango tautininkų valdžia o- 
ficialiai pripažino, jog chi- 
nų komunistai užėmė Sze- 
pingkai miestą, geležinkelių 
mazgą Mandžu rijoj.

Rakietiniai Anglijos Kari
niai Lėktuvai -

London. — Šiemet jau vi
si lengvieji Anglijos lėktu
vai - kovotojai bus rakieti
niai (jet), varomi dujomis, 
smarkiai švirkščiančiomis 
pro lėktuvo uodegą. Jie 
greitesni už paprastus lėk
tuvus, skrendančius gazoli
no motorų jėgomis.
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Goebbelso Doktrina ir Trumano Doktrina
“The New York Times” talpina ištraukas iš nacių 

propagandos ministro Joseph Goebbelso dieninių užrašų. 
1942 metų kovo 6 dieną Goebbels turi užsirašęs apie vo
kiečių nuostolius. Tarpe 1941 metų biželio 22 d. ir 1942 
metų vasario 20 d. Hitlerio armijų nuostoliai buvo 199,- 
448 užmušti, 708,351 sužeistas ir 44,342 dingę be žinios.

Kas svarbiausia tos dienos užrašuose, tai Goebbelso 
“doktrina” apie bolševizmą. Jis sako:

“Sovietų Sąjunga bus ir turi būti sutriuškinta, ne
paisant, kaip ilgai imtų. Jau labai pribrendusios sąly
gos sunaikinimui bolševizmo visoje Europoje ir, atsi
žvelgiant į mūsų poziciją, mes negalime nuo to tikslo 
atsisakyti...”

Lygiai prieš metus laiko mūsų prezidentas Truma- 
nas beveik žodis žodin pakartojo šitą Goebbelso “doktri
ną.” Jis irgi pareiškė, kad komunizmas yra mūsų ir visos 
žmonijos priešas, kad Amerika, prezidento vadovybėje, 
visur kovos komunizmą ir kovos tol, kol visa Europa ir 
visas pasaulis bus nuo jo apsaugotas.

Taigi, Goebbelso 1942 metų doktrina virto Trumano 
1947 metų doktrina.

nedirbusiam jokio fizinio 
darbo nėra sunkus, tačiau 
karštis, kuris saulėtomis die
nomis duobėje pakyla iki 
40-55 laipsnių C., yra sun
kiai pakenčiamas. Austra
lai dirba užsivilkę nertinius 
ir švarkus. ' Jie sako, kad 
po metų-kitų ir mums tas 
karštis nebus baisus.

Rudenį ir žiemą (tarp Ge
gužės ir Rugpjūčio mėnesių 
čia tęsiasi ilgos liūtys, žemė 
patižta .ir tenka guminius 
batus apsiavus braidyti gli
tų purvą. tTada ' Australai 
darbininkai, sako, sprunka iš 
šių kasyklų ir traukia į šiaip

* rę, kur šilčiau ir jiems pato
giau gyventi. Vasarai jie 
vėl čia grįžta, nes šios ka
syklos gera pasipinigavimo 
vieta.

Šilainis stebisi, kad aus- 
traliečiai smarkiai geria a- 
lų. ir praleidžia uždirbtus 
pinigus; dauguma darbi
ninkų nesidomi politine 
veikla, o tik rūpinasi spor
tu, ir t.t.

Toliau:

sva-
Jos

10-

Kq Veikia Lietuvoje Technikinė 
Inteligentija?

Šalto Vandens už Kalnieriaus Karo 
Kurstytojams

Perąitą sekmadienį šiek tiek šalto vandens buvo už
pilta už kalnieriaus naujo karo kurstytojams i§ visiškai 
skirtingų šaltinių. Išvažiuodamas Maskvon Sovietų ge
neralinis konsulas Lomakin pareiškė, kad jis netiki, jog 
karas greitai gali kilti, nes žmonės karo nenori, nes nau
jas karas būtų didžiausia beprotystė.

Tą pačią dieną kalbėjo senatorius Taft. Jis pareiškė, 
kad jis mano, jog “Rusija nėra pasiruošus greitai mili- 
tarinei agresijai,” jog “mes turime remtis taika, o ne 
karu.” Jis net mano, kad nieko negalės Amerika padary
ti ir dėl rinkimų Italijoje, jeigu tuos rinkimus laimėtų 
komunistai. Jis sako, kad balandžio 18 dieną rinkimai bus 
demokratiški ir laisvi ir jeigu komunistai laimės, jie tu
rės daugumą ir reikės su jais skaitytis.

Taftas yra reakcionierius, bet jis supranta Amerikos 
žmonių troškimus ir prie jų taikosi. Jis sako, kad jis bal
savęs senate ir už Marshall Planą tik tuo supratimu, jog 
šis planas esąs reikalingas taikos išlaikymui. Jeigu mes 
tikėtumėme greitu karu, girdi, tai nereikėtų nė Marshall 
Plano.

Taftas, žinoma, nėra toks atsilikėlis, kad nežinotų, 
jog Marshall Planas yra dalimi ruošos prie naujo karo. 
Tai aiškiai yra ne kartą pabrėžę to plano sumanytojai.

Bet vistiek svarbu, kad Taft kalbėjo apie taiką, o ne 
apie karą. Jo išsireiškimai nepatiko nei komercinei spau
dai, nei jo kolegoms iš republikonų partijos.

Italijos Moterys
Pereitą sekmadienį/Romoje įvyko Italijos moterų 

kongresas už išlaikymą taikos. Spaudos pranešimu, šis 
kongresas buvo labai skaitlingas ir labai entuziastiškas. 
Jame dalyvavo dešimt tūkstančių delegačių iš įvairiausių 
Italijos moterų organizacijų. Suvažiavimo dalyvės su
ruošė Romoje eiseną gatvėmis, kurioje garsiai skambėjo 
šūkiai už taiką. Paskui moterų kongreso delegacija nu
vyko pas Italijos prezidentą ,Enrico de Nicola ir įteikė 
peticiją už taiką su dviemis milijonais moterų parašų!

“The New York Times” korespondentas Cortesi ra
šo, kad šis kongresas buvęs komunistų sušauktas ir in
spiruotas. Jam vadovavo komunistinės moterys. Tai, 
girdi, buvo moterų sąskridis, kad pavarytų propagandos 
už Italijos Komunistų Partijos iškeltus šūkius ir padėtų 
komunistams rinkimus laimėti balandžio 18 dieną.

Italija smarkiai nukentėjo pereitam kare. Italijos 
žmonės žino, kas yra fašizmas. Jie nebenori nei fašizmo, 
nei karo. Ypatingai moterys, matyt, aktyviškai yra įsi
traukusios į prieškarinę veiklą. Nėra nė kalbos, kad 
balandžio 18 dienos rinkimuose didelį vaidmenį suvaidins 
tos partijos, kurios atvirai ir aiškiai yra nusiteikusios 
preš naują karą. O tos partijos sudaro Italijos Liaudies 
Frontą, kuriame komunistai ir socialistai eina išvien. 
Kaip tik šių partijų laimėjimo labiausia bijo naujo karo 
kurstytojai Amerikoje ir visam pasaulyje. Amerikoje at
virai kalbama apie siuntimą-Italijon ginklų dėl. apginkla
vimo klerikalų, kad jie galėtų spėka pasipriešinti, jeigu 
Liaudies Frontą^ laimėtų rinkimus ir eitų prie sudarymo 
naujos vyriausybės. ' .

PABĖGĖLIŲ BŪKLĖ 
AUSTRALIJOJE

Į Australiją pakliuvo ne
didelė grupė lietuvių pabė
gėlių. Su laiku gal jbūt ir 
daugiąu ten jų bus “išre
tinta” iš Vokietijos. Iš vi
so, sakoma, šiuo metu Aus
tralijoje yra apie 600 lietu
vių, pasisklaidžiusiti po pla
tųjį pietų kontinentą.
, Įdomu bent paviršutiniškai 
susipažinti su naujai “at- 
vietintųjų” būkle. Tūlas 
Juozas Šilainis (gal slapy
vardis) rašo Dirvoje apie 
savo ir kai kurių kitų gy
venimą Australijoje. Va, ką 
jis rašo:^• *

Apie Sausio vidurį baigėsi 
bendras stovyklinis gyveni
mas, ir štai jau mėnuo lai
ko kaip savo darbu pelno
mės sau duona. I darbus 
mus skirstė darbo įstaiga. 
Merginos pateko į Melbour
ne, Canberra ir kitus mies
tus ligoninių, tarnaičių dar
bams; mokančios Anglišką 
kalbą dirba raštin’ėse, tele
grafo ir telefono stotyse, 
savo specialybėse. Jų atly
ginimas ne mažesnis 3 
rų į savaitę (arti $15). 
verčiasi neblogai.

Mus vyrus skirstė po
50’ žmonių ir išsiuntinėjo po 
Victoriją, New South Wales, 
Vakarų bei Pietų Australiją. 
Kėlios grupės pateko Tas- 
manijon, kur turės Europie
čiams įprastesnį ir pakenčia
mesni klimatą.

Visame krašte mums skir
tas darbas įvairus ir papras
tas — prie namų ir užtvan
kų statybos, geležinkelių 
taisymo, popieriaus, druskos 

_ bei rudosios anglies pramo
nėje, miškuose, pieninėse, 
akmens skaldyklose, elektros 
stotyse, prie vaisių skynimo 
ir kt. darbų.

Pats šilajnis su 40 kitų 
lietuvių dirba rudosios ang
lies pramonėje. Gifdi:

Gyvename trijų mylių at
stume nuo kasyklų, bendroje 
stovyklęje, kartu su Austra
lais darbininkais. Mūsų gy
venimo. sąlygos1 prastos, ries 
gyvenamus butus kol kas 
mums atstoja lauko palapi
nės, kuriose talpinamėš po 
du žmones. Palapinės su 
grindimis, turi spintas ir lo
vas. ’Stovyklos rajone sta
tomi barakai, kuriuose ruo
šiami kambariai su elektros 
apšvietimu ir kitais 
mais. Kambariai — 
darbininkui gyventi, 
lų vadovybė žadėjo 
mėnesių bėgyje 
įrengti.

čia pat esančioje bendro
je valgykloje gauname pa
kenčiamą maistą, už kurį sa
vaitei mokame 1 svarą ir 1 
šilingą. Pietus ihiame į dar
bovietę.

Darbo dienomis, rytais, 
apie 7 vai. sėdame į sunkve
žimius ir apie kalnūs besi- 
raitan.ęiu keliu leidžiamės į 
pakalnę, kur dieną-naktį 
smilksta ir šniokščia dvyli
kos kaminų elektros stotis, 
toliau tęsiasi amžinai rūks
tančios anglies kasyklos ir 
ant kalvos rudomis dulkėmis 
alsuojanti brikečių gamykla.

Rudoji anglis randasi po 
plonu žemės sluoksniu, ku
rį. nuolat drasko žemkasės 
mašinos ir perpila į kitą vie
tą. Angliakasės mašinos mil
žiniškomis ■ Si upelėmis dras
ko anglies šlaitus ir befia 
tiesiog į vagonus, kurie anglį 
veža į gamyklą. Tokiu būdu 
kelių dešimčių motų bėgoje 
iškasta milžiniška 100-150 
metrų gylio ir apie trijų 'ki
lometrų ilgio duobė,'kurioje 
mums tenka prižiūrėti ir tai
syti geležinkelius. Darbas ir

4

patogu- 
vienam 
Kašyk- 
dviejų 

barakus

Kepurė Ne Pagal Jurgį
Amerikos reakciniai lenkai' suorganizavo “Commit-' 

tee to Stop World Communism”. Dabar tas komitetas 
pradėjo finansinį vajų. Komitetui vadovauja buvęs Ame
rikos ambasadorius Varšavoje Arthur Bliss Lanė. Komi
tetas prašo didelių sumų pinigų. -

Komitetas žada pirmiausia su komunizmu apsidirbti 
Lenkijoje, o paskui jį kovoti visur kitur. Tam reikėsią 
keleto milijonų dolerių.

Komitetas finansavimui savo veiklos daugiausia pa- 
siremsiąS šešiais milijonais Amerikos lenkų. Taip paža-

Gavus laiškus iš kitų dar
boviečių, paaiškėjo, kad vi
sų atlyginimas svyruoja nuo 
4 iki 6 svarų savaitei, už 5 
darbo dienas (tarp $20 ii 
$30. Už tuos pinigus gali
ma lengvai verstis, . įsigyti 
reikalingus rūbus ir susitau
pyti ateičiai.

Mažai kas iš mūsų pateko 
į didesnius miestus. Daugu
mas gyvena primityviškose 
sąlygose, palapinėse, miškuo
se* ir gana toli nuo gyven
viečių. Toks gyvenimas liūd
nas ii' nykus, bet sąlygos la
bai palankios pinigų taupy
mui.

Gerai, kad šilainis turi 
gerą apetitą “pinigų taupy
mui.” Bet jis, mums rodo
si, pamiršta vieną “mažmo
žį”. Pinigus gali taupyti, iki 
esi sveikas ir turi darbo. O 
kai susergi, jie dažnai ten
ka išleisti gydytojams. Ki
ta: kai užeis nedarbas, tau- 
pyba greit iš kišenių išsli- 
duos. Pabėgėliai, kurie nėra 
gyvenę sunkaus darbo dar
bininkų gyvenimą buržuazi
niuose kraštuose, to nežino.
' Dar toliau :

• ’ * i

Už įleidimą į šį kraštą, 
imigracijos įstaigos anksčiau 
buvo teigta, turėsime' metus 
laiko dirbti darbo įstaigos 
skirtose darbovietėse, netu
rėdami teisės be tos įstaigos 
leidimo keisti darbo. Tačiau 
dabar paaiškėjo, kad skirto
se vietose privalėsime išdirb
ti apie du metus laiko, ir tik 
tada paaiškės, ar turėsime 
teisę gauti Australijos pilie
tybę.

Vadinasi, Australijos ka
pitalistai pabėgėlius ir čia 
prikirto. Jie turės išdirbti 
mažiausiai dvejus metus 
prie sunkaus fizinio darbo' 
ir tik" tuoįmet gal gaus teisę 
iš ten persikelti ir, gal, bus 
prileisti prie Australijos pi
lietybės.

Taigi pabėgėlių gyveni
mas Australijoje nėra pa
vydėtinas. Jei jie ten ilges
niam laikui pasiliks, turės 
stoti į darbininkų1' organi
zacijas ir kovoti .prieš savo 
išnaudotojus. O tuomet bur
žuazine spauda apšauks 
'juos bolševikais!...

Kurie pabėgėliai dar yra 
Vokietijoje, turėtų 
imti dėmesin. '

Jięms vienintelis kelias 
lieka: ne imigruoti kur nors 
“į platij pasaulį”, bet grįžti 
savo gimtinėn, grįžti Tary
bų ' Lietuvon,' kur yra už
tenkamai darbo ir duonos.

tatai

dėjo, Amerikos Lenkų Kongreso pirjnininkas Charles 
Rozmai’ek. Jei tik po vieną' dolerį kiekvienas lendąs pa
aukos, Komitetas pasidarys milijonus!

Galima tik tiek pridėti, kad šis komitetas pasiima 
ant savęs per didelį darbą, kitdis žodžiais, užsideda ant 
savęs per didelį' kepurę. Ją^vėjas greitai nuneš. '

Labai skaudu, kad pasinė
rusių į emigracijos dumblą 
tautiečių tarpe yra ir profe
sorių, docentų, inžinierių, ar
chitektų ir ’kitų specialistų, 
kurie reikalingi savo tėvynei, 
savo tautai.

Lietuviai inteligentai, lietu
viai architektai,, inžinieriai, 
mechanikai, technologai, sta
tybininkai—tikrieji savo tau-' 
tos ir tėvynės patriotai — 
nelaukdami priminimo arba 
paraginimo suprato, kad jų 
šventa pareiga savo darbu, 
žiniomis ir sugebėjimais pri
sidėti prie spartesnio vokiškų
jų okupantų nuniokoto krašto 
atstatymo, prie mūsų gražio
sios Lietuvos pramonės išvys
tymo, prie mūsų tautinės kul
tūros suklestėjimo.

Nesigirdami Lietuvos 
nieriai,® technikos mokslo 
buotojai bei specialistai 
pasakyti Jumsv

—Kolegos, per tą laiką, kū
nų Jūs sugaišote svetur, mes 
tėvynėje nuveikėme daug di
delių ir gražių darbų.

Pradėkime nuo universiteto. 
Turėjome tik vieną technikos 
fakultetą, o dabar Vytauto 
Didžiojo Universitete turime 
net 5 įvairių technikos mokslų 
šakų fakultetus.

Pirmas--statybos fakultetas. 
Jo dekanas docentas Vabale- 
vičius.. Dėstytojai: profesoriai 
Vasiliauskas, Bistrickas, Ra- 
tautas, docentai Stonis, Mi
kuckis, Macevičius, Vintartas, 
Klimavičius ir daugelis kitų.

Antras — architektūros fa
kultetas, kurio dekanas yra 
architektas prof. Stulginskis. 
Dėsto profesoriai: 
Sčesnulevičius, Verbickas, 
centai Belinskis, Janulis, 
košaitis, Jokymas ir kiti.

Trečiam, mechanikos 
kulte tu i vadovauja docentas 
Milenskis.; Čia katedrų vedė
jų tarpe prof, Vytautas Mo- 
šinskis, tėvas, prof. Antanas 
Graurogkas, prof. šibanovas, 
docentai Jodikaitis, Matuko- 
nis, Sadauskas.

Elektrotechnikos fakulteto 
dekanas yra prof. Baršauskas. 
Dėstytojų tarpe prof. Kaula- 
kis, docentas Stanaitis, Kau
nas, Šimkūnas, Zdanys.*

Chemįnės technologijos fa
kulteto dekanas yra docentas 
Vidmantas. Dėsto akademi- 
kas-prof. Purenąs, prof. Jode- 
lė ir prof. Janickis, docentai 
Banaitis, Sližys, Mituza ir kiti.

Studentų šiuose fakultetuo
se turime kelis kartus dau
giau, negu prieškariniame 
technikos fakultete. Jaunimą 
traukia į technikinio profilio 
fakultetus plačios perspekty
vos, atsivėrusios inžinieriams, 
architektams bei kitiems spe
cial istams Tarybų Lietuvoje.

B u rž u a z i n ė j e Li etų vo j e. 
moksliniam darbui, kaip pri
simenate, neturėjome reikalin
gų sąlygų ir perspektyvų. Kas

inži- 
d ar
gai i

Stasys 
do- 
Lu-

fa-

Monarchistai Vis Žudo 
Graikę Demokratus

Athenai, Graikija.— La- 
ri.ssoįe tapo sušaudyta dar 
10 . demokratinių graikų, 
pagal monarcho-fašistų ka
rinio teismo sprendimą. So
stinėje Athenuose areštuo
ta dar 40 žmonių kaip par
tizanų rėmėjų.

Lake Success, N. Y.—Pa
lestinos žydai reikalaują, 
kad Jungtines Tautos su
stabdytų arabų atakas 
prieš to krašto žydus.
7 i’l/1 • . ■ • . .

Maskva, i—• Kovo 22 d. 
čia prasidės derybos dėl 
draugiškumo ir apsigynimo' 
sutarties tarp Suomijos ir 
Sovietų.

Skaičiuojama, kad tik 
vienas iš Šimto vedusių 
amerikonų mėgsta šokti.1

----  ■■■■ ■ I «.

(Iš Prof. Juozo Indriūno Laiško ypač Mokslo darbuotojams ir
Lietuviams Pabėgėliams)

kita dabar. Kaip ir visoms 
mokslo šakoms, technikiniam 
mokslui atsivėrė plačiausios 
perspektyvos ir sudarytos pui
kiausios sąlygos.

Tarybų Lietuvos Mokslų 
Akademijoje įkurtas techni
kos mokslų institutas, .kurio 
vadovybė patikėta' man. In
stitutas turi šiuos (j posky
rius: technikinės fizikos, ener
getikos, vandens ūkio, staty
bos ir inžinierinių konstrukci
jų, mechaninės technologijas, 
tekstilės technologijos.

Be daugelio profesorių, do
centų, įtraukėme į instituto 
darbuotojų eiles nemaža jau
nosios kartos inžinierių, pa
vyzdžiui, BlinštrUbą, Bartuš- 
ka, Rišeliauska. ‘

Be kitų problemų, institu
tas šiuo metu uoliai varo pir
myn Lietuvos upių tyrinėji
mą, atsižvelgdamas į jų pa
naudojimo galimumą energe
tikai ir vandens keliams.

Jei seniau disertacijos bū
davo retai rašomos, tai dabar 
galima pasidžiaugti dideliu 
skaičiumi sėkmingai apgintų 
disertacijų moksliniam laips
niui įgyti. šiuo metu rašo
ma keliolika mokslinių’ diser
tacijų įvairiomis temomis, pa
švęstos mūsų respublikai ak
tualioms problemoms. Įsteigta 
prie mokslų akademijos aspi
rantūra dar labiau paspartins 
mokslo darbuotojų kadrų ug
dymą.

“Pagrindinė technikos speci
alistų, architektų ir inžinierių 
masė dirba didelį praktišką 
darbą statyboje, pramonėje, 
projektavimo organizacijose 
bei kitose liaudies ūkio šako
se.

Dirbant praktišką darbą, in
žinieriai ir kiti sjpecialistai 
naudojasi tais plačiais galimu
mais, kuriuos atvėrė planinga 
socialistinio ūkio sistema. In
žinieriai, technologai, archi
tektai turi visas sąlygas pil
nai atskleisti ir praktiškai 
pritaikyti savo žinias ir gabu
mus. Jie nepriklauso, kaip 
tai seniau būdavo, nuo priva
čių kapitalistų, rangovų, fa
brikantų kaprizų ir pastarų
jų privataus biznio išskaičia
vimo.

Lietuvoje jau atstatytos be
veik visos vokiškųjų okupantų 
sugriautos įmonės, pastatytos 
ir statomos naujos įmonės. 
Daugumas senų įmonių -žy
miai išplečiamos.

Nebeįmanoma išvardinti net 
dalį sėkmingai dirbančiųjų in
žinierių ir architektų. Pasi
tenkinsim paminėję kelias 
pavardes.
Projektavimo srityje darbuo

jasi Jums Agorai pažįstami 
prof 
ruošęs, be kitų 
jok tų, Akmenės 
briko statybos 
chitektai Peras, 
čas, šabanas, Dųž-Dušauskas, 
inžinieriai Vitkus, Antanas ir 
Jonas ■ Raškeričiai, Kamins
kas, Ražaitis, Ivanauskas. 
Jankauskas ir kiti.

‘Iš dirbančiųjų Statybos Mi
nisterijos sistemoje paminė
siu brolius Algirdą ir Stasį 
Jurevičius, Gediminą žalgą. 
Ragauską, Petrą Jarošiūną, 
Paškauską, Dvarnauską, Nau
joką. **

Stambiausioms mūsų respu
blikos pramonės jmonefns 
vadovauja inžinieriai lietuviai. 
Pavyzdžiui, “Inkaro” direkto
rius yra inžinierius Mickevi
čius, “Kauno Audinių” f vy
riausias inžinierius' yra Braz
džionis,' Plungės linų fabriko 
— Eidukevičius, “Litekso” — 
Petrulis, “Drobės” — Jurevi/, 
čius, ir

Mūsų sėkmingai atsikurian
čiam ir sparčiai 
čiam liaudies1 ūkiui reikia vis 
daugiau ir daugiau specialis
tų. Darbo Lietuvoje daug, jo 
užtenka ir užteks visiems,

Argi nežinote, kad Lie
jau veikia 3,500 pra- 
įmonių, atstatyti ir 
pastatyti tūkstančiai

tėvynėje dažnai svars- 
ateities

Kiek tuščių

gerai 
inž. Pr. Morkūnas, pa- 

stambių pro- 
cemento fa- 

projektą, ar- 
šešelgis, Bu-

specialistams.
Stačiai juokinga mums at

rodo, kai sužinome, kuo kai 
kurie iš Jūsų užsiima emigra
cijoje. Ar tai ne juokinga, 
kad užuot' grįžę į tėvynę ir 
dirbę kūrybinį darbą, jūsų 
tarpe’ ruošiami fantastiniai 
projektai būsimam Lietuvos 
atstatymui. Ar tai ne juokin
ga, kai'kai kurie profesoriai, 
inžinieriai, architektai kaž 
kokiame Vokietijos miestelyje 
diskusuoja apie būsimą Lietu
vos atstatymą? Nejaugi .jūs 
jau tiek suagituoti ir suklai
dinti, kad nežinote, jog Lie
tuvos pramonė, geležinkeliai 
ir kitos pagrindinės liaudies 
ūkio šakos jau iš esmės atkur
tos ? 
tuvoje 
monės 
naujai
namu ? €

Mes
tome ir gvildename 
problemas, susijusias su busi
mąja statyba. Pavyzdžiui, 
klausimus apie galingų hidro
elektrinių statybą, naujų pra
monės šakų išvystymą, nes 
tai, apie ką buržuazinėje 
Lietuvoje svajojome, šiandien 
virto tikroveė.
kalbų buvo apie cemento fa
briką, o šiandien cemento fa
brikas Akmenėje jau statomas 
ir netrukus mūsų statybinėse 
aikštelėse bu^ vartojamas lie
tuviškas cementas. .Mūsų li
nams nereikia ieškoti rinkų 
užsieniuose. Statomas Biržuo
se linų kombinatas “Siūlas” 
per metus sunaudos beveik 
tiek žaliavos, kiek seniau iš
veždavo į užsienius, parduo
dant pusdykiai mūsų valstie
čių prakaitu užaugintą linų 
pluoštą anglų ir kitiems ka
pitalistams.

Kiekvjenam iš jūsų—ar tai 
profesoriui Kolupailai ar ar
chitektui Žemkalniui - Lattfls- 
bergui, kiekvienam doram ir 
gabiam specialistui ar mokslo 
darbuotojui Tėvynėje atsiras
tų kalnų kalnai realių, prak
tiškų darbų..

Keista ir skaudu, kai jau
nas, gabus inžinierius Vytau
tas Mošinskis blaškosi kaž
kur užsieniuose, kai jo kolega 
74 m. amžiaus su jaunatviška 
energija dirba mokslinį ir pe
dagoginį darbą, Mes stebimės 
ir nesuprantame, kodėl ne
grįžta į Kauną docentas Vy
tautas Sčesnulevičius, kur- jo 
brolis yra visos visuomenės 
gerbiamas profesorius.

Mieli tautiečiai!
Nedvejodami grįžkite į gim

tąjį kraštą. Tik tėvynėje pil
nai galėsite išnaudoti savo kū
rybinius gabumus. Esu tikras, 
kad kiekvienam lietuviui, ku
rio širdyje neužgeso tauraus 
patriotizmo ugnis, negali būti 
didesnės laimės, kaip laime 
dirbti savo tėvynėje, savo 
tautai. z ,

Mes, tiksliųjų mokslų spe- 
zcialistai — inžinieriai'ir tech
nikai esame pratę galvoti ne

praktiškai, samprotau- 
tiksliais skaičiais

Kiekvienas iš jū- 
šalį gandus, pra- 

šmeižtus, ku-

tt.

besiplečian-

aliai, 
ti remiantis 
ir faktais.

Kolegos ! 
sų, atmetęs į
simanymus ir 
riais maitina jus tie, kurie su
interesuoti lietuviškos emįgrą- 
cijos buvimu, tūri prieiti vie
nintelės išvados — grįžti į 
Lietuvą.

Mes esame įsitikinę, kad 
profesoriams, inžinieriams, ar
chitektams, laikinai atsidūru- 
siems svetur, nepakeliui su 
kubiliūnais, p 1 e c h a v i čiais, 
paukščiais ir jiems panašiais 
pardavikais ir budeliais.

Jūsų vieta tėvynėje, Lie
tuvoje tarpe lietuvių, kur jūs 
esate reikalingi, kur galite bū
ti naudingi savo valstybei, sa
vo tautai, kur galėsite laisvai 
ir pilnai išvystyti savo žinias 
ir gabumus. z x

Prof. Juozas Indriūnas.

2 pusk—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)-* Tree., Kovo 17, 1948
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Darbo žmogus yra laimingas tada, ka

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

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!

NUOSTABŪS DEŠIMTMEČIAI 
MOTERŲ GYVENIME

Mūsų gyvenamieji laikai 
•— didžiu sukrėtimu ir di
džiųjų įvykių, taipgi didžių 
ir greitų darbų laikai. Kar
tais net pavargstame, pri
lįstame, norisi snūstelti. 
Tačiau veik kas dieną įvyk
sta kas nors nepaprasto, 
kas sudrumsčia ramybę. 
Niekam, kas mato pasaulį, 
netenka kandidatuoti į 
“septynis brolius miegan
čius.”

Tarp daugelio tų prajovų 
bene labiausia stebinantis 
bus tarybinių moterų paki
limas į niekur kitur negir
dėtus ir neatsiektus aukš
čius.

Štai ką pasakojo Jungti
nėse Tautose (svarstyme 
pasaulio moterų problemų) 
dvi Tarybų Sąjungos dele
gatės Elzbieta A. Popova, 
advokatė, ir Evdokia Ura
lova, Tarybinės Baltrusijos 
Respublikos švietimo mi
nistras:

Jų šalies — Tarybų Są
jungos — Aukščiausion Ta- 
rybon 1946 metų rinkimuo
se buvo išrinktos 277 mote
rys iš ten esamų 1,339 at
stovų. Daug moterų yra at
skirų respublikų ir autono
minių sričių seimų nariais. 
Nemažas skaičius moterų 
yra ministrais ir jų padėjė- 
jais-pavaduotojais, tų įstai
gų darbo vedėjais.

Mokslas — vyriausia 
priemonė pasiruošti pačiom 
ir ^paruošti kitus naudin
gam pilietiniam gyvenimui. 
Moterys ne vien tik godžiai 
makosi, bet ir moko, 766 
tūkstančiai yra mokytojo
mis ir apie milionas eina 
įvairiausias pareigas švie
timo srityje. Vienais tik 
praėjusiais metais 1,100 
moterų gavo mokslų dakta
rų laipsnius ir paskirtis 
profesoriais ir kitoms aukš
toms pareigoms švietime.

Tobulinimas, auklėjimas 
mokslo taipgi joms jau ne
be nauja. Mokslinių tyrinė
jimų aparate veikia 25,- 
000 moterų.

Šimtas tūkstančių mote
rų yra medicinos ir opera
cijų daktarais-chirurgais. 
Virš milionas kitų moterį] 
dirba liaudies sveikatos sar-

Thana Barley ' neseniai buvo 
užgirta Miami (Florida) ar

tistų kaipo žymiausia šių 
metų teatrininke.

gyboje, gydyme.
Skaitant apie tuos milio- 

ninius skaitmenis moterų 
šalies vyriausybiniame ra
te, moksluose ir profesijose, 
galėtų atrodyti, kad mote
rys pabėgo nuo žemės. 
Anaiptol. Žemelė motulė ir
gi nėra apleista, tik nuo 
daugelio darbų, prie kurių 
moteiys per šimtmečius 
sunkiai nugarą lenkė, jas 
pavadavo moderniškos ma
šinos. Nuo kitų dar užsili
kusių sunkumų mašinos ir
gi būtų jau pavadavusios, 
jeigu ne fašistų užkartas 
jiems buvusysis baisus ka
ras ir jeigu ne kitų impe
rialistinių - fašistinių ele
mentų grąsinimas nauju 
karu.

Nežiūrint visko, mūsų ap
dainuotą žagrelę pavadavo 
traktorius. Traktorių vai
ruoti daug lengviau, negu 
buvo su žagre arti arba 
paskui vyrą artojų einant 
kuolu daužyti suplytėjusią, 
neišpurentą žemę. O tai tei
kia žemdirbei moteriškei 
progos atsitiesti, atsilsėti, 
pagalvoti. Tarybinė san
tvarka davė jai progą įsigy
ti ir mokslo. Moteris nebe 
ta.

Visai suprantama, kad 15 
tūkstančių moterų yra ko
lektyvų — bendrųjų milži
niškų žemės ūkių — pirmi
ninkais. Kitos 250 tūkstan
čių yra traktorių stočių ve
dėjomis. Dar 350,000—lau
ko darbo brigadų mobiliza- 
toriais - vedėjais.

Neįmanoma ' trumpame 
rašte išskaičiuoti viską, ką 
jos yra pasiekusios tuo 
trumpučiu laikotarpiu, per 
30 metų.

Tiktai nuvertus carizmą 
ir panaikinus išnaudojimą 
žmogaus žmogumi, įsteigus 
tarybinę santvarką Rusijos 
ir broliškų respublikų mo
terys pradėjo gyventi pilnu 
gyvenimu. Pilnas teises ir 
galimybes joms suteikė ta
rybinė konstitucija ir jos 
vykdymas praktikoje. Ly
gios teisės ir progos į viso
kius amatus ir profesijas, 
lygi mokestis už lygų dar
bą, užtikrintas rytojus, prie
žiūra vaikams, štai .kas pa
dėjo tarybinėms, moterims' 
nutrenkti varžčius ir lais
vai žengti pirmyn.

Giedrė.

Mrs. Adeline Hunnefield buvo išmesta iš buto, nepai
sant to, kad jos vyras dirba laive ir išvykęs, ir kad ji 
turi du vaiku. Kilo skandalas. Tuomet “miesto tėvai” 

patalpino ją i vieną miestavo projekto namų.

■■■
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BOSTONIETES jau darbuojasi 
RINKIMAMS; REMIA SPAUDĄ

Iš LLD 2-ros Kuopos 
Moterų Susirinkimo

Į susirinkimą 
atsilankė vidutiniai, 
žiema buvo

pilnai neišpildėm, bet 
tiek biskį prisidėjom

vis- 
prie

draugių jo, pasiųsdamos keletą da- 
Nors lykėlių (kurie buvo pasili- 

nepaprastai kę pas d. Rainardienę nuo 
sunki, bet mes vistiek pa- praėjusio pavasario pramo
gai išgalę dirbome.

Artinantis didžiai pro
gresyvių piliečių — PCA — 
konferencijai, kuri įvyks 
balandžio (April) 4-tą, Bos
tone, ir mes išrinkome 
tris atstoves. Taipgi 
darbui aukavom $15.

Kitus $15 aukavom 
bininkiškai apšvietai ir iš
laikymui demokratijos šio
je šalyje.

Taipgi turėjome porą ra
portų, kuriuos išdavė drg. 
P. Žukauskienė. Dienraš
čio Laisvės metinis paren
gimas, atsibuvęs vasario 8 
d., pavyko. Laisvei pasiųs
ta dovana $48.40.

Kitas raportas, kurį taip
gi išdavė d. Žukauskienė, 
buvo iš progresyvių pilie
čių susirinkimo, įvykusio 
vasario 21-mą, kuriame bu
vo išgirstas B. F. Kubiliaus 
raportas iš atsibuvusio PCA 
Suvažiavimo, Chicagoje.

Tą pačią dieną, tam pa
čiam tikslui mūs drg. turė
jo surengusios skanią va
karienę, o atsilankusi publi
ka sudėjo virš $100 aukų 
tam svarbiam ir dideliam 
darbui. Parengime dirbo 
draugės P. Žukauskienė, T. 
Niukienė, D. Ruplėnienė. 
Draugai joms ‘pagelbėjo.

Laisvės bazarui prižado

gOS ) . 
i

i 
tam

dar-

Parengimas
Įvyks šeštadienį, balan

džio (April) 3 d., 7 vai. va
karo, 318 Broadway. Turė
sime gražių dalykėlių, ku
rie bus galima įsigyti labai 
prieinama kaina. Taipgi tu
rėsime skanių užkandžių.

Parengimas bus panašus 
į praėjusių mėtų bazarą. 
Tad prašome visų įsitėmyti 
laiką ir rengtis prie šio 
smagaus vakaro.

Nare.

ATSIŠAUKIMAS Į VISUS MOTERŲ 
KLIUBUS BEI ORGANIZACIJAS
Gerbiamos Draugės,

Naujosios Anglijos Mo
terų Sąryšio suvažiavimas 
ir vėl jau čia. Nei juste ne
pajutome, kai metai prabė
go nuo mūsų’ praėjusio su
važiavimo. Svarstėme, pla
navome, užsibrėžėme labai 
daug nuveikti per tuos me
tus. Bet, ar ištesėjome, ką 
buvome pasibrėžusios? Aš 
manau, kad ištesėjome ir 
dar su kaupu. Kiek girdė
jau, visose kolonijose drau
gės veikė kožna pagal savo 
išgalę. Atsiekėme labai 
daug.

Šitas mūsų suvažiavimas 
turės būti dar skaitlinges- 
nis, dar didesnis, negu pra
ėjusieji suvažiavimai. Tu
rėsime, draugės, dar dau-

GROŽĖS INDUSTRIJOJE NE VISKAS 
GRAŽU BE VEIKLIOS UNIJOS

Grožės troškimas yra 
taip senas, kaip senas yra 
pasaulis. Seniausių laikų at- 
kasenose, greta įdėto numi
rėliams maisto, buvusių 
turčių kapuose randama 
indeliai su gražylais puoš
nioms ponioms ir panelėms.

Mūsų motinos irgi norė
jo būti gražiomis ir dabino
si taip, kaip jų tuometinės 
žinios . ir ištekliai leido. 
Abieji būdavo menki. At
menu, kaip samdytos mer
gos ir piemenės žiūrėdavo
me su užVydu į vieno stam
baus ūkininko dukraitę, ku
ri po pusryčių atsikėlusi il
gai prausdavosi šildytų 
vandeniu ir kvepiančiu mui
lu. Mes daugiau užvydėda- 
vome jai to muilo, negu 
miego, nors pačios pirm jos 
kėlimo būdavome jau daug 
darbo nudirbusios, šaltų ra
sų basomis kojomis išbrai- 
džiusios. Šmotelis kvaps- 
naus muilo atrodė didele 
prabanga.

Einamuoju laikotarpiu 
tik kelintoji neišgalime pus
metinių sušukavimų ir kitų 
smagių prašmatnybių. Nei 
nebeatsispiriame “pagun
dai” pagražėti. Gražinimas 
tapo didžiule industrija. 
Vienoje tik New Yorko 
valstijoje 1945 metais bu
vo 6,433 gražinimo įstai
gos, samdančios 12,411 dar
bininkų. Apie 90,nuošimčių 
(90 iš šimto) buvo mote
rys.

Didžiuma tų įstaigų ma
žytės, jose darbą atlieka 
patys savininkai arba dir
ba greta samdytos darbi-

ninkęs. Nedidelis skaičius 
įstaigų turi didžią apyvar
tą, samdosi daug darbinin
kų ir turi pelno.

Gražinime dirba daug 
jaunosios kartos lietuvių. 
Prigijusios ir grupė ateivi
jos moterų,, kaip kad Zmit- 
raitės Binghamtonc.; Bar- 
čienė, Krasauskienė, Niau- 
rienė Bostone; Abekienė, 
Andrulienė Chicagoje; Bal- 
tulionytė San Francisco ir 
kitos čia minėtuose ir ne
minėtuose miestuose. Yra ir 
vyrų grąžintojų.

Mažųjų įstaigų savinin
kams nelengva verstis jei
gu iš vienų ar dvejų ran
kų reikia išmokėti nuoma, 
brangūs įrengimai, įran
kiai, medžiagos. O žinoti 
reikia, kaip kad ir didžia
jam. Įvyksta pakaitų dėl 
mados. Yra ir naujų page
rinimų. Juos reikia sužino
ti, pritaikyti pas save.

Bent kartą per metus 
grąžintojos — tūkstančiai 
jų — su vyks ta į New Yor
ke šaukiamus suvažiavi
mus ir paradas, kad parsi
vežti naujų minčių, prie
monių, technikos. Mūsų

draugės lietuvaitės grąžin
tojos, gyvenančios rytuose, 
irgi dalyvauja. Kitos lan-- 
kosi savo srities bendradar
bių pasitarimuose.

Didelė didžiuma grąžin
tojų, tačiau, yra darbinin
kėmis pas kitus. Jų sąlygos 
buvo apgailėtinos pirm 
unijinės naujadalybinės ga
dynės ir neužvydėtinos da
bar.

Einant valstijos valdinio 
darbo department) aprėka
vimu, 1936 metais, kada įė
jo galion minimum mokes- 
ties įstatymas (uždraudi
mas mokėti mažiau), grą
žintojos gaudavo $13.47 už 
48 valandų savaitę. Stiprė
jąs unijizmas tiek tarp pa
čių grąžintojų, kaip kad ir 
aplink, negalėjo nepaveikti, 
mokestys po biskelį buvo 
keliamos.

Paskiausiuoju depart- 
mento aprokavimu, praves
tu kovo mėnesį, 1946 metų, 
atrasta, kad vidutinė ope
ratorės alga buvo $30.50 
savaitei New Yorke ir tik 
$26.86 užmiestyje. Trys iš 
dešimties uždirbo mažiau 
$25. Tik dvi uždirbo $40 ar 
daugiau. Apie 15 nuošim
čiu uždirbo mažiau $20.

Atsižvelgiant į pabrangi
mą pragyvenimo, tarnau
jančių grąžintojų uždarbiai 
turėtų pagerėti. N. G.

Šeimininkėms
šį Skyrių Veda E. VITART

ROCHESTERIETES GAUNA NAUJU 
NARIU; PARĖMĖ SPAUDĄ

giau darbų, daugiau užsi- 
brėžimų, negu pirmiau. Bet 
mes to Visai nenusigąsim. 
Mes galim' atlikti dar dau
giau, negu praeityje. Vie
nybėje — galybė.

Todėl, draugės, iš visų 
kolonijų rinkite kiek galite 
daugiau delegačių, siųskite 
jas į mūsų konferenciją, 
kad iš jos parvažiavusios 
mėgintų vykdyti mūsų tari
mus. Darbas bus sunkus, 
bet mes visos kaip viena I reikalams.

Kaip Mes Apvaikščiojom 
Moterų Dieną

Abi Lietuviu Literatūros 
Draugijos kuopos — 110 ir 
50-ta — iš vieno turėjome 
pažmonį kovo 6 dieną. Ka
dangi programos neturėjo
me, tai turėjome pobūvį 
kaipo vakarienę. Visi gra
žiai laiką praleidom. Turė
jom svečių ir viešnių gerą 
būrelį. ‘Pelno liko $108.57. 
Jį pasidalinom pusiau su 
50 kuopa.

Kovo 10-tą 110-ta kuopa 
turėjom susirinkimą. Drau
gių dalyvavo daug ir visos 
svarstė dalykus energiškai. 
Kad žymiau pagerbti Mo
terų Dieną, paaukota: Lais
vei $10, Vilniai $10, Liau
dies Balsui $10, ir civilių 
teisiu gynimui $10, viso 
$40.

Su likusiais nutarėm pa
gerbti mūsų ligonius. Drau
gai Yančiai abudu jau se
niai serga. Jančiai yra Lais
vės skaitytojai ir visuomet 
dalyvaudavo su mumis. Ki
tas ligonis, tai Benis Duo
ba. Jis irgi nesijaučia ge
rai. Duoba visą gyvenimą 
dirbo, kiek tik galėjo ir au
kavo visokiems darbininku v

mėginsime prisidėti ' prie 
žmonijos labo.

Suvažiavimas įvyks kovo 
(March) 21 dieną, 11 vai. 
ryto, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass.

Užrašų raštin.
K. Valangevicienė.

Mes labai apgailestauja
me jūsų, draugai, kad jus 
palietė tos nelemtos ligos. 
Vėliname greitai pasveikti 
ir vėl dalyvauti su mumis.

Nutarėm susidėti su sve
timtaučių grupėmis rodyti 
krutamus paveikslus, jeigu

bus galima gauti filmas, 
kokių norime. Vienai mote
rų kuopai per brangiai at
sieina.
Gavome dvi naujas nares 
—Amiliją Usevičienę prie 
110 kuopos ir N. Valantie- 
nę prie moterų kliubo. Bis
kį pirmiau prisirašė prie 
110 kp. D. Douglas ir D. 
Naujalienė. Viso naujų na
rių į 110 kp. šiais metais 
jau gavome 11. Persikėlė 
iš LLD 50 kp. P. Barzdai- 
tienė. Moterų skyrius jau 
turime 25 nares. Bravo, 
draugutės, kad mes taip 
gražiai augame ir sutikime 
gyvuojame.

Mes prašome visas • Ro- 
chesterio moteris prisirašy
ti prie mūsų. Kuo daugiau 
būsime, daugiau nuveiksi
me. O darbų yra daugybė. 
Ypatingai šiais metais eiki
me visi iš vieno, kad išrink
tume į prezidentus gerą 
žmogų, kuris eina prieš ka
rą, už taiką ir liuosybę. Ei
kime po stubas, kalbinkime 
žmones, kad balsuotų už H. 
A. Wallace. Tverkime bal
suotojų kliubus, jeigu nori
me gyventi žmoniškai.

Moterų Dienos parengi
me virėjomis buvo J. Kon- 
tenienė, Ę. Shopienė, S. Pa- 
lapienė, K. Žemaitienė, L. 
Bekešienė. Kiti dirbo: J. 
Labeika, J. Stančikas, G. 
Labeikienė, E. čereskienė, 
F. Kontenis, Manelis, J. 
Evans. Aukavo: F. Manelis 
2 galionus žirnių ir morkų.

Klemsų Sriuba
Ketvirtadalis p u o d u ko 

supjaustytų lašiniukų 
(salt pork)

pusė puoduko supjausty
tų svogūnų

kvorta klemsu
3 puodukai supjaustytų 

bulvių
3 puodukai pieno 
šaukštukas druskos 
šaukštukas Worcester

shire soso
biskis juodų pipirų.
Pakepink lašiniukus, įdėk 

svogūną ir gerai sukepink. 
Dabar supilk supjaustytas 
bulves ir skystimą nuo 
klemsų. Gerai uždengk puo
dą ir šutink j k i bulvės bus 
gatavos — apie ,15 minutų. 
Supilk pieną. Nuvalyk 
klemsus, supjaustyk, sudėk 
prie visko ir palaikyk ant 
labai lengvos ugnies apie 4 
minutes.

Niekuomet nevirink ilgai 
klemsų, nes kuo ilgiau vi
rinsite, tuo bus kietesni val
gyti.

Makaronai su Tomatėmis
Vienas ir pusė puoduko 

makaronu
1 kvorta verdančio van

dens
ketvirtadalis svaro sutar

kuoto American sūrio
3 kiaušiniai
1 puodukas tomačių

P. Vaivadienė pati iškepė 
gražų kėką, Labeikienė pa
darė sūrį, Žjikaitienė — sū
rį. Už tuos 3 daiktus gavo
me po 5 dolerius už kiek
vieną.

Vardu 110-tos kuopos, 
šifdingiausis ačiū virėjoms 
ir visiems dirbusiems, au
kavusiems ir atsilankiu
siems. Dėka visiems mes 
galėjome paremti mūsų 
spaudą ir apšvietos darbą. 
Ir gražiai pagerbėm mūsų 
moterų pasaulinę šventę.

1 šaukštukas druskos 
biskis raudono pipiro ir

gvaizdikų (cloves)
2 šaukštai sviesto
3 šaukštai miltų
1 šaukštukas Worcester

shire sauce.
Išvirk makaronus pasū

dytame vandenyje. Sutar
kuok sūrį. Pakepink svogū
ną svieste. Pilk ten tpmates 
ir sūrį, dažnai . maišant, 
įpilk Worcestershire sosą ir 
kitus prieskonius, įmaišyk 
miltus. Išplak kiaušinius. 
Nusunk makaronus. Su
maišyk viską kartu. Supilk 
į išsviestuotą blėtą, apibars-- 
tyk duonos trupiniais. Už- 
dėstyk ant viršaus kelis 
šmotelius sviesto. Kepk pe
čiuje iki dailiai pagels.

Today’s Pattern

Užsakymą, su 25 centais, 
siųskite: Amelia Burba, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Detroit, Mich.

(Tąsa)
Kraujo praliejimui išvengti, turėjau su
imti visus ministerius ir uždaryti juo? 
į Petropavlovsko tvirtovę. Bijau, kad 
toks likimas gresia ir man pačiam, nes 
eina arši agitacija prieš visus, kas tik 
gina bet kokią nuosaikesnę išeitį. Turiu 
pranešti, kad tai, ką siūlot jūs, atsako- 
minga vyriausybė ir kiti nusileidimai, 
dabar jau pavėlavę, ir. jie nieko negalės 
patenkinti. Dabar dinastinis klausimas 
pastatytas visu griežtumu.

— Bet reikia gi atrasti išeitį, — traš
kėjo Ruzskio žodžiai iš Pskovo, — rei
kia gi nuraminti kraštą ir sudaryti są
lygas, kad galėtų baigti karą taip, kaip 
mūsų didžiajai tėvynei pritinka. Ar ne
galit pasakyti, kokiu būdu pas jus nu
matoma išspręsti dinastinį klausimą?

— Su skaudančia širdim turiu atsa
kyti į tai, — perdavinėjo Rodziankos 
sielvartą aparatas.—Neapykanta dinas- 

* tijai pasiekė aukščiausio laipsnio. Bet 
visa liaudis, su kuo tik teko kalbėti man 
kreipiantis į minias ir kariuomenę, — 
tvirtai nusistačiusi kariauti iki galutino 
laimėjimo... Su Valstybės Dūma eina 

, visos Petrapilio ir Carskoje Selo įgulos; 
tas pat kartojasi kituos miestuos, niekur 
nėra jokių dvejojimų; visur kariuomenė 
pereina į Dūmos ir liaudies pusę. Vis la
biau ryškėja rūstūs reikalavimai, kad 
caras pasitrauktą savo sūnaus naudai, 
o regentu būtų Mykolas Aleksandrovi- 
čius... Generolo Ivanovo su Jurgio ka
valierių bataliono prisiuntimas sukėlė 
tik savitarpius susirėmimus, nes niekas 
negali sulaikyti kariuomenę, kuri ne
klauso karininkų. Sulaikykit kariuome
nės siuntimą, nes ji prieš liaudį vistiek 
nekovos. Geriausiu pavyzdžiu yra jūsų 
siųstoji rinktinė, kurios pirmutinis eše
lonas Lugoj prisidėjo prie sukilusios 
įgulos. Sulaikykit tuščias a'ukas .. .

—Kariuomenė Petrapilio kryptim bu
vo siunčiama vyriausios vadovybės įsa
kymu, — atsakė Ruzskis.—Dabar siun
timas sustabdytas ir generolui Ivanovui 
nurodyta, kad jis nieko nedarytų ligi 
susitiksiant su jo didenybe. Kariuome
nė fronte susijaudinusi ir nuliūdusi žiū
ri į įvykius krašto gilumoj; Jo didenybė 
sutinka patenkinti tautos pageidavimus, 
ir tėvynei esant tokio atsakomingo karo 
būklėj būtų svarbu, kad imperatoriaus 
pasiryžimas atsilieptų širdyse tų, kurie 
gali sulaikyti gaisrą.

Rodzianka prakaitavo ir jaudinosi 
skaitydamas tą telegrafo juostelę. Kiek 
priešingiausių jausmų ir minčių apėmė 
jį. Juk štai dabar caras siūlo, beveik 
maldauja jį sudaryti atsakomingą vy
riausybę, kurios jis Dūmos vardu prašė 
prieš kelias savaites, kurios jis beveik 
reikalavo vos revoliucijai prasidėjus. 
Dar vasario 27 d. caras galėjo tokiu at- 
sakomingos vyriausybės pažadu viską 
nuraminti. Bet tada caras tebebuvo už
sispyręs ir siuntė Ivanovą revoliucijos 
malšinti. Ak, kaip norėtų Rodzianka iš
klausyti caro norą ir kaip skaudu jam 
vaidinti revoliucionierių. Bet kur tau! 
Dabar nė galvoti nebegalima apie bet 
kokį pasitikėjimą caro Nikalojaus II pa
žadais. Rodzianka mato, kad darbininkų 
ir kareivių taryba įgyja vis didesnės 
reikšmės, o ten sėdį seni revoliucionie
riai dar nėra užmiršę‘1905 metų pamo
kos, kada caras buvo paskelbęs konsti
tucijos manifestą, bet progai pasitaikius 
jį sulaužė. Ne, dabar per vėlu! .

M
— Nikolai Vladimirovič, — stuksena 

juzas Rodziankos atsakymą, — mano 
širdis ir taip plyšta, o jūs ją dar drasko
te. Turiu pakartoti: aš pats vos ant 
plauko esu pakybęs ir sunkiai sulaiko
mos valdžios vadelės slysta, iš mano ran
kų. Anarchija taip išsiplėtė, kad aš turė
jau šiąnakt paskirti laikinąją vyriausy
bę. Jūsų siūlomoji priemonė pavėlavo. 
Laikas praleistas ir grįžimas nebegali
mas. Neapykanta ir įtūžimas yra apėmę 
liaudį. Norėtųsi tikėti, kad pakaks jėgų 
išsilaikyti dabartinio proto, minčių ir 
jausmų iškrikimo ribose, bet bijau, kad 
nebūtų blogiau . . . Viso labo.. . . Rod
zianka.

— Michail Vladimirovič, dar keletą 
žodžiu. Atsiminkit, kad kiekvienas

smurto keliu įvykdytas perversmas ne
gali praeiti be pėdsakų, o anarchijai 
persimetus į armiją vadovybė neteks sa
vo valdžios autoriteto, — pagalvokit, 
kas bus tada su mūsų tėvyne...

— Nikolai Vladimirovič, —- atsakė 
Rodzianka, — neužmirškit, kad pervers
mas gali geruoju baigtis ir praeiti be 
skausmo., Tada viskas per keletą dienų 
susitvarkys .. .

Geruoju . .. Tai reiškė naują primini
mą, kad Nikalojaus Ii pasitraukimas iš 
sosto neišvengiamas.

Nuvargęs Ruzskis nuėjo gulti, o gen. 
Danilovas, kuris daugiausia ir kalbėjosi 
su Rodzianka Ruzskio vardu, susijaudi
nęs tais įvykiais, pasiliko budėti ir lauk
ti naujų žinių. Pro savo langą jis matė 
caro traukinį, kuriame buvo tylu. Ne
jaugi caras miegojo?

Apie 9 valandą ryto gen. Danilovą 
pakvietė prie telegrafo aparato. Telęgra1 
favo iš Mogiliovo generolas kvartirmeis
teris gen. Lukomskis. Jis gen. Aleksėje- 
vo vardu prašė, kad Ruzskio pasikalbė
jimas su Rodzianka būtų praneštas ca
rui.

— O nuo savęs, galiu pridėti, kad, ma
no giliu įsitikinimu, pasirinkimo nėra, 
ir caras turi pasitraukti. To reikalauja 
Rusijos ir dinastijos gerovė. Pranešk tai 
Ruzskiui nuo manęs.

Iš to buvo aišku, kad Mogiliove, vy
riausiojo vado būstinėj, jau viešpatavo 
Rodziankos patartas nusistatymas apie 
neišvengiamą caro pasitraukimą.

Iš ryto Pskovo stoties perone buvo 
daug daugiau gyvybės, kaip išvakarėse. 
Vaikščiojo daugybė iš Petrapilio atvy
kusių karininkų, dalinosi įspūdžiais, pa
sakojo apie pergyventus šiurpius mo
mentus, kada kareiviai grasino karinin
kam, o kai kuriuos pasipriešinusius net 
nužudė.

Rūmų ministeris grafas Frederiksas 
iš tų karininkų sužinojo, kad jo namai 
Petrapily išplėšti ir sudeginti. Niekas 
negalėjo pasakyti, kas įvyko su sergan
čia Frederikso žmona. Susirūpinęs pasi
rodė iš caro traukinio Vojeikovas, nes 
jis, kaip Frederikso žentas, jaudinosi 
dėl savo žmonos likimo. Ir kiti caro paly
dai pasirodė iš caro traukinio, klausinė
dami apie savo artimųjų likimą, klausy
damiesi pasakojimų apie Petrapilio įvy
kius, apie gaisrus, policijos nuovadų iš- 
daužymus, valdžios žmonių suėmimus, 
jūrininkų sukilimus Kronštate, revoliu
cionierių daromas kratas aukštų monar
chijos asmenų butuos.

Atvykęs pas carą 10 vai., generolas 
Ruzskis pasiūlė jam susipažindinti su 
nakties pasikalbėjimu. Caras paėmė iš 
Ruzskio lakštelius su užlipdyta ant jų 
telegrafo juostele ir įdėmiai perskaitė.

“Baisiausias perversmas. 
ja . .. neapykanta ciesorienei 
lu ... dinastinis klausimas
nėra ... kad caras pasitrauktų .. .z sū
naus naudai... Mykolas Aleksandrovi- 
čius... vadelės slysta iš rankų . .. laiki
nąją vyriausybę.. . kad nebūtų blo
giau ...” — mirgėjo caro akyse rūstūs 
žodžiai iš telegrafo juostelės.

Skaityti baigęs, caras atsistojo, priėjo 
prie lango ir pradėjo žiūrėti, lyg kažką 
staiga nepaprasto pamatęs. Kurį laiką 
taip pastovėjęs, caras vėl atsisuko į 
Ruzskį ir gana ramiu balsu pradėjo kal
bėti apie naują būklę. Ruzskis pareiškė 
visai ir neišsiuntęs vakarykštės telegra
mos, kuria caras reiškė savo sutikimą 
sudaryti atsakomingą vyriausybę, nes 
tai jau aiškiai pavėluotas žygis.

Nejaugi nėra išeities? Nejaugi tai jau 
tas kritiškasis .momentas, apie kurį ca
ras ne kartą su šiurpu pagalvodavo? O 
gal tai tik gąsdinimai? Tokie pat gąsdi
nimai, kaip 1905 m. spalių mėnesį, kada 
dėdė Nikalojus grasino nusišausiąs, jei 
nebus pasirašytas manifestas? Gal da
bar kaip tik reikalinga sukaupti visą pa
sipriešinimo jėgą ir nenusileisti? Ak, 
kad čia būtų jo žmona ir suteiktų jam 
dvasios 
nemato 
rė'jo.

anarchi- 
. per vė- 

išeities

paramą. Aplinkui savęs caras 
nė vieno tvirto ir patikimo pata-

(Bus daugiau)

(Tąsa) 

XI.
Ankstybą 1936 metų pa

vasarį mudu sut Petru pir
mą kartą pakliuvome į Ta
rybų Sąjungą. Nedidelėje, 
bet gan margoje mūsų, eks
kursantų, grupėje buvo 
įvairių pažiūrų ir nusista
tymų žmonių, daugiausia 
dailininkų. Kada mes per 
Tartu ir per Taliną nuva
žiavome j Leningradą, mū
sų tarpe buvo ir tokių, ku
rie, pąmatę Leningrado 
gatvėje numestą papiroso 
nuorūką, darė rūkščią mi
ną, 
tus 
m i 
mą. 
mane, traukte traukė nau
jasis pirmą kartą matomas 
socialistinis pasaulis. Mes 
daug vaikštinėjome vienu 
du po miestą, gėrėjomės 
puikiosiomis Nevos . kranti
nėmis, Variniu raiteliu, 
Isaakijaus soboru. Mes il
gai žiūrinėjome ir stebėjo
mės nepaprastais Ermitažo 
meno turtais, Rusų muzie
jaus rinkiniais. Drauge 
mudu matėme puikius Le
ningrado teatrų pastaty
mus, kine žiūrėjome tada 
tiktai išleistą filmą “Mes iš 
Kronštato.” Lankėmės lite
ratūros muziejuje, vietose, 
susijusiose su didžiųjų ru
sų rašytojų — Puškino, Go
golio, Dostojevskio vardais. 
Iš kiekvieno pokalbio su le
ningradiečiais, iš kiekvie
nos smulkmenos, su kuria 
teko mums susidurti, dvel
kė naujo gyvenimo, naujų 
žmonių santykių kvapas. 
Maskvoje užsimezgė mūsų 
pirmosios literatūrinės pa
žintys. Jau tada Petras 
Cvirka įsigijo artimų drau
gų, jų tarpe drg. Apletiną, 
Deičą, Stasovą. “Vokse” 
mums teko susipažinti su 
įžymiais Tarybų Sąjungos 
rašytojais ir dailininkais. 
Mes lankėmės tada ir Ra
šytojų Sąjungos klube, kur 
buvome be galo nuoširdžiai 
sutikti. Maskvos 
tai Tretjakovo galerijoje, 
Vakarų Meno 
Puškino vardo 
darė mums didžiulį įspūdį. 
Su dideliu ir nuoširdžiu su
sižavėjimu Petras Cvirka 
stebėjo judrų Maskvos gy
venimą, domėjosi visa kuo, 
ką tik galima buvo pamaty
ti per porą savaičių, mūsų 
išbūtų tada Tarybų Sąjun
gos didmiesčiuose. Nepa
prastas miestų judrumas, 
sriautingumas, socialisti
nės statybos tempas, kuris 
toks pastebimas buvo ypa
čiai Maskvoje, nuoširdu
mas ir atvirumas literatu-1 
ros ir meno atstovų, ku-

ANTANAS VENCLOVA.

vaidindami nepapras- 
europiečius ir reikšda- 
didžiausią pasipiktini- 
Petrą Cvirką, kaip ir

ma,” antrąja motina, rū
pestinga, tylia, atjaučian
čia ir suprantančia. P. 
Cvirka, gyvendamas Fre
doje, labai daug skaitė, 
nuolat buvo gamtoje, tvar
kė sodelį, meškeriojo Ne
mune. Jis buvo čia tartum 
vėl savo tėviškėje, prie to 
paties vaikystės draugo 
mėlynojo Nemuno, tik šį 
kartą nebejautė nei alkio, 
nei šalčio. Jis gyveno 'toje 
meilioje laimingos šeimos 
atmosferoje, kuri įkvepia 
darbui ir kūrybai. Vienin
telės pajamos — rašyto j iš
kas honoraras leido 
Cvirkai gyventi kukliai, 
čiau kas savaitė ir 
vaikščiojo policininkas 
mokesčių inspekcijos 
tais, reikalaujančiais
mokėti nelengvai sumoka
mus mokesčius ir grasinda
mas varžytinėmis, rėngda- 
masis aprašyti darbo sta
lelį ir lentyną su knygomis 
:— vienintelį rašytojo tur-

ta-v • čia
su 

raš-
su-

meno tur-

muziejuje, 
muziejuje

pa- 
na-

riuos mums teko sutikti— 
visa tai mums darė /labai 
gilų ir gerą įspūdį ir dar 
labiau didino mūsų susido
mėjimą Tarybų Sąjungos 
gyvenimu ir kultūra. Šis 
pirmasis susilietimas su 
naujojo pasaulio gyvenimu 
ir žmonėmis turėjo P. Cvir
kai lemiąpios reikšmės. Po 
šios kelionės jisai galutinai 
virsta nuoširdžiu Tarybų 
Sąjungos draugu. Vėlesnie
ji atsilankymai Tarybų Są
jungoje tik dar labiau su
stiprina jo simpatijas, iš
plečia jo asmeniškų draugų 
ratą, daro jį vienu ryškiau
sių Tarybų Sąjungos lai
mėjimų propagatorium dar 
buržuazinėje Lietuvoje. Nu
virtus Smetonos režimui, 
P. Cvirka nė valandėlės ne
svyruoja dėl savo kaip žmo
gaus ir kaip rašytojo kelio. 
Jau tada jisai — neparti
nis bolševikas, sąmoningas 
kovotojas dėl socialistinės 
Lietuvos sukūrimo.

XII.
Vedęs Petras Cvirka 

lieka Donelaičio gatvės
mų rūsį ir įsikuria naujoje 
vietoje — Kauno priemies
tyje už Nemuno, vadinama
me Aukštąja Freda, Tech
nikos prospekte No. 3. Čia 
su žmona jisai išgyvena li
gi pat tarybinių laikų. Me
diniai namai su gražiu so
deliu, su stikline veranda 
virsta rašytojui ta vieta, 
kurioje jisai praleidžia lai
mingiausius savo gyvenimo 
metus, kur jis parašo to
kius reikšmingus veikalus, 
kaip “Žemė maitintoja,” 
“Meisteris ir sūnus,” “Kas
dienės istorijos,” visą eilę 
knygų jaūnuomenei. Petras 
Cvirka šiuo metu . gyvena 
išimtinai .iš savo rašytojiš- 
ko honoraro. Visiška tyla 
aplinkui, nepaprastai graži 
gamta — pavasarį žydintys 
maži sodeliai, vasarą — 
Nemunas tuojau pat, nusi
leidus nuo kalniuko, žiemą 
— šerkšnoti Fredos gatvių 
ir alėjų peizažai — iš tik
rųjų, ši vieta atrodo tiesiog 
sukurta menininkui. Kul
tūringi žmonės, į kurių-tar
pą- pakliuvo rašytojas, se
niai nejautęs namų šilimos, 
žmonės, kurie vertino jo 
talentą ir suprato jo darbą, 
ramybė ir šeimos jauku
mas — visa tai tiesiog 
praskleidė jo kūrybines ga
lias ir sudarė jam sąlyga's 
produktingam, įkvėptam 
darbui. Čia gyvendamas, 
jis ypačiai pamilo savo uo
švę, nepaprasto švelnumo 
ir kultūringumo moterį, 
kuri greitai virto jam “ma-

Reikia pažymėti, kad P. 
Cvirk. niekad neįprato dirb
ti sistematingai. Ištisus mė
nesius jis praleisdavo gam
toje, kelionėse po Lietuvą, 
su meškere prie įvairių 
upių ir ežerų, bendrauda
mas su liaudimi, susitikda
mas su draugais. Jis dirb
davo priešokiais, užsidaręs 
kambaryje kartais keliems 
mėnesiams, tuo metu maža 
tesirodydamas mieste.

(Bus daugiau)

Susiorganizavo Lietuvių 
Politinis Kliubas

Vasario 29 d. buvo sušauk
tas lietuvių Amerikos piliečių 
susirinkimas Draugijų Svetai
nėje. Atsilankė skaitlingas 
būiys piliečių. Apdiskusavus 
dabartinę padėtį mūsų šalyje, 
kaip tai, būsimus rinkimus, 
reakcijos siautimą, CIO uni
jų reikąlus, kaip tai, motyn.ą 
pažangių darbininkų iš dar
bo, prieita išvados, kad rei
kia organizuoti stiprią orga
nizaciją, kuri veiktų busimuo
se rinkimuose.

Aišku, kad piliečiai gali su
valdyti karo kurstytojus ir 
reakciją, jeigu tik žinos, ko
kius kandidatus reikia rem
ti ir kuriuos atmesti. Nutar
ta suorganizuoti Lietuvių 
Amerikos Piliečių Politinis 
Kliubas, kuris veiks tais rei
kalais. Išrinkta valdyba. Pir
mininkas — J. Danta, vice
pirmininkas — St. Tvarin, 
sekretorius — J. Gugas, iždi
ninkas — Aranuk.

Narinė mokestis bus $1 
metams. Tuojau narių susira
šė apie 75. Kviečiame ir kitus 
lietuvius prisirašyti prie kliu- 
bo. Matykite valdybos narius 
ir gausite reikalingas infor
macijas. St. Tvarin.

Devynios svetimos šalys 
yrą išleidusios paštaženk- 
lius su velionio prezidento 
Roosevelto paveikslu.

|J. J. Kaškiaučius, M. D.|
% 530 Summer Avenue, T

Newark 4, N. J. T
HUmboldt 2-7964 ?
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PITTSBURGH, PA
Jos State St., Wilmerding, Pa, 

Prasidės kaip 8 vai. vakare.
Sekmadienį, kovo 21 d.,

koncertas įvyks Lietuvių Mok
slo Draugijos name, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa. 'Koncer
tas prasidės kaip 3-čia vai. 
dieną. Vakare, 6-tą vai., bus 
pagaminta skani vakarienė. 
Programoj dalyvaus 
nių dainininkų.

Visi Pittsburgho, 
dingo ir apylinkės
dalyvaukime koncerte.

Menkeliūnaitė pas Mus. 
Koncertas Žavės 
Pittsburgiečius

Menkeliūnaitė yra garsi 
operų dainininkė. Pirm an
tro pasaulinio karo ji« Ame
rikoje pagarsėjo savo daino
mis ir koncertais. Visi Ame
rikos lietuviai ją žino. Per 
apie paskutinius dešimts me
tų Menkeliūuaitčs mes, ameri
kiečiai, neturėdami, grojom 
jos įdainuotus rekordus ir 
džiaugėmės. (

Dabar Menkeliūnaitė ir vėl * cel‘tas tai bus mūsų anksty-
pas mus. Ji sugrįžo trumpam 
laikui iš Italijos. Pirm karo 
ir laike karo ji Italijoj daina
vo ir lavinosi. Aš tikras esu, 
kad jos žavingai skambantis 
balsas dabar dar daugiau yra 
pralaviritas. Paklausysim, pa- 
sidžiaugsim ir spręsim.

Jos koncertą rengia LDS 
8-ta apskritis, š e š t.a d i e n j 
(subatos) vakare, kovo 20 d., 
įvyks Lietuvių Svetainėj. 100

ir vieti-

Wilmer 
lietuviai 

Kon-

vas pavasarinis parengimas, 
kur vieni su kitais pasimaty
sime, sueisim ir vieni kitiems 
dešinę paspaudę pasikalbėsim, 
Na, tai visi pasimatysim kon
certe ir po to laike skanios 
vakarienės. J. Miliauskas.

Paryžius. — Francijos 
valdžia nedavė leidimo at
vykti Lenkijos rašytojui 
Janui Kettui.

Paul Gustas Funeral Home,
INC.

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

LIETUVIS LAISNIUOTAS GRABORIUS
' Telefonuokite dieną ar naktį

EVergreen 7-4774

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

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

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

i
i

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.

4 pu#!.—Laisvė (Liberty^Uth.Daily)-* Tree., Kovo 17, 1948



VISI DIRBKIME UŽ HENRY 
WALLACE JUDĖJIMĄ

paveldėjo F. 
politiką, visiš- 
Wall Streeto 
savo kabinetą

Jau visiems aišku, kad 
prezidentas ■ Trumanas, vieto
je sekęs savo 
D. Roosevelto 
kai pasidavė 
įtakai, užpildė
tokiais^ stambiais Wall Stree
to bankieriais, kaip Robert 
A. Lovet, James F. Forrestal 
ir -W. A voreli Harriman. Tai 
stambiųjų J. V. ir tarptauti
nių bankų atstovai, ekonomi
niai rojalistai, kurie dabar 
dominuoja Trumano adminis
traciją Wall Streeto naudai. 
Dvilypis senųjų partijų šalies 
kongresas taipgi daro viską, 
kad patenkinti Wall Streeto 
pelnagrpbių pageidavimus. O 
tų stambiųjų pelnagrobių vy
riausiu pageidavimu yra, kad 
jų rankos būtų liuosos darbo 
žmonių išnaudojimui iki gy
vam kaului; ne vien Ameri
koje, bet ir kitose šalyse.

Trumano administracija ir 
kongresas stengiasi tuos pel
nagrobių pageidavimus pilnai 

‘patenkinti. Jie panaikino vi
sokias kainų kontroles, ne
trukdo spekuliacijos žmonių

pragyvenimo reikmenimis, su
daužymui darbo unijų galios 
ir atėmimui jų politinių teisių 
išleido Hartley-Taft bilių. O 
prieš tuos, kurie veda kovą 
prieš tą visą blogumą — įstei
gė Visokias raganų gaudymo 
įstaigas, kurios darbo žmonių 
vadus ir abelnai progresyvius 
žmones terorizuoja be jokio 
prasikaltimo, baudžia kalėji
mu ir didelėmis piniginėmis 
pabaudomis.

Trumano doktrina, Marša
lo planas ir galingas karinis 
prisirengimas yra naudingas 
Wall Streeto pelnagrobiams, 
kad apsaugoti jų įdėtą kapi
talą ir užgrobtus gamtos šal
tinius kitose šalyse bei paver
gimui kitų šalių Wall Streeto 
naudai. O toks neribotai pil
dymas pelnagrobių pageida
vimų veda mūsų šalį į pavo
jingą padėtį — link baisaus 
karo bei fašizmo.

Todėl Jungt. Valstijų 
dis šiuose prezidentinių 
kimų metuose, privalo

DIDYSIS LALIO

ŽODYNAS
Iš dviejų dalių

Lietuviškai-Angliška 
Angliškai-Lietuviška

Labai praktiškas žodynas.
Audimo Apdarais

KAINA $16.00.
Kartu su užsakymais 
siųskite ir pinigus

Turime tik ribotą skaičių, 
[įrašome pasiskubinti užsisakyti.

LAISVĖ 
427 Lorimer Street 

Brooklyn 6, N. Y.
-

liau- 
rin- 

sku- 
biai pasiruošti, kad galėtų iš
sirinkti sau tikrai demokrati
nę valdžią. Henry A. Wallace 
yra pasiryžęs tam vadovauti,

Fotografas.
' Traukiu paveikslus familijų, ves- ' 
n tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 

k lūs ir 
sudarau 

||lrikoniškais.
Hjkalui' esant 
^/padidinu tokio1 
w dydžio, kokio pa- ■■ 
’•geidaujama. Tai- 

pogi atmaliavoju" 
įvairiom spalvom, "

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

■ Kampas Broadway ir Stone Ave., prie1 
" Chauncey St., Broadway Line.

Tel. GLenmore 5-6191 “

O *

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Egzaminuojam Akis,' 
i Rašome Receptus 
jDarome ir Pritaikome Akinius

Drs. Stenger & Stenger
Optometrists

394-398 Broadway
Brooklyn, N. Y.

Tel. ST. 2-8342

Matthew 
BUYAUSKAS 

Laidotuvių Direktorius

Liūdnoje valandoje simpatiškai 
ir asmeniškai patarnauja už 

prieinamą atlyginimą.

Moderniškai {rengtos Koplyčios 

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

Tel. MArket 2-5172

tik mes privalome remti Wal
lace’o judėjimą visais mums 
galimais būdais. Tik Wallace 
su kitais Roosevelto naujos 
dalybos pasekėjais, sumobili
zavęs mūsų šalies progresyvų 
liaudį, galės išvesti mūsų šalį 
iš dabartinės padėties, kaip 
kad F. D. Roosevcltas, tapęs 
išrinktu prezidentu, išvilko 
šalį iš hooverinės katastrofos.

Bet tai nėra lengvas dar
bas, reikalaujantis visų dide
lio pasišventimo,1 kad uždėjus 
progresyvę Liaudies Partiją 
ant visų valstijų baloto, kad 
atėjus lapkričio mėnesiui, vi
si galėtų balsuoti už Wallace 
ir kitus progresyvius demo
kratus. O pasišventusiems vis
kas yra galima. •

Paimkime, pavyzdžiui, Ka
lifornijos progresyviams žmo
nėms reikėjo surinkti daugy
bę parašų, kad būtų galima 
uždėti Wallace’o partiją ant 
Kalifornijos baloto. Bet Kali
fornijos žmonių pasišventimas 
buvo toks, kad jie net pervir- % * 
šį padarė surinkdami arti pu
sės milijono parašų. Toks Ka
lifornijos žmonių pasišventi
mas džiugina visos šalies pro
gresyvius žmones. Bet mūsų 
spaudoje telpančios korespon
dencijos, kurios nušviečia lie
tuvių kolonijų draugijinį vei
kimą už Wallace .judėjimą vi
sai nedžiugina. Kdip kur ma
tosi net naujai susitvėrę pro
gresyviai politiniai kliubai ne
siima tikslo remti Henry A.' 
Wallace’o judėjimo.

Juk mes skaitomos Jungt. 
Valstijų žmonėmis ir todėl 
privalome būti jų gerais pa
tui jota is, kad čia palaikyti 
taiką ir demokratiją. Mes pri
valome visi susispiesti »savo 
kolonijose aplink judėjimą už 
progresyvės partijos uždėjimą 
ant baloto ir dirbti su pasi
šventimu. Kaip kuriose valsti
jose tas darbas turės būti at
liktas greitai, nes kai tik bus 
suvėluota, partija nebus už
dėta toje valstijoje. Tada ir 
balsavimas už ją bus keblus. 
Jeigu visa Amerikos progresy- 
vė liaudis padirbėtų taip pa
sišventusiai, kaip kad Kalifor
nijos ir Bronxo žmonės pasi
darbavo, tai Henry A. Wal
lace’o ir kitų progresyvių 
kandidatų išrinkimas būtų už
tikrintas.

Lietuvos, kaip ir kitų šalių 
žmonės, kurie praeitame kare 
neteko savo mylimųjų ir viso, 
kas jiems buvo brangaus, žiū
ri su vilčia į Wallace’o judė
jimą, kad tas baisusis karas 
nuo kurio žūtų nauji milijo
nai žmonių, prie kurio taip 
stropiai rengiasi Wall Streeto 
tarnai, būtų sulaikytas.

Minneapolis miesto mokytojai, išėję streikan, pikietuoja mokyklas, o vienas mokinių 
siūlo jiems kavos ir “donacų.”

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

J ' ■

REIKIA MERGINU
Nelavintų, batų vaksavimo dirbtuvėj i>rie pa
kavimo. labelių uždėjimo, capping ir tt. 
10 VALANDŲ SAVAITE ir laikas ir pusė 
už viršlaikius. Linksmos darbo sąlygos, 
gera alga, arti Williamsburg Tilto. MATY
KITE MISS LEE. 1 LAIPTAIS AUKŠTYN.

KNOMARK MFG. CO.. INC. 
330 WYTHE AVE.

BROOKLYN
(66)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS

Prie Merginų Marškonių Suknelių
BANDBOX FASHIONS

520—STH AVE., N. Y. C.
LONGACRE 3-6930 

______________________________________ (61)
FURNIŠIUOTAS

VIENO KAMBARIO APARTMENTAS 
RANDA NEMOKAMA

mainais už pagaminimą vakarienės vienam. 
Tclefonuokite 'dėl pasitarimo BUCKMINS
TER 2-1786, jei niekas neatsilieps, tai šau

kite WHITEHALL 4-6198 arba rašykite
G. R. PETERSON

2023 BEDFORD AVE., BROOKLYN. N. Y.
(64)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Cleveland, Ohio
VAKARO
ALM Kliubas 
gražų žaislų

Trumano Politika Žalinga

Vilnies 
KALENDORIUS

♦ */

Svarbus mokslinių raštų ir įvairių 
informacijų rinkinys

KNYGA Iš 200 PUSLAPIŲ
IŠLEIDO DIENRAŠTIS VILNIS

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

sves knygyne: Mokestį už vieną kopiją galite 
prisiųsti pašto stampomis. 5c ar 10c stampomis 
prisiųskite sumoje 50c ir tuojaus bus jums- pa
siųstas -kalendorius.
v Siųsdami užsakymus adresuokite:

J. N.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. 'susirinkimas įvyks 

kovo 21 d., 11 vai. ryto, 3014 Yc- 
būkite laiku, nes 
reikalų aptarti.

mans. Visi nariai 
yra daug svarbių 
Atsiveskite naujų narių prirašyti.- 
Sekr. (64-65)

Joseph Garszva.
Undertaker & Embalmer

Manager

JOHN A. PAULEY
Licensed Undertaker

231 Bedford Avenue
Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EVergreen 8-9770

RONKONKOMA
8634

TELEPHONE
STAGG 2-5043

BAR & GRILL

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,
. / t •< f • r.. . : . >

LIETUVIŠKA ALUDE
DEGTINĖ, VYNAS ir 

ALUS’

Kanados 
Black Horse Ale 

Joseph Zeidat, Jr. 
41L Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

IŠ ŽAISLŲ
Vasario 29 d. 

buvo surengęs 
vakarą. Ačiū, clevelandiečiai,
kaip visada, taip ir šį kartą 
gerai parėmė moterų paren
gi m ą.

Vakaras puikiai pavyko vi
sais atžvilgiais, žinoma, daug 
darbo įdėta, bet ir geros pa
sekmės. Parengimui aukavo: 
’J. Warnar — 14 svarų mė
sos ir dvi kvortas barščių ; M. 
Gedaminskienė — bonką ro
mo, 3 nosines ir rankų dar-, 
bo mezginių; M. Labeikienė—d 
porą pirštinių ir $1. pinigais;: 
K. Sęlam—nosinę ir $1 ; H. 
Jonelienė. — skustuvą ir $1 ;: 
N.- Ginienė — gražią stiklinę | 
ir įtalpą gėlėms; A. Gendrė- 
nienė — pyragą; K. Gendrė- 
nienė — dvi nosines ir abrū- 
są; Sklerienė — sūrį; Pen- 
dzerienė — pyragą; Wilimic- 
nė — virščiukų ir gražų ran
kų darbo dalykėlį; Karsokie- 
nė — pyragą ir kopūstų ; Že
brauskienė ir Mankauskienė 
— po *$1; Laurusavičicnė — 
svarą mėsos ir kitų dalykė
lių ; Krat'avičienė — 4 stiklus; 
Mikalajūniene —- pyragą; 
Maurutienė — staltiesę i)* $1 ; 
Rudiene — pyragą; V e nei a- 
vienė —- gražų pyragą; Ro
gers — 4 nosines; Palton — 
dėžę saldainių, kvortą kopūs
tų, dvi nosines ir kaklaraištį.

Didelis ačiū visoms už au
kas! Atleiskite, drauges, jei
gu kurios auka nepaminėta. 
Smagu, kad visų bendromis 
pastangomis buvo surengtas 
sėkmingas parengimas. Pel
nas nuo jo ėjo padengimui ke
lionės į Detroitą.

Kelione į Detroitą buvo sek-Į 
mincrn iv e «’» /v i uiai l«r o I i 11 rl • i i _ ’minga ir smagi, visi keliu dai
navome ir juokavome. Dide
lis ačiū detroitiečiams už taip 
gra ž u mūsų prie m i m ą.

A. Rogers.

PRANEŠIMA!
BROCKTON, MASS.

Matykite filmą “Stone Flower,” 
kovo 18 d., 7:30 v. v. Liet. Taut, j 
Name, (apatinėj salėje), 8 Vine 
Įžanga 65c. Kviečiame dalyvauti.

(64-65)

St.

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas1 įvyks 

kovo 21 d., sekmadienio rytą, 1.1 v., 
Draugijų salėje. Taipgi pamenam, 
kad dar nevisi nariai užsimokėję 
duoklių. Nepamirškite, kad eina va
jus gavimui naujų narių, atsiveski
te nors po vieną naują narį, nes šį 
metą bus išleista labai gera moks
liška knyga
technikoje. Tad dalyvaukite susirin
kime. — Valdyba. (64-65)

pasaulio pažanga

kimo. — Valdyba.

MENKELIŪNAITĖS 
KONCERTAI

Prašome įsi temyli kokiose vielose 
ir kada įvyks Menkeliūnaitėš Kon
certai:

Pittsburgh, Fa. - Rengia LDS 8 
Apskr. Šeštadienį, kovo 20 d., 100 
State St., Wilmerding, Pa. Pradžia 
8 v. v. Sekmadienį, kovo 21 d<, Liet. 
Mokslo Draugijos salėje, 142 Orr 
SI., Soho dalyjd. Pradžia 3 vai..die
ną. Vakare, 6-tą vai. bus pagaminta 
skani vakarienė. Įžanga į Koncertą 
$1, j vakarienę, $1.50. šeštadienį, 
kovo 27 d., 798 Pine St., Ambridge, 
Pa., 8 v. v.

Detroit, Mich. Balandžio 4 d., 
C.I.O. Hali, 1.41h SI. ir McCrow 
(buvusioje Finnish Hali), pradžia 
5 v. v. Įžanga koncertan $1.20. šo
kiams 50c. Po- programos, bus šo_- 
kiai. (x)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
tinai nepagerėjo, nežiūrint, 
kad jai išeikvota jau didžiu
lės sumos pinigų, kuriuos a- 
merikiečiai taksais sumoke-

“Graikijos, žmonių laisvės 
yra pamatiniai sunaikintos; 
jų spauda pažabota ir darbo 
unijų laisvė žiauriai apka
pota.

“Amerikos generolai sa
ko graikams karštas pra
kalbas, bet jie negali pri
versti graikų armiją dary
ti ofensyvą prieš partiza
nus, nes armija nenori ka
riauti.

“Iš tiesų, mes negalime 
pasmerkti sauvališką kitų 
taktiką, kuomet karinė a- 
merik. pasiuntinybė, pagal 
pranešimus, pati liepia žu
dyti suimamus pro-koniuni- 
stinius sukilėlius.

Parama Reakcininkams 
Visur

“Pirm vienų metų, Truma
nas pažadėjo besąlyginę pa
spirtį reakcininkams visur. 
Dabar jis kovo 11' d. savo 
pareiškime dėl Chinijos ir 
greitosios paramos Italijai 
ir Francijai pakartojo to
kią pat nedorinę politiką. 
Amerika dabar duoda pa
drąsinimą (pro - fašisti
niams) generolo de Gaulle 
sekėjams Francijoj ir nau
jiesiems Italijos fašistams. 
O ta politika ilgainiui tik 
padidins brolžudiškas tarp- 
savines skerdynes..
Pilietinių Karų liginimas, 

Pamatu Dėjimas Pa
sauliniam Karui

“Amerikos valdžia pailgi
no pilietinį karą Graikijoj 
ir Chinijoj; dabar ji nemal
šina' civilinio karo Palesti
noje. Sykiu Amerika deda 
pamatus pilietiniam ir pa
sauliniam karui, remdama 
reakcininkus visur.

Pakeist Politiką!
“Mes turime pakeisti po

litiką taip, kad savo idėjo
mis atremtume skirtingas 
idėjas, bet kad ne ginklais 
bandytume nukovoti nepa
tinkamas mums idėjas ir 
kad nemėgintume kitas tau
tas papirkti, nes tai bergždi 
mėginimai.

.“M'es negalime ignoruoti 
ir ardyti Jungtines Tautas 
ir tuo pačiu laiku tikėtis 
taikos.

“Dabartine dvipartine 
(demokratų - republikonų) 
politika prisideda prie pi
lietinių laisvių slopinimo 
visur, taigi ir pačioje mūsų

“Mes negalime ' pakelti 
laisvės, kuomet taip pašė
lusiai lenktyniuojam gink- 
lavimesi, pralenkdami gink
lais visus kitus pasaulio 
kraštus, slopindami savo 
darbo unijas ir duodami 
pilną laisvę kongresmanų 
Neamerikiniam Komitetui 
šmeižti, teršti ir bauginti

(pažangesnius) amerikie
čius.
Brangi ir Bergždžia Tru

mano Politika
“Trumano mokymas jau 

iėšavo bilionus dolerių. Jis 
pasirodė visiškai bergždžias 
ir mizernas. Ta Trumano 
politika lemia juo didesnius 
blogumus ateičiai. Tai poli
tika, kuri pasišventė tū
liems amerikonų bizniams, 
darydama nuoskaudą bend
rajai žmonių gerovei.

“Dabartinė Amerikos 
litika ardo beveik vishs 
matinius amerikonizmo
grindus; sykiu ji daro mil
žinišką skriaudą bendrai 
žmonių gerovei namie ir už
sienyje

“Antra vertus, jokie ame
rikiečių visuomenės' reika
lai nei principai nenuken
tėtų, jeigu mūsų valdžia 
darytų taiką ir sustabdytų 
savo ‘šaltąjį karą’.”

Siuvėjas Prie Pataisymų 
Reikalingas prie vyrų siūtų. 

NUOLATINIS DARBAS. Gera Alga.
• Kreipkitės

WOHLMUTH 
219 CANAL ST. ar 117 WEST 125TH ST. 
______________________________________ (64) 

REIKALINGI SIUVĖJAI 
z Patyrę

Prie /yriškų drabužių 
GERA ALGA 

Kreipkitės 
Browning, King & Co., Inc. 

18th & Chestnut Sts., PHILADELPHIA, PA.
(66)

KOSTA RIKOS SUKILĖ 
LIAI IMA VIRŠŲ

po- 
pa- 
pa-

San Jose, Kosta Rika. — 
Sukilėliai, vadovaujami ge
nerolo J. Figueres beveik 
visai apsupo Kosta Rikos 
sostinę San Jose. Kosta Ri
ka yra maža Centralinės 
Amerikos respublika. Suki
lėliais yra 1 vadinami šali
ninkai Otilio Ulate’s, kuris 
vasario 8 d. buvo 
prezidentu prieš 
kandidatą Rafaelį 
Kongresas, pagal 
Įsakymą, atmetė
paskelbė, kad jis “apgavin- 
gai išrinktas.7’

išrinktas 
valdžios 
Guardia, 
valdžios 
Ulatę ir

SKELBKITĖS laisvėje

LINKSMUMAS DIENOS PIETUOSE
Valgykite Pietus pas

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

PIETŪS 60c. VAKARIENĖ 85c
Iš 5-ių patrovų Iš 7-ių patrovų

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

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

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

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

Valgiais ir gėrimais aptarnaujame žemom kainom.

LITUANICA SQUARE •

RESTAURANT
A. -ą •’ X A. ' d

Steven Augustine & Frank Sanko
savininka!

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE 

PAUKŠTIENOS PIETUS SEKMADIENIAIS

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių ■

ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ 7 DIENAS SAVAITĖJE

282 UNION AVĖ. BROOKLYN, N.
Tol. EVergreen 4-9612

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS •>

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

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

5 pusi.—Laisvė (Liberty, Lith. Daily)—• Tree.. Kove 17 1948



NewWko^/6feZirilm
Veteranas Susikraustė 
1 Viešbuti

Richard Earl Cox, vetera
nas, su žmona ir dviem ma
žais sūneliais susikraustė j 
kambarį Waldorf - Astoria 
tikslu pademonstruoti vetera
nų vargų dėl stokos tinkamų 
gyvenimui namų.

Cox sako, kad jo seimai 
įkyrėjo gyventi viduramžiška
me bute, 129 George St., 
Brooklyne, kuris neapšildytas, 
nėra maudynės, išvietė lauke. 
Jis žada gyventi viešbutyje, 
kol jį išmes, o po $12.60 už 
kambarį dienai lai užmokės 
miestas. O jeigu nenori už ji 
mokėti, lai suranda butą.

Marcantonio Debatuos 
Su Rankinu; Debatus 
Girdėsime iš W0R

Kongresmanas Vito Marc
antonio, darbietis, su prieš- 
darbininkiškai ir priešrasiniai 
paskilbusiu ko n g r e s m a n u 
John E. Rankin debatuos
FEPC klausimą. Jų debatai 
girdėsis iš radijo stoties WOR 
nuo 8 iki 8:30 trečiadienį, ko
vo 17-tos vakarą.

FEPC — Fair Employment 
Practices Committee — yra
sudarytas saugoti žmogaus 
teisę gauti darbą be diskri

minacijos dėl asmens rasės ar 
tikybos.

Mirė Nuo Gaso Šaldytuve
Iš šaldytuvo išeinąs gasas 

uždusino John Trazazka, 37 
metų, gyvenusį T47-02 Foch 
Boulevard, Jamaica. Nejaimė
ištiko jam esant svečiuose pas 
Ernest Newcomb, 35 m., 19- 
25 Cornelia St., Ridgewoode. 
Patsai Newcomb irgi pridusęs, 
bet atgaivintas.

Henry Wallace Atvyksta 
| Brooklyn^ Kovo 3I-mą

Pirma ir vienatinė proga 
išgirsti Henry 'A. Wallace, 
staiga iškilusios ir augančios 
trečiosios partijos spėkų iš
statytą kandidatą j šalies pre
zidentą, įvyks šio mėnesio pa
skutinę dieną, kovo 31-mą.

Wallace’ui tiek daug su
plaukė prašymų pasakyti pra
kalbas, jog jo visos dienos nuo 
dabar iki rinkimų yra jau už
imtos. Mūsų šalis plati, miesj 
tų daug, bėgiu 7 mėnesių ne
spės atlankyti visus nei po 
vieną kartą.

Kadangi masinį mitingą 
rengia Ridgewood - Bush wick 
srities organizacijos, tad jis. ii 
įvyks tos srities širdyje, 
Ridgewoode, Labor Lyceum, 
919 Willoughby Ave. Pra
džia 8 valandą. įžanga tik
tai 25 c.

* Lietuviai taipgi Wallace’a 
myli, jo asmenyje mato ve
lionio Roosevelto įpėdinį. Jis 
buvo Roosevelto draugas ir 
dabar tebekovoja už jo idė
jas, už jo programą. Tad
visiems patartina tą dieną už- 
sižymėti $avo kalendoriuje, 
patiems ją atsiminti ir ki
tiems skelbti. Dar geriau įsi
gyti iš anksto tikietus. Jie 
jau gaunami organizacijų val-

Fosteris Kalbės Apie 
Padėtį Puerto Rico

Menkeliunaitės Koncerte 
Dalyvaus ir Kiti Žymūs 
Solistai ir Chorai

HENRY A. WALLACE

. Neseniai sugrįžęs iš apsi
lankymo tame krašte, William 
Z. Foster, Komunistų Partijos 
nacionalis pirmininkas, kalbūs 
apie tenykštę padėtį kovo 18- 
tos vakarą, Manhattan Cen
ter, New Yorko.

K < m sta) i c i j os M e n k o 1 i ū n a i - 
tęs koncerte, įvyksiančiame 
šio penktadienio 'vakarą, ko
vo 19-tą, dalyvaus du žymūs 
kitataučiai solistai:

Kovo 19-tą prasidės operų 
vaidinimas New York City 
Center, miestavajame vaidybos 
ii* koncertų teatre.

Kovo ir?-tą New Yorko ši
lumos buvo 57.3 laipsniai, šil
čiausia šių metų diena.

dybose ir pas narius, taipgi 
Laisvės raštinėje, 4'27 Lorimer 
St., Brooklyne.

Greta Wallace taipgi kal
bės žymusis New Yorko kon
gresmanas Vito Marcantonio. 
Pirmininkaus daktaras Vin
cent Bellafiore, tos apylinkes 
Komiteto už Wallace’a pirmi
ninkas.

Numatoma,* kad čia su vyks 
minios brooklyniečių, tad 
i engėjai jau iž anksto yra ap
sirūpinę gerais garsiakalbiais, 
kad nenukentėtų pavėlavusie
ji įtilpti salen.

Artėja Pirmoji Gegužes
Pavasarinė darbininkų šven

tė Pirmoji Gegužės jau netoli. 
New Yorke-Brooklyne susida-
ręs unijų vadų ir kitų liaudies 
veikėjų laikinasis komitetas 
šaukia viso miesto organizaci
jų konferenciją. Ji [urėš ap-
svarstyti-priimti planus, ir nu
statyti visą didžiojo parado 
tvarką.

C1 egu ž i n ės k o n f e re n c i j a
j įvyks šio mėnesio 27-tą

KONCERTAS
Konstanci j a IV (enkeliūnaite

Tik sugrįžusi iš Italijos Dainuos Šiame Koncerte, 
kurį rengia

LMS 3-čIA APSKR. ir AIDO CHORAS

e

s

6 

K

Sietyno Choro Vyrų Oktetas, vad. J. Simelevičiaus į 
taipgi dainuos šiame koncerte. j

Apart pačios Menkeliunaitės dainuos

Josef Cristea i
tenoras, žymus dainininkas į

Ms. Oddone Sommovigo Į 
Operų direguotojas, duos piano solų ir . 1 

akompanuos dainininkąms. 1
Taipgi dalyvaus Aido Choras ir

Sietyno Choro Vyrų Oktetas, iš Newark, N. J. į

Kovo-March 19,1948'
SCHWABEN HALL

174 KNICKERBOCKER AVE. BROOKLYN, N. Y. 1
Tai bus nepaprastai įdomus koncertas ir gana j 

žema įžanga. Nepraleiskite neišgirdę šio koncerto, Į 
nes vėliau gailėsitės, kada girdėjusieji jį girs. ! 
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK., ĮŽANGA $1.00 į

(March), kitą šeštadienį, 1 
vai. po pietų, Hotel Diplomat, 
108 West 43rd St., New Yor-
ke.

J konferenciją kviečia visas 
liaudies organizacijas ir gru
pes. Prašo atsiųsti -nors po
vieną delegatą.. Registracija 
po $1 nuo delegato. Išrink
tus t delegatus prašo užregis
truoti .komiteto raštinėje, 
Room 90^, 13 Astor Place, 
New York 3, N. Y.

Valdybos tų organizacijų, 
kurių • susirinkimai neįvyks 
pirm konferencijos, prašomos 
paskirti atstovus.

Ar Jau Pasirengę 
Dalyvaut “Pergalėj”?

Brooklyno Lietuvių Liaudies 
Teatras rūpestingai ruošia pa
statyti stambiąją B. Daugu
viečio dramą “Pergalę.” Ir ji 
jau ne už kalnų : ji bus pa
statyta sekamo mėnesio (ba
landžio) 11-tą, Labor Lyce
um salėje. v

“Pergalės” pastatymas kai
nuos ne šimtą-kitą, bet gal 
virš penkių šimtų, dolerių, 
šiuo faktu turėtume susirū- 
pint visi dramos mėgėjai, 
ypač pažangiečiai.

Tame geriausiai galite pa
dėt, pardavinėdami bilietus iš 
ankstom Laiko jau nedaug, 
atidėliot negalima. Prašome 
kiekvieną įsigyt bilietą iš 
anksto ir pasistengt jais ap
rūpint savo draugus, pažįsta
mus. ‘Bilietų galite gauti 
Laisvės raštinėj. Visa eilė 
pergaliečių irgi jų turi. Or
ganizacijų veikėjų prašome 
pasiimt bilietų einant į susi
rinkamus ir ten jų pasiūlyt.

Bilietų kaina: iš anksto 
perkant—$1.00, prie durų bus 
$1.25 (įskaitant taksus).

Visa domė “Pergalei”!
i Pergalietis.

Du nepilnamečiai vyrukai 
areštuoti už apiplėšimą puoš
nios ponios ant lygiai puošnios 
Park Ave., New Yorke.

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. A. Petriką 
221 South 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6808 
.. . i „ —12 ryteValandos:

Penktadieninis uždaryta.

Sukvailiojęs Asmuo 
Nušovė Berniuką;
Kitus Pašovė

Marko L. Markovich, apie 
65 metų, proto ligonis, gin
kluotas dviem šautuvais, leido
si šaudyti į grupę berniuku 
ant West 61st St., tarp Am
sterdam ir Columbus Avės.,

Josef Cristoa, tenoras;
Ms. Oddone Sommovigo, 

piano solistas ir akompanis- 
tas.

K a d an gi M c n keli ū n aito
I veik nuo vaikystės buvo ai- 
dietė ir visuomet chorui talki
no, jai koncertą rengia Aido 
Choras (bendrai su Lietuvių 
Meno Sąjungos apskritimi). 
Koncerte taipgi dainuos du 
chorai :

Aidas, brooklyniečių, vado
vaujamas Jurgio Kazakevi
čiaus ;

Sietynas, nowarkiečių, va
dovaujamas Walterio Žuko.

Koncertas bus visiems ge
rai žinomoje Schwaben Hall, 
kampas Myrtle ir Knicker
bocker Avenues. Privažiuoja
ma BMT Myrtle Ave. linija, 
Knickerbocker stotis. Taipgi 
pro šalį eina daug gatveka- 
rių.

Įžanga tik $1. Pradžia 
7:30. *

New Yorke.
Thomas Brady, 16 metų, vi- 

dūrines 'mokyklos mokinys, 
krito ir ant vietos mirė. Kiti 
šeši berniukai sužeisti, trys iš 
jų pavojingai, kritiškai. Vie
nam iš jų kelis kartus Įlei
do kraujo. Aštuntasis asmuo, 
Louis Rongalo, tapo užgautas 

'gaudant šoviką.
Pavojingai sužeisti, Roose

velt Hospital’yje, radosi Fred 
W e i ss. 149 W c s t B o n i e v a r d, 
East Rockaway. L. L; William 
O’Connor, 15 m., 28-10—36th 
St., Astoria: Brendan Cassidy, 
15 metu, 35-11 — 190th St., 
Flushing.

Pagautas, Markovich mar
mėjęs, kad “jie užmušė ma- 

1 no sūnų.” Jo sūnus, 13 metų, 
mirė prieš ketverius metus, 
išsiliejus kraujui i smegenis. 
Mirtis buvo paskaityta natu
ral išk a.

Spauda bando kurstyti 
priešreligine nuotaiką aiškini
mu, būk Markovich, serbų 
kilmės, tapęs žudei k a prieš- 
religiniais sumetimais. Tačiau 
rekordai rodo, kad jis yra 
buvęs proto ligoninėje ir iš 
ten, kaip matome, paleistas 
neišgydytu ar dėl nenormalių 
sąlygų iš naujo susirgęs.

Atdiečių Domei!
Kaip žinome, ateinantį 

penktadieni, kovo 19, įvyksta 
koncertas Konstancijai Men- 
keliūnaitei pagerbti. Jį ren
gia LMS 3-čia apskritis ir Ai
do Choras. Reiškia, Aido 

; Choras praranda vieną savai
tinę pamoką.

Mums aidiečiams labai svar
bu kiekviena pamoka, ypatin
gai šiuo momentu, kuomet 
ruošiamės perstatyti scenoje 
komediją “Ponas Ameriko
nas.”

Todėl, šiais sumetimais mo
tyvuojant, Aido Choras turės 
savo savaitinę pamoką šian
dien, trečiadienį, kovo 17, 
7 :30 vai. vakaro.

Ateikite visi!
Koresp.

i TONY’S
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
ANTANAS LEIMONAS 

Savininkas

306 UNION AVENUE

Teatro Gildija skelbia, kad 
kovo 17-tą pradėsimam vai
dinti Beck Teatre veikalui 
“You Never Can Tell” iš ank
sto išparduota 100,000 tikie- 
tų. Veikalą parašė Bernard 
S h aw.

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

VALANDOS:
g 9 A. M. -4 12 N; 1 - 8 P. M. g 

Išskiriant trečiadieni 
ir sekmadieni.

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

I , |
Tel. SOuth 8-5569

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

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

Leslie Beauty Shoppe
148 MONTAGUE ST.’

Boro Hall, Brooklyn, N. Y.
Telefonas TRiangle 5-3988.

Peter 
KAPISKAS 

BAR & GK/LL
Degtines, Vynai ir Alus 

RHEINGOLD 
BEER & ALĖS

32 Ten Eyck St. 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. EVergreen 4-8174
Peter Kapiskas

SUSIRINKIMAIByla Tebesitęsia

Dick Powell ir Signe Hasso veikale “To the Ends of 
the Earth,” Rivoli Teatre, New Yorke.

0
•

Du gydytojai specialistai — 
Dr. Paul Singer ir Dr. Oswald 
Glasberg — dar vis teisiami ir 
nežinia, kada jų byla pasibaigs. 
Byla tęsiasi General Sessions 
teisme, New Yorke.

Prieš tūlą laiką tūlas argen- 
tinietis džigalo Eduardo Schnei- 
dewind susipažino su milijo- 
nierka Jane Ward’ziute (jos tė
vas yra vyriausias savininkas 
Drake Bakeries, Inc.) ir su ja 
“susidraugavo.”

Po kiek laiko Jane pasijautė 
esanti nėščia. Argentinietis pa
tarė jai griebtis už aborto ir 
jis, per savo pažįstamą čilietį 
gydytoją, pristatė Janę pas pa
minėtuosius gydytojus. Opera
cija nepavyko, Jane mirė ir 

• šiandien tiedu gydytojai yra 
teisiami, — pakliuvo jiedu bė
don.

Teismo eigoje* iškyla visokių 
keistų dalykų. Vienas aišku: 
kokia ta amerikinė buržuazija 
yra išgverusi: Jos vaikai užsi- 
imdinėja su visokiais “paklydė
liais” ir patenka nelaimėn.

Duonkepyklos savininkė 
Mrs. Ann Klein, 252 W. 72nd 
St., New Yorke, tapo plėši
ko sužeista ir apiplėšta $90 
sumai. Turėjo vykti i ligo
ninę užtaisyti pramuštą gal
va.

IgERI PIETŪS!
Kada norite gerų pietų, 

kreipkitės į-

Lorimer Coffee Shop
Frank Domikaitis

Savininkas

9

417 Lorimer Street
Laisvės Name

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

žovių ir pieninių valgių 
gražus pasirinkimas.

BROOKLYNO. MOTERIMS
Motorų Apšvietos Klubo susirinki

mas jvyks kovo 18-1os vakarą, 419 
Lorimer St. Bus pranešimas iš Mo
terų Dienos, pasiruošimas Motinų 
Dienai ir kiti svarbūs reikalai. Pra
šome visas nares atvykti. Kviečiame 
ir ne nares. — Valdyba. (64-65)

. BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Kalbos Mokyklėlės komi

teto ir mokinių tėvų susirinkimas 
jvyks ketvirtadieni, kovo 18 d., Lai
svės salėje, 7:30 v. v. šiame susirin
kime bus aptariami kai kurie gana 
svarbūs mokyklėlės reikalai. Pasi- 
stengkite dalyvauti. — Mok. Valdy
ba. (64-65)

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Atletų Klubas turės iš
važiavimą busais j Patricks Grove, 
šalia New Brunswick, N. J. Bus 
valgių ir gėrimų taip kaip pernai. 
Įvyks birželio (June) 20-tą, sekma
dieni.

Prašome kitų organizacijų tą 
dieną nieko nerengti ir kviečiamo 
jų narius dalyvauti šiame išvažia
vime. — Rengėjai. (63-64)

'į GYDYTOJAS S
j S. S. Lockett, M. D. j

223 South 4th Street f
BROOKLYN, N. Y.

I Valandos: !
3 \ 6—8 vakarais «
j Ir Pagal Pasitarimais. j

3, Telefonas EVergreen 4-0203 E

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

^4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4**!'4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*4* 4* 4* 4*4*4* 4* 4*4*4* 4* 4* 4* 4* 4* 4*

.always
Man’s BULOVĄ...richly styled 

accurate and depend*
Lady’s BULOVĄ ... mode™

i

įvairybė kostu- 
džlulerių. Suk- 
setai Elgin — 

išdirbinio,

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

Dalmontlniai

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

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

•17.50

ROBERT LIPTON
Jeweler

i

701 Grand St., arti Graham Ave., Brooklyn

6 pusi.—Laisve (Liberty, Lith. Daily) — Tree., Kovo 17, 1948




